
Доброволен Фонд "Протегни Ръка"
Отчет за приходите и разходите 
Дата: 31.07.2015 г.
Валута: BGN

Отчетен период: 01.07. - 31.07.2015 г. Сума
Налични средства по сметка на фонда към 01.07.2015 г. 101 266,70    
I. Приходи

1 Еднократни дарения от служители 205,00           
2 Месечни вноски от служители 4 177,30        
3 Лихви -                  
4 Дарение клиенти 3 526,83        
5 Мероприятия 3 565,35        
6 Дарение от родители -                  
7 Вноска на банката -                  
8 Разни разчети 110,18           
9 Други приходи -                  

10 Усвояване овърдрафт -                  

Общо приходи за месеца 11 584,66      
II. Разходи

1
10 терапевтични процедури за дете, страдащо от церебрална 
парализа - Божидар Коев 140,00           

2
9 занимания с логопед за дете със слухови увреждания - 
Мирослав Банчев 141,06           

3
м. юни - 8 терапевтични процедури за дете, страдащо от 
церебрална парализа - Виктория Стефанова 208,97           

4
м. юни - 8 терапевтични процедури за дете, страдащо от 
церебрална парализа - Алисия Стефанова 208,97           

5
10 рехабилитационни процедури за дете с костни 
изкривявания - Ивета Райкова 400,00           

6
7 занимания с логопед за дете, страдащо от синдром на Даун - 
Адриан Димитров 140,00           

7
6 терапевтични процедури за дете с аутизъм - Кристиян 
Минасян 180,00           

8
17 занимания с логопед за дете, страдащо то синдром на 
Даун - Боян Налбантов 251,60           

9
Заплатен ремонт на говорен процесор за дете със слухови 
увреждания - Мартин Недев 945,00           

10
30 терапевтични процедури за дете, страдащо от церебрална 
парализа - Михаил Андреев 500,00           

11
15 дни терапия за дете с тежка форма на хидроцефалия - 
Полина Димова 202,50           

12
8 занимания с логопед за дете, страдащо от церебрална 
парализа - Михаил Иванов 160,00           

13
10 рехабилитационни процедури за дете, страдащо от 
церебрална парализа - Мартин Маринов 200,00           

14
Закупуване на столче за баня за дете, страдащо от 
церебрална парализа - Радослав Николов 999,00           

15
18 занимания с логопед за дете с аутизъм - Кристиян 
Пиляфов 383,40           



16
24 терапевтични процедури за дете, страдащо от церебрална 
парализа - Самуил Братанов 700,00           

17
6 терапевтични процедури за дете, страдащо от 
микроцефалия - Коста Костов 120,00           

18
7 дни терапия за дете, страдащо от церебрална парализа - 
Иван Иванов 94,50             

19
10 рехабилитационни процедури за дете, страдащо от 
обстуктивна хидроцефалия - Ивана Илиева 160,00           

20
20 терапевтични процедури за дете, страдащо от церебрална 
парализа - София Йорданова 280,00           

21
14 терапевтични процедури за дете, страдащо от церебрална 
парализа - Иваничка Димова 264,00           

22
10 терапевтични процедури за дете, страдащо от церебрална 
парализа - Савина Людмилова 230,00           

23
4 занимания с логопед за дете, страдащо от синдром на Даун -  
Гюлмедине Шаиб 60,00             

24
Ремонт на говорен процесор за дете със слухови увреждания - 
Кристиян Борисов 945,00           

25
Закупуване на предписани лекарства за дете с мозъчни 
увреждания - Елвер Елвер 30,26             

26
20 водни терапии за дете, страдащо от мозъчна 
шизенцефалия - Илия Кавалджиев 360,00           

27
7 занимания с логопед за дете със проблеми  в говорното 
развитие - Трифон Лилов 105,00           

28
10 лазерни терапии за дете, страдащо от синдром на Даун - 
Калоян Джакомов 250,00           

29
12 терапветични процедури за дете, страдащо от церебрална 
парализа - Елина Драганова 300,00           

30
9 терапевтични процедури за дете с изоставане в развитието 
си - Стоян Цоков 163,80           

31
10 терапевтични процедури за дете с аутизъм - Калоян 
Игнатов 200,00           

32
м. юли - 9 терапевтични процедури за дете, страдащо от 
церебрална парализа - Виктория Стефанова 235,09           

33
м. юли - 9 терапевтични процедури за дете, страдащо от 
церебрална парализа - Алисия Стефанова 235,09           

34
10 терапевтични процедури за дете, страдащо от 
хидроцефалия - Ангел Ангелов 200,71           

Разходи за данъци 2 046,90        
Курсови разлики
Такси и комисионни -                  

Общо разходи за месеца 12 040,85      
Налични средства по сметка на фонда към 31.07.2015 г. 100 810,51    


