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1.План
Първоначалният план на бюджета за 2018г на ОУ“Стефан Караджа“ е 245065лв, които се разпределят 

по следния начин:
V 230207 лв в дейност 1/322 -  делегирани от държавата дейности
V 267лв в дейност 3/322 -  спрени семейни помощи
V 9000 лв в дейност 1/389 -  превоз на учениците със собствен автобус
V 5591 превоз на учениците със собствен автобус остатък от 2017 г.

През месец февруари 2018г планът е увеличен с 2468 лв средства за училишен автобус. Сумата е 
отнесена в §1016 на дейност 1/389.

През месец март 2018г планът е увеличен с4973 лв средства за училишен автобус. Сумата е отнесена 
в §0100, 02-00, 05-00. на дейност 1/389.

През месец май 2018г планът е увеличен с общо 15454 лв разпределени по следния начин за дейност 
1/322- 6244 лв средства за защитени училища, като сумата е отнесена в §10-00 Издръжка; 7274.00лв за 
дейност 1/322 средства за превоз на педагогическите специалисти, като'сумата е отнесена в §1020 и с 1936 лв 
за дейност 1/389 средства от делегирани от държавата дейности за училищен автобус.

През месец юни 2018 г планът е увеличен с 17304 лв разпределени - за дейност 1/389 от средства за 
превоз на ученици със собствен автобус -  4380разпределени в §01-00,02-00,05-00 и 10-00, за дейност 1/322- 
12320 лв за работа с уязвими групи разпределени по § 01-00 и 05-00 и за дейност 1/322- 604 лв за спрени 
семейни помощи.

През м.Юли 2018 г планът е увеличен с 4409 лв за дейност 1/322 за учебници и учебни помагала 
разпределени в § 10-14.

През м. септември планът е увеличен с 154 лв по НП „Осигуряване на съвременна образ.среда“,
модул“Подобряване работа по природни науки“ отнесени по § 10-14.
През месец ноември 2018 г планът е увеличен с 4110 лв разпределени - за дейност 1/322 от средства за 

диференцирано на директора/826 лв/ в §01-00 и 05-00 , за дейност 1/322- 2250 лв за закупуване на ученически 
шкафчета по § 10-00 и за дейност 1/322- 1034 лв за спрени семейни помощи.

През месец декември 2018 г планът е увеличен с 21401 лв разпределени - за дейност 1/389 от средства 
за превоз на ученици със собствен автобус -  9257 разпределени в §01-00,02-00,05-00 и 10-00, за дейност 1/322- 
6350 лв за изграждане на Wi-fi мрежа по § 10-00 ,за дейност 1/322- 5544 лв за програма „Сгрижа за всеки 
учевник“ разпределени в §01-00,02-00,05-00 и 10-00 и за дейност 1322 за ИКТ -  250 лв разпределени в §10-00 .

II. Разход
По отчет за периода от 01.01.2018г до 31.12.2018г за изразходени общо 297752.42 лв, като за дейност 

1/322 са 269796.53 лв, за дейност 1/389 са 27955.89лв.

Дейност 1/322
V 173081.38лв са за заплати по трудови правоотношения
V 10637.94 лв са за други плащания и възнаграждения
от тях 4709.43 лв са за граждански договори/включени са и плащания по проект С грижа за всеки 
ученик“/; 6728.30лв са за СБКО и представително облекло(4329.04 лв са за представително облекло и 
2398.99.за СБКО); и 200.21лв са за платени болнични от работодател
V 40083.15 лв са за осигуровки от работодател
от тях 22627.52 лв за са ДОО; 6439.70лв са за УчПФ; 8503.90лв са за ЗОВ; 2512.03лв са за ДЗПО
V 45709.37лв са за издръжка
от тях 11532.48лв са за храна; 794 лв са за работно облекло; 4950.43 лв са за учебници; 3732.41лв са за 
материали от тях за 2250 лв са закупени ученически шкафчета/; 3131.64 лв са за горива; 14629 лв са за 
външни услуги(8691,52.лв-транспорт на служителите); 5000 лв са за текущ ремонт , 1939.41лв са за 
командировки

При планирани 1 420 лв за квалификация на педагогическите специалисти са изразходени 492лв.
Пар.19-81 такса смет -  284.69 лв

Дейност 1/389 лв
V 12095.75лв са за заплати по трудови правоотношения
V 150.67 лв са за други плащания и възнаграждения 
от тях 150.67 за СБКО);
V 2329.28 лв са за осигуровки от работодател
от тях 1398.53лв за са ДОО; 587.84 лв са за ЗОВ; 342.91лв са за ДЗПО



V 12521.63лв са за издръжка
от тях 400 лв за работно облекло, 152.10 лв са за материали; 10371.48 лв са за горива; 460.88лв са за 
външни услуги; 12 лв са за текущи ремонти, 70.00 лв за командировки, 1055.17 лв за застраховки
V 858.56лв са за такси и данъци
от тях 808.00лв за държавни-винетка и 50.56 за данък МПС.

Преходен остатък -  целеви средства:
1. ПМС спрено помощи 893.81 лв
2. Програма С грижа за всеки ученик-3201.90 лв
3. Разходи транспорт педагогически персонал-438.48 лв
4. Средства за уязвими групи-8318.76 лв.
5. Изграждане на Wi-fi мрежа -  6350 лв
6. Стедства за транспорт на учениците -  9649 лв

г


