
Доброволен Фонд "ПРОтегни Ръка"
Отчет за приходите и разходите 
Дата: 31.01.2015 г.
Валута: BGN

Отчетен период: 01.01. - 31.01.2015 г. Сума
Налични средства по сметка на фонда към 01.01.2015 г. 49 684,90    
 

1 Еднократни дарения от служители 280,00          
2 Месечни вноски от служители 4 917,30       
3 Лихви -                
4 Дарение клиенти 2 472,29       
5 Мероприятия 2 582,52       
6 Дарение от родители -                
7 Вноска на банката -                
8 Разни разчети 128,55          
9 Други приходи -                

10 Усвояване овърдрафт -                

Общо приходи за месеца 10 380,66    
II. Разходи

1
Периодична рехабилитация за дете, страдащо от 
церебрална парализа - Иван - Алексанъдър Качков 423,64          

2
Закупуване на специализирана проходилка за дете, 
страдащо от церебрална парализа - Гергана Ганчева 1 000,00       

3
Периодична рехабилитация за дете, страдащо от 
церебрална парализа - Павел Генадиев 580,00          

4

Закупуване на специализирана проходилка за дете, 
страдащо от церебрална парализа - Мартин Говедарски 1 000,00       

5
Периодични занятия с логопед за дете, страдащо от 
церебрална парализа - Изабела Кузманова 258,00          

6
Периодични занятия с логопед за дете, страдащо от 
церебрална парализа - Юлия Петрова 108,00          

7
Периодични занятия с логопед  за м. януари за дете с 
говорни увреждания - Трифон Лилов 120,00          

8
Периодични занятия с логопед за дете с аутизъм - Галин 
Стефанов 80,00            

9
Закупуване на специализирана проходилка за дете, 
страдащо от церебрална парализа - Илия Илиев 1 000,00       

10
Закупуване на лекарства и добавки за дете, страдащо от 
синдром на Даун - Гюлмедине Шаиб 25,47            

11
Занятия с логопед и психолог за м. Януари за дете, страдащо 
от церебрална парализа - Марин Каванозов 140,00          

12
Закупуване на инхалатор и консумативи за дете, страдащо от 
муковсицидоза - Анджелина Калинова 532,99          

13
Периодични занятия с логопед за дете с аутизъм - Стефан 
Георгиев 120,00          

14
Провеждане на ДНК анализ Х хромозома за дете с 
изоставане в развитието - Кирил Петров 500,00          

15
Занятия с психолог за периода м. 07 - 12.2014 г. за Божидар 
Йоров 225,00          



16

Закупуване на специализирани обувки и покривало за 
количка за дете, страдащо от церебрална парализа - Симеон 
Кирилов 1 000,00       

17
Периодична рехабилитация за дете, страдащо от епилепсия 
и церебрална парализа - Велислава Талева 360,00          

18
Провеждане на Bio feedback процедури за дете, страдащо от 
церебрална парализа - Ванеса Чинкова 500,04          

19

Закупуване на специализирана проходилка за дете, 
страдащо от синдром на Lennox Gastaut - Микаела Миткова 1 000,00       

20
Периодични занятия с логопед за дете с аутизъм - Адриан 
Фурнаджиев 100,00          

21
Периодична рехабилитация за дете, страдащо от 
церебрална парализа - Александър Господинов 280,00          

22
18 лечебни процедури с аминокиселини за дете със спинална 
мускулна атрофия - Николай Ташев 360,00          

23

Проведена кинезитерапия за м.01/2015 г. за дете, страдащо 
от церебрална парализа - Преслав Димитров - Христов

275,00          

24
Проведена кинезитерапия за дете, страдащо от церебрална 
парализа - Явор Генчов 250,00          

25
21 процедури - кинезитерапия за дете, страдащо от 
церебрална парализа - Калоян Кръстев 548,55          

26
Закупуване на специализирана триколка за дете, страдащо 
от церебрална парализа - Ивелин Бонев 1 000,00       

Разходи за пътуващ театър "ПРОтегни ръка"  -
Разходи за данъци 1 077,79       
Такси и комисионни -                

Общо разходи за месеца 12 864,48    
Налични средства по сметка на фонда към 31.01.2015 47 201,08    


