
Доброволен Фонд "Протегни ръка"
Отчет за приходите и разходите 
Дата: 31.12.2015 г.
Валута: BGN

Отчетен период: 01.12. - 31.12.2015 г. Сума
Налични средства по сметка на фонда към 01.12.2015 г. 108 159,26   
 I.  Приходи

1 Еднократни дарения от служители 1 713,50        
2 Месечни вноски от служители 4 215,30        
3 Лихви -                 
4 Дарение клиенти 4 700,94        
5 Мероприятия 1 695,11        
6 Дарение от родители -                 
7 Вноска на банката -                 
8 Разни разчети -                 
9 Други приходи -                 

Общо приходи за месеца 12 324,85     
II. Разходи

1
10 терапии с логопед за дете, страдащо от церебрална парализа - 
Юлия Петрова 140,00           

2
Периодична терапия с логопед за дете с увреден слух - Веселин 
Великов 112,00           

3
Периодична говорна и двигателна терапия за дете, страдащо от 
церебрална парализа - Валентин Генчов 115,00           

4 Периодична рехабилитация за дете с хидроцефалия - Ивана Илиева 200,00           

5
Периодична рехабилитация за дете, страдащо от церебрална парализа 
- Кристиян Маринов 280,00           

6
Периодична рехабилитация за дете, страдащо от церебрална парализа 
- Самуил Братанов 200,00           

7 Говорна терапия за дете с мозъчно увреждане - Илия Кавалджиев 20,00             

8
Покупка на специализирано легло за дете, страдащо от Синдром на 
РЕТ - Славина Янева 1 000,00        

9
Мускулна терапия за дете, страдащо от Синдром на РЕТ - Славина 
Янева 255,00           

10
Закупуване на специализирано столче за баня за дете, страдащо от 
церебрална парализа - Стилиян Николов 999,00           

11
Периодична рехабилитация за дете, страдащо от церебрална парализа 
- Валентин Атанасов 280,00           

12
Покупка на два терапевтични уреда за дете, страдащо от церебрална 
парализа - Християн Христов 933,72           

13
Логопедична терапия за дете с церебрална парализа - Ванеса Чинкова

300,00           

14
Покупка на специализирана количка за дете, страдащо от церебрална 
парализа - Енцо Енчев 694,00           

15
Периодична терапия с логопед за дете, страдащо от епилепсия - 
Виолета Христова 350,00           

16
Периодична терапия за дете със Синдром на Даун - Адриян Димитров

80,00             



17
Закупуване на лекарства за терапия на дете, след състояние на будна 
кома - Елвер Елвер 30,26             

18
Периодична рехабилитация за дете, страдащо от церебрална парализа 
- Самуил Рапов 230,00           

19
8 дни терапия за дете, страдащо от церебрална парализа - Елеонора 
Захариева 108,00           

20
8 дни терапия за дете, страдащо от церебрална парализа - Димитър 
Захариев 108,00           

21 Психоговорна терапия за дете с микроцефалия - Коста Костов 125,00           

22
Периодична терапия с логопед за дете, страдащо от церебрална 
парализа - Михаил Иванов 400,00           

23
Занимания с логопед за дете, страдащо от церебрална парализа - 
Дарина Добрева 120,00           

24
Закупуване на специализирано столче за баня за дете с церебрална 
парализа, настанено в ЦНСТ ДМУ "Слънце" - гр. София 560,00           

25
Закупуване на вертикализатор за дете с церебрална парализа, 
настанено в ЦНСТ ДМУ "Слънце" -гр. София 1 000,00        

26
Ортодонстка терапия и изработка на брекети за дете с вродена 
аномалия на небцето - Александра Петрова 1 000,00        

27
Закупуване на мобилна база за терапевтичен стол за дете, страдащо от 
церебрална парализа - Никалъс Рангелов 854,00           

28
Кинезитерапия за дете, страдащо от церебрална парализа - Явор 
Генчов 250,00           

29
Закупуване на лекарства за м.12 за дете с мозъчни увреждания - 
Константина Янакиева 63,81             

30
Закупуване на количка за дете с церебрална парализа, настанено в 
ЦНСТ ДМУ "Христо Ботев" - гр. София 846,00           

31
Занимания с логопед за дете, страдащо от церебрална парализа - Мая 
Лукова 25,00             

32 Занимания с логопед за дете с аутизъм - Господин Радев 200,00           

33
Периодична терапия за дете, страдащо от церебрална парализа - 
Мирослав Милатинов 200,00           

34 Терапия с логопед за дете с церебрална парализа - Дария Манчина 100,00           

35
Периодична терапия с логопед и психолог за дете с увреждания - 
Веселин Йотов 234,00           

36
Закупуване на специализирана количка за дете с церебрална парализа - 
Пламен Павлов 1 000,00        

37 Периодична терапия за дете с аутизъм - Александър Александров 160,00           

Разходи за данъци 916,40           
Такси и комисионни -                 

Общо разходи за месеца 14 489,19     
Налични средства по сметка на фонда към 31.12.2015 г. 105 994,92   


