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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА
СЕЛО САТОВЧА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От д‐р АРБЕН МУСТАФОВ МИМЕНОВ – Кмет на община Сатовча и Председател на
Комисията към общински фонд «С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча»
ОТНОСНО: Годишен финансов отчет на Комисията към Общински фонд „С един лев в
помощ на болните деца от община Сатовча”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл.15 от Глава трета на Вътрешен правилник на Общински фонд „С един лев в
помощ на болните деца от община Сатовча” Ви предоставям следният отчет:
През периода на 2018 година Комисията, съгласно Вътрешен правилник на Фонда
периодично оповестява принципите и правилата за набиране, изразходване и контрол на
финансовите средства, необходими за осъществяване на дейността си по предназначение.
Периодично се организират и провеждат дейности по набиране на финансови средства за
осъществяване на дейността на Фонда по кметства, училища, детски градини, детски ясли,
читалища, пенсионерски клубове, производствени предприятия, фирми и търговски обекти,
чрез разпращане на информационна брошура, в която се разяснява целта на Фонда, начините за
набиране на финансови средства, правилата и контрола по разходването им, както и
процедурата по разглеждането на молби на граждани от Община Сатовча, нуждаещи се от
лечебни процедури в страната и чужбина.
Съгласно чл.8 и 14 от Вътрешен правилник Комисията е изготвяла и предоставяла
информация за всяко четиримесечие на 2018 година пред Общински съвет и в пълният им текст
ги е публикувала във „Вестникът на Община Сатовча” и сайта на общината.
Към 31.12.2018 година в набирателната сметка на Общински фонд „С един лев в помощ на
болните деца от Община Сатовча” са постъпили общо 129 662,04 лева. За календарната 2018
година са постъпили общо 11 314,84 лева, от които 8 900,31 лева от Общинската администрация
и поделения към нея, като кметства по населени места, стопански дейности, училища, детски
градини, детски ясли, пенсионерски клубове и домашни социални патронажи, 1670,23лева от
Общински съвет Сатовча, 8 лева от Асан Караемин, 15 лева от Стефан Бошнаков, 50 лева от Май
Кълкова и 670 лева от Джамийско настоятелство в село Вълкосел .
В периода на календарната 2018 година са постъпили общо единадесет (7) молби за
финансово подпомагане: от семейството на Фатме Фикретова Имамова и Крисимор Вергилов
Имамов от село Слащен за подпомагане на синът им Даниел Красимиров Имамов ‐ Хаджиев, от
семейството на Адиле Юсуфова Алендарова и Йосиф Манушев Алендаров от село Слащен за
подпомагане на синът им Серхан Йосифов Алендаров, от семейството на Анастасия Каменова
Заимова и Альоша Димитров Заимов от село Осина за подпимагане на дъщеря йм Деница
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Альошева Заимова, от семейството на Светлана Деянова Авалева и Данаил Младенов Авалев от
село Долен за подпомагане на синът им Исмаил Данаилов Авалев, от семейството на Фатме
Ибраимова Дренчева от село Плетена за подпомагане на синът й Николау Алешандре Дренчев,
от семейството на Сайме Ибраимова Карабайрямова и Мехмед Гюлтекинов Карабайрямов от
село Вълкосел за подпомагане на синът им Ерик Мехмедов Карабайрямов и семейството на
Фатме Ахмедова Ибишева и Руси Илиев Ибишев от село Плетена за подпомагане ан синът им
Емил Русев Ибишев, комплектовани съгласно изискванията на Вътрешния правилник на Фонда.
След разглеждане на молбите, Комисията е приела решения за подпомагане на децата:
Дниел Красимиров Имамов от село Слащен с парично подпомагане в размер на 514,67 лева
Серхан Йосифов Алендаров от село Слащен с парично подпомагане в размер на 707 лева
Деница Альошева Заимова от село Осина с парично подпомагане в размер на 150 лева
Исмаил Данаилов Авалев от село Долен с парично подпомгане в размер на 600 лева
Николау Алешандре Дренчев от село Плетенао с парично подпомагане в размер на 1000 лева
Ерик Мехмедо Карабайрямов от село Вълкосел с парично подпомагане в размер на 3000 лева
Емил Русев Ибишев от село Плетена с парично подпомагане в размер на 1000 лева
Отпуснатите от комисията средства са получени от лицата, съгласно изискванията на
Фонда.
Общо изплатени по решение на Комисията от създаването на Фонда до 31.12.2018 година
са 91 794,55 лева. Подпомогнати от Фонда са 60 деца, от които 17 допълнително. Към 31.12.2018
година наличните средства в набирателната сметка на Фонда са 37 867,49 лева.









С уважение,
д‐р АРБЕН МИМЕНОВ
Кмет на община Сатовча и
Председател на Комисия към Общински фонд
„С един лев в помощ на болните деца от Община Сатовча”
Изготвил:
Мария Самарджиева –мл.експерт в дирекция ФСДКПОТ
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