
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проявете Вашата съпричастност  

и благотворителност при набирането 
на средства 

 в 
 Общински фонд 

„С един лев в помощ на болните деца 
от община Сатовча” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           О Б Щ И Н С К И   Ф О Н Д  

         „С ЕДИН ЛЕВ В ПОМОЩ НА БОЛНИТЕ  
         ДЕЦА ОТ ОБЩИНА САТОВЧА „ 

С решение   № 265/2006  година на Общински  съвет 
Сатовча  е  приет  Вътрешен  правилник  на  комисията  на 
Общински фонд  ”С един лев в помощ на болните деца 
от община Сатовча”.  

Избрана е деветчленна (9) комисия  с 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: д‐р Арбен Мименов‐Кмет на община Сатовча  

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: д‐р  Ани Моллова – общински съветник   

ЧЛЕНОВЕ: 1.Илиян Атипов ‐ главен счетоводител на общината  

              2. д‐р Искрен Кальонев‐ общински съветник; 

              3. д‐р Ивайло Моллов – общински съветник; 

              4. д‐р Халил Мусов – общински съветник; 

               5. д‐р Радослав Кастаманов – общински съветник;  

               6.Представител  на  Дирекция  „Социално 
подпомагане” , отдел „Закрила на детето”; 

               7.  Представител  на  обществеността –  директорът 
на СОУ Сатовча. 

                          ЦЕЛИ НА ФОНДА 
Общински	фонд	„С	един	лев	в	помощ	на	болните		

деца	 от	 община	 Сатовча”	 има	 за	 основна	 цел	
финансово	 да	 подпомага	 български	 граждани	 от	
община	 Сатовча	 до	 18	 години,	 нуждаещи	 се	 от	
лечебни	процедури	в	страната	и	чужбина.	

                       БЮДЖЕТ НА ФОНДА 
 Бюджетът  на  фонда  се  формира  предимно  от 

дарения и помощи. 

                       БАНКОВА СМЕТКА  
IBAN -   BG98DEMI92408400043012 
BIC: DEMIBGSF 
Код на вид плащане: 445100 
Общинска администрация - Сатовча 
Търговска банка „Д” - АД   - клон Г.Делчев 



								СТАТУТ	И	ФУНКЦИИ	НА	КОМИСИЯТА	
	
													Комисията	 осъществява	 следните	
функции:	
1.	изработва,	актуализира	и	оповестява	принципи	
и	 правила	 за	 набиране,	 изразходване	 и	 контрол	
на	 финансовите	 средства,	 необходими	 за	
осъществяване	дейността	си	по	предназначение.;	
2.	 организира	 и	 провежда	 дейности	 за	 набиране	
на	 финансови	 средства	 за	 осъществяване	 на	
дейността	си;				
3.	 разглежда	 молби	 на	 граждани	 от	 община	
Сатовча,	 нуждаещи	 се	 от	 лечебни	 процедури	 в	
страната	 и	 чужбина	 и	 взима	 решение	 във	 всеки	
конкретен	 случай,	 както	 и	 за	 размера	 на	
отпусканата	парична	сума.	

	
УПРАВЛЕНИЕ	И	ОРГАНИЗАЦИЯ	НА	
РАБОТА			НА	КОМИСИЯТА			

														Комисията	се	управлява	от	председател,	
който:	
	1.Организира,	ръководи	и	отговаря	за	дейността	
на	комисията;	
2.	Представлява		комисията;			
3.	 Организира	 изпълнението	 на	 решенията	 на	
комисията;		
4.	 Носи	 отговорност	 за	 законосъобразното	
разходване	 на	 средствата	 на	 комисията	 от	
бюджета	и	от	други					източници	в	съответствие	с	
решенията	на	комисията;			
5.	 Изготвя	 годишния	 отчет	 на	 комисията	 и	 го	
представя	за	одобряване	пред	Общинския	съвет;		

Организация	на	работата	на	комисията	
													Молбите	 до	 комисията	 за	 финансово	
подпомагане	 на	 български	 граждани	 от	 община	
Сатовча	 	 до	 18	 години,	 нуждаещи	 се	 от	 лечебни	
процедури	в	страната	и	чужбина,	се	подават	чрез	
деловодството	на	Общинска	администрация.			

Всяко	 четиримесечие	 комисията	
обобщава	данните	относно	лицата,	 изпратени	 за	
лечение	 в	 страната	 и	 чужбина,	 и	 се	 отчита	 пред		
Общинския	 съвет	 и	 населението	 на	 общината	

чрез	местните	медии	–	общински	вестник	и	кабелни	телевизии.	
Заседанията	 на	 комисията	 се	 свикват	 най‐малко	 веднъж	

месечно,	а	при	необходимост	и	повече,	от	неговия	председател,	а	
в	негово	отсъствие	от	заместник‐председател.			

