
ОУ „Стефан Карадж а”- с.Стефан Караджово, общ.Болярово, обл.Ямбол 
ул. ”Т. Узунов”№  23, тел.04742/2263

Отчет за изпълнение на бюджета 
на ОУ”Стефан Караджа”- с.Стефан Караджово 

към 31.12.2017г

1.План
Първоначалният план на бюджета за 2017г на ОУ“Стефан Караджа“ е 230000.00лв, които се 

разпределят по следния начин:
V 186112.00лв в дейност 1/322 -  делегирани от държавата дейности
V 937.00лв в дейност 1/322 -  преходен остатък от 2016г за превоз на педагогическите 

специалисти отнесен в §1020
V 39951.00лв в дейност 3/322 -  дофинансиране от Община Болярово
V 3000.00лв в дейност 1/389 -  превоз на учениците със собствен автобус
През месец януари 2017г планът е увеличен с 828.00лв с трансфер от МОН за облепване на 

новополучен училишен автобус. Сумата е отнесена в §1020 на дейност 1/389.
През месец март 2017г планът е увеличен с 7016.00лв за дейност 1/389 от средства за превоз 

на ученици със собствен автобус.
През месец май 2017г планът е увеличен с 3692.00лв за дейност 1/322 от средства за 

закупуване на учебници, като сумата е отнесена в §1014; и с 8703.00лв за дейност 1/322 от средства 
за превоз на педагогическите специалисти, като сумата е отнесена в §1020. През месец май 2017г 
планът е увеличен с 6000.00лв за дейност 1/389 от средства от делегирани от държавата дейности за 
голям училищен автобус.

През месец юни 2017г планът е увеличен с 5977.40лв за дейност 1/389 от средства за превоз 
на ученици със собствен автобус.

През м.август 2017 планът е увеличен с 7175 за дейност 1/322 от средства за увеличение на
стандарта 7016 лв за увеличение на ОРЗ и 159 лв от спрени помощи на семейства на ученици
с отсъствия.
През м. септември планът е увеличен с 400 лв по НП „Осигуряване на съвременна
образ.среда“, модул“Подобряване работа по природни науки“
През м. октомври планът е увеличен с 6836 лв , като в т.ч. за дейност 1/322 - учебници и 

учебни помагала 2335 лв и дейност 1/389 средства за превоз на ученици със собствен автобус- 4501 
лв.

През м.декември 2017 планът е увеличен с 18064 за дейност 1/322 от средства за увеличение 
на стандарта за защитени училишща и диф.заплащане за постигнати резултати на директора, 108 лв 
от спрени помощи на семейства на ученици с отсъствия и за дейност 1/389 средства за превоз на 
ученици със собствен автобус- 4804 лв. Намален бе планът за дейност дофинансиране 3/322 с 18000 
лв.

П.Разход
По отчет за периода от 01.01.2017г до 31.12.2017г за изразходени общо 257885.96 лв, като за 

дейност 1/322 са 222346.49 лв, за дейност 1/389 са 26535.17лв, за дейност 3/322-9004.30.
Дейност 1/322

V 137357.24 лв са за заплати по трудови правоотношения
V 9338.67 лв са за други плащания и възнаграждения
от тях 2310 лв са за граждански договори; 5859.14 лв са за СБКО и представително 
облекло(3945.82лв са за представително облекло и 1913.32 за СБКО); , обезщетения за 
неизползван отпуск по чл.224 -  854.81 лв и 314.72 лв са за платени болнични от работодател
V 33353.45 лв са за осигуровки от работодател
от тях 18027.83лв за са ДОО; 5764.02лв са за УчПФ; 7221.77лв са за ЗОВ; 2339.83лв са за 
ДЗПО
V 42297.13 лв са за издръжкаи данъци
от тях 13723.16 лв са за храна; 11.76 са за лекарства и медикаменти, 360.00лв са за работно 
облекло; 7189.06 лв са за учебници; 3640.69 лв са за материали; 3275.02 лв са за горива; 
12860.67 лв са за външни услуги(7784лв-гранспорт на служителите); 953.00лв са за 
командировки и 283.77 са да такса смет.

При планирани 1 300.00лв за квалификация на педагогическите специалисти са изразходени 
1 271.00лв.



Дейност 1/389 общо разход 26535.17
V 10978.78 за заплати и възнаграждения
V 135.30 -  за сбко
V 2051.66 за осигурирелни вноски в т.ч 1207.00 за ДОО, 533.47 за ЗОВ и 311.19 за ДЗПО.
V 12458.31 лв са за издръжка
от тях 122.91 лв са за материали; 9818.09 лв са за горива; 1069.06 лв са за външни услуги; 
172.80лв са за текущи ремонти, 40.00 лв за командировки, 875.45 лв за застраховки
V 911.12.00лв са за такси и данъци
от тях 808.00лв за държавни-винетка и 103.12 за данък МПС.

Дейност 3/322
9004.30 лв са за заплати по трудови правоотношения

Проект „ Твоят час“
Средства по проекта -  17260.00 
Разходи по проекта -  13835.11
V 6718.00 лв са за заплати по трудови правоотношения
V 1493.61 лв за осигурителни вноски
V 5623.50 за издръжка като за материали са изразходени 5162.10 лв, за учебни пособия 

347.40 лв. и за външни услуги -  114.00 лв.
Остатък по бюджета 3859.95 като в т.ч по проект Твоят час - и по проект ЦО- 3550.68 Л1
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