
Доброволен Фонд "ПРОтегни ръка"
Отчет за приходите и разходите 
Дата: 31.10.2015 г.
Валута: BGN

Отчетен период: 01.10. - 31.10.2015 г. Сума

Налични средства по сметка на фонда към 01.10.2015 г. 106 891,09   
 I.  Приходи

1 Еднократни дарения от служители 301,00           
2 Месечни вноски от служители 4 167,30        
3 Лихви              -     
4 Дарение клиенти 722,79           
5 Мероприятия 2 402,66        
6 Дарение от родители             -     
7 Вноска на банката             -     
8 Разни разчети
9 Други приходи 

Общо приходи за месеца 7 593,75       
II. Разходи

1
Доплащане за позициониращ стол и вертикализатор за дете, 
страдащо от хидроцефалия - Рукиша Насуфова 990,00           

2 Периодична терапия за дете с аутизъм - Калоян Игнатов 160,00           

3 10 занимания с логопед за дете с аутизъм - Господин Радев 200,00           

4
Закупуване на позициониращ стол за дете с тежка форма на 
церебрална парализа - Мария Благоева 819,00           

5
Закупуване на батерии за слухов апарат за дете - Мириам 
Тодорова 1 000,00        

6
Перидични занимания с логопед за дете, страдащо от 
хидроцефалия - Ангел Ангелов 200,00           

7
Периодични занимания с логопед за дете с мозъчни 
увреждания - Илия Кавалджиев 140,00           

8
Заплащане на очна операция за дете с вродено увреждане - 
Цветослав Тотев 1 000,00        

9
Периодични занимания с логопед за дете, страдащо от 
хидроцефалия - Димитър Киров 160,00           

10
Закупуване на лекарства за дете с мозъчни увреждания - 
Константина Янакиева 57,85             

11
Закупуване на специализирана триколка за терапия на дете с 
церебрална парализа - Софи Атанасова 1 000,01        

12
Периодични занимания с логопед за дете, страдащо от 
церебрална парализа - Дарина Добрева 160,00           

13
Закупуване на специализирана количка за дете с тежка форма 
на церебрална парализа - Стелла Бояджиева 1 000,00        

14
Периодични занимания с логопед за дете с изоставане в 
развитието си - Стоян Цоков 163,80           

15
Периодична терапия за дете, страдащо от церебрална 
парализа - Майкъл Болен 280,00           

16
10 терапевтични процедури за дете с церебрална парализа - 
Рая Колева 200,00           



17
20 периодични терапии за дете, страдащо от церебрална 
парализа - Браян Младенов 380,00           

18
3 процедури в барокамера за дете с мозъчен инсулт - Калоян 
Каменов 105,00           

19
Закупуване на слухов апарат за дете с глухота - Ивон 
Симонова 800,00           

20
10 периодични терапии за дете, страдащо от церебрална 
парализа - Еге Халибов 175,00           

21
16 терапевтични процедури за дете, страдащо от церебрална 
парализа - Максимилиан Младенов 300,00           

22
13 периодични терапии за дете, страдащо от церебрална 
парализа - Мая Лукова 325,00           

23
12 терапевтични процедури за дете, страдащо от церебрална 
парализа - Мирослав Милатинов 300,00           

24
Терапия с логопед за дете, страдащо от церебрална парализа 
- Ванеса Чинкова 200,00           

25
Болнична терапия за дете, страдащо от церебрална парализа 
- Нелина Тодорова 30,00             

26
Кинезитерапия за дете, страдащо от церебрална парализа - 
Самуил Рапов 115,00           

27
Проведена терапия за дете с мозъчен инсулт - Калоян 
Каменов 895,00           

28
Проведена терапия за дете с пареза на крачетата - 
Максимилиан Димитров 100,00           

Разходи за данъци 998,68           
Такси и комисионни -                 

Общо разходи за месеца 12 254,34     
Налични средства по сметка на фонда към 31.10.2015 г. 102 230,50   