	Комисията	 изработва	 критерии	 и	 правила	 за	 оценка	 на	
подадените	 молби,	 размера	 на	 сумите	 и	 реда,	 по	 който	 се	
предоставят	 за	 осъществяването	 на	 лечебни	 процедури	 в	
страната	и	чужбина.		

	
КОНТРОЛ	ВЪРХУ	НАЧИНА	НА	РАЗХОДВАНЕ		

																												СРЕДСТВАТА	НА	КОМИСИЯТА	
												Разходването	и	отчитането	на	средствата	от	бюджета	на	
комисията	и	от	други	източници	се	извършва	в	съответствие	с	
действащото	в	страната	законодателство.	
													След	 изтичането	 на	 всяко	 четиримесечие,	 комисията	
представя	пред	Общинския	съвет	информация	за	финансовото	си		
състояние	и	изпълнението	на	приетите	решения.		
	

													НАЧИН,	РЕД	И	КРИТЕРИИ	ЗА		
																		КАНДИДАТСТВАНЕ	И	ПОЛУЧАВАНЕ	НА					
																															СРЕДСТВА	ОТ	ФОНДА	

Комисията	 разглежда	 молби,	 подадени	 от	 родителите	 или	
законните	настойници	на	нуждаещите	се	деца	от	община	Сатовча,	
само	 при	 условие,	 че	 към	 момента	 на	 подаването	 на	 молбата		
децата		нямат	навършени	18	години.	

Към	молбите	се	прилага:	
					а/	документ	за	поставена	диагноза;	
					б/	документ	за	семейното	и	имотно	състояние;	
					в/	документ	за	финансови	възможности;	
					г/	документ	за	социалния	статус	на	семейството;	
					д/	акт	за	раждане	или	лична	карта.	
Молбите	се	разглеждат	по	реда	на	постъпването	в	комисията	

на	 Общински	 фонд	 „С	 един	 лев	 в	 помощ	 на	 болните	 деца	 от	
община	Сатовча”	.	

Размерът	на	отпуснатата	сума		за	всеки	конкретен			случай	за	
лечение	 в	 страната	и	 чужбина	 се	 отпуска	 съгласно	финансовото	
състояние	 на	 фонда,	 броя	 на	 	подадените	 молби,	 видовете	
заболявания,			необходимостта	от	лечение	на	детето,	сроковете	за	
лечение.		

	

Превеждането	 на	 отпуснатата	 сума	 за	
лечение		 става	 	 от	 Общинска	
администрация	 директно	 по	 сметка	 на	
болничното	 заведение,	 след	 полагане	 на	
2/3	 от	 подписите	 на	 комисията	 или	 по	
касов	 път	 от	 Общинската	 администрация	
след	 представяне	 на	 разходно‐
оправдателни	документи	съгласно	Закона	
за	счетоводството.		

Председателя	 на	 комисията	 изпраща	
уведомителни	 писма	 до		 родителите	 или	
настойниците	на	 детето	и	 ръководството	
на	 лечебното	 заведение	 за	 размера	 на	
отпуснатата		сума.	

Родителите	 или	настойниците	 трябва	
да	 подадат	 молба	 в		 деловодството	 на	
Общинска	 администрация	 Сатовча	 до	
комисията	на	Общински	фонд	„	С	един	лев	
в	 помощ	 на	 болните	 деца	 от	 община	
Сатовча”,	 която	 е	 в	 свободен	 текст,	 но	
следва	 да	 съдържа	 диагнозата,	 точния	
адрес	 и	 начините	 за	 свързване	 с	
родителите	или	настойниците.	Освен	това	
трябва	 да	 е	 приложена	 и	 цялата	
медицинска	документация.	

Комисията	 се	 свързва	 с	
родителите	 или	 настойниците	 на	 детето,	
за	да	ги	осведоми	за	решението	си.		
	
Общо	постъпили	в	сметката	на	Фонда	до	
01.05.2014	год.	са	67	881.16	лева.		
	
Общо	 изплатени	 по	 решения	 на	
комисията	 към	 01.05.2014	 година	 са	
55	242.59	лева.	
Общо	към	01.05.2014	 година	наличните	
средства	 в	 набирателната	 сметка	 на	
Фонда	са	12	638,57	лева.		
	
До	 01.05.2014	 година	 финансово	 са	
подпомогнати	общо	41	деца	от	цялата	
община.	
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