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СЕЛО САТОВЧА 
 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
 

 

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: Финансовото състояние на общински фонд  „С един лев в помощ на           
                       болните деца от община Сатовча”  и изпълнението на приетите решения 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
На основание чл.14, Глава трета от Вътрешен правилник на Общински фонд „С един 

лев в помощ на болните деца от община Сатовча”  Ви предоставям следната информация 
за второ четиримесечие на 2021 година: 

За периода от 01.05.2021 – до 31.08.2021 година в Общински фонд „С един лев в 
помощ на болните деца от община Сатовча” са постъпили общо средства в размер на 
4991,37 лева. По решение на Комисията за второ четиримесечие на 2021 година са 
разходвани средства в размер на 3629 лева, от които 3000 лева за лечението на Ерик 
Карабайрамов от село Вълкосел и 629 лева за лечението на Серхан Алендаров от село 
Слащен. 

Общо постъпилите парични средства по сметката на Фонда в периода от 01.08.2006 
година до 31.08.2021 година са размер на  167 244,70 лева.  

Общо изплатените парични средства по решение на Комисията към 31.08.2021 
година са 107 608,67 лева.  

Парично подпомогнати от Фонда са общо 61 деца, от които 23 допълнително. 
Към отчетния период наличните средства в набирателната сметка на Фонда са в 

размер на 59 636,03 лева.  
  

 Приложение:  
 1.Списък на дарителите и дарените средства за второ четиримесечие на 2021 година. 
  2.Списък на децата получили финансово подпомагане към 31.08.2021година. 
 

 
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” 


