
ОУ „Стефан Кауаджа”- с.Стефан Караджово, общ.Болярово, обл.Ямбол 
ул.”Т.Узунов”М 23, тел.04742/2263

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

към 30.09.2020г

1.План
Първоначалният плана на бюджета за 2020г на ОУ“Стефан Караджа“ е 280486лв, които се 

разпределят по следния начин:
V 282906 лв в дейност 1/322 -  делегирани от държавата дейности
V 14881 лв в дейност 1/322 -  преходен остатък от 2019г 693.43 лв от спрените помощи , 

3219.28 лв транспорт педагог.персонап, за Занимания по интереси -  248.04 лв, 9620.04 лв 
за работа с ученици от уязвими групи и по стандарт 1099.96 лв..

V 6000.00лв в дейност 1/389 -  превоз на учениците със собствен автобус
V 7895.00лв в дейност 1/389- превоз ученици със собствен автобус преходен остатък от 

2019 г.
През месец февруари 2020г планът е увеличен с 2323.00лв за дейност 1/389 от средства за 

превоз на ученици със собствен автобус.
През месец март 2020г планът е увеличен с 5248.00лв за' дейност 1/322 - средства по проект 

Подкрепа за успех, а през м.април с 778 средства по проект Образование за утрешния ден.
През м.май бюджетът е увеличен за дейност 1/322 с 11346.00 за учебници и учебни помагала 

и с 5703 за работа с ученици от учзвими групи
През месец септември 2020г планът е увеличен с 2178.00лв за дейност 1/389 от средства за 

превоз на ученици със собствен автобус.
П.Разход

По отчет за периода от 01.01.2020г до 30.09.2020г за изразходени общо 208056.04 лв, като за 
дейност 1/322 са 193838.99лв, за дейност 1/389 са 14217.05лв.
Дейност 1/322

V 136032.43 лв са за заплати по трудови правоотношения
от тях 996.00 лв за лекторски, 820.00лв за оказване на обща и допълнителна подкрепа, 
2160.00лв за работа с уязвими групи, , 1652.00лв за занимания по интереси, 996.00 за НВО , 
3150 за ДТВ и 297.62 за работа с ученици със СОП.
У 6202.13 лв са за други плащания и възнаграждения като от тях 800 лв са за 

възнаграждения по граждански договори на финансов контрольор; лв 5098.45лв са за 
СБКО и представително облекло(3418.75 лв са за представително облекло и 1679.70лв за 
СБКО. И 303.68 за пр.възнаграждения.

V 31458.15в са за осигуровки от работодател
от тях 16889.19лв за са ДОО; 5222.24лв са за УчПФ; 6653.67лв са за ЗОВ; 2693.05 лв са за 
ДЗПО
V 19870.32 лв са за издръжка
от тях 1178.10лв са за храна; 600.00лв са за работно облекло; 6051.02 лв за учебни материали 
и пособия, 4025.98лв са за материали; 2377.23 лв са за горива; 5138.99лв са за външни услуги( 
2406.11 лв-транспорт на служителите); 36.00 за текущ ремонт, 463.00лв са за командировки 
Такса смет -  275.96 лв.

Дейност 1/389
V 8397.79лв са за заплати по трудови правоотношения
V 88.31 лв са за други плащания и възнаграждения за СБКО. И 89.24 за др.възнаграждения
V 1662.63лв са за осигуровки от работодател

от тях 979.29лв за са ДОО; 443.22 лв са за ЗОВ; 240.12 лв са за ДЗПО 
У 3694.30 лв са за издръжка
от тях 91.21лв са за материали; 300.00 лв за работно облекло, 2100.58лв са за горива; 
433.86лв са за външни услуги; 20.00лв са за командировки и застраховка -  748.65 лв.
У 284.78лв са за такси
от тях 80.00лв за държавни-винетка и 204.78 лв данък автобус
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»

ОУ”СТЕФАНКЛРАЛЖА ” -  С. СТЕФАНКАРАДЖОВО, ОБШ.БОЛЯРОВО

Извънбюджетни сметки и фондове

ПРОЕКТ BG05M20P001-2.012-0001  „Образование за утрешния ден“
по ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж  “

отчет към 30.09.2020г

§§ Приход Отчет
6301 778.00 *
0100 5 0 7
0101 507
0500 196
0551 88
0552 38
0560 45
0580 25
1000 75
1011
1014
1015 75
1020
1051

ВСИЧКО 7 7 8

С алдо към  0 1 .01 .20 20 0

П олучен тр а н сф е р 778

Р азход  към  30 .09 .20 20 778

Н али чн ост към 30 .09 .2020 0



ОУ”СТЕФАН КАРАЩ А  ” - С. СТЕФАН КАРАЛЖОВО. ОБЩ.БОЛЯРОВО

Извънбюджетни сметки и фондове

ПРОЕКТ BG05M 20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
по ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж “

отчет към 30.09.2020г

§§ Приход Отчет
6301 5248.00
0100 7 0 1 8
0101 7018
0500 1 5 3 7
0551 798
0552 265
0560 316
0580 158
1000 3 1 0 3
1011 222
1014
1015 2570
1020 291
1051 20

ВСИЧКО 1 1 6 5 8

С алд о  към  01 .01 .2020 7634
П олучен  тр а н сф е р 5248
Р азход  към  30 .09 .2020 11658
Н а ли чност към  30 .09 .2020 1224


