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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА  
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 първо четиримесечие на 2022 година: 

За периода от 01.01.2022 – до 30.04.2022 година в Общински фонд „С един лев в 
помощ на болните деца от община Сатовча” са постъпили общо средства в размер на 
4886,40 лева. По решение на Комисията за първо четиримесечие на 2022 година са 
разходвани средства в размер на общо 2882,73 лева, от които за лечението на Виктор 
Руменов Дачев от село Ваклиново средства в размер на 264,73 лева и за лечението на 
Алис Пламенова Амзова от село Годешево средства в размер на 2618,00 лева. 

Общо постъпилите парични средства по сметката на Фонда в периода от 01.08.2006 
година до 30.04.2022 година са размер на  176 587,85 лева.  

Общо изплатените парични средства по решение на Комисията към 30.04.2022 
година са 113 428,40 лева.  

Парично подпомогнати от Фонда са общо 62 деца, от които 23 допълнително. 
Към отчетния период наличните средства в набирателната сметка на Фонда са в 

размер на 63 159,45 лева.  
  

 Приложение:  
 1.Списък на дарителите и дарените средства за първо четиримесечие на 2022 година. 
  2.Списък на децата получили финансово подпомагане към 30.04.2022 година. 
 

 
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” 


