
ОУ „Стефан Караджа”- 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 31.03.2019г

1.План
Първоначалният плана на бюджета за 2019г на ОУ"Стефан Караджа“ е 280486лв, които се 

разпределят по следния начин:
у 253901 лв в дейност 1/322 -  делегирани от държавата дейности
V 7936 лв в дейност 1/322 -  преходен остатък от 2018г 327.79 от спрените помощи , 438.48 

лв транспорт педагог.персонал и 6350 за изграждане на wi-fi мрежа.
V 9000.00лв в дейност 1/389 -  превоз на учениците със собствен автобус
V 9649.00лв в дейност 1/389- превоз ученици със собствен автобус преходен остатък от 

2018 г.
През месец март 2019г планът е увеличен с 4719.00лв за дейност 1/389 от средства за превоз 

на ученици със собствен автобус.

И.Разход
По отчет за периода от 01.01.2019г до 31.03.2019г за изразходени общо 83777.40 лв, като за 

дейност 1/322 са 76288.91лв, за дейност 1/389 са 7488.49лв.
Дейност 1/322

V 49437.40лв са за заплати по трудови правоотношения
от тях 1795.26 лв са за лекторски, 323.00лв за оказване на обща подкрепа, 2640.00лв за работа 
с уязвими групи,, 228лв за занимания по интереси и 247.50 за работа с ученици със СОП.
V 5286.70 лв са за други плащания и възнаграждения като от тях 450 лв са за 

възнаграждения по граждански договори на финансов контрольор; лв 4836.70лв са за 
СБКО и представително облекло(4132.50 лв са за представително облекло и 704.20лв за 
СБКО.

V 11454.90лв са за осигуровки от работодател
от тях 6382.40лв за са ДОО; 1914.88лв са за УчПФ; 2408.42лв са за ЗОВ; 749.20лв са за ДЗПО
V 9845.94 лв са за издръжка
от тях 2137.10лв са за храна; 595.00лв са за работно облекло; 80.76 лв за учебни материали и 
пособия, 547.16лв са за материали; 1421.14 лв са за горива; 4827.78 лв са за външни 
услуги(2435.76 лв-транспорт на служителите); 237.00лв са за командировки 
Такса смет -  236.97 лв.

При планирани 1988лв за квалификация на педагогическите специалисти са изразходени 174.00лв. 
Дейност 1/389

V 3289.86 лв са за заплати по трудови правоотношения
V 41.30 лв са за други плащания и възнаграждения за СБКО.
V 63 Г.59лв са за осигуровки от работодател

от тях 379.22лв за са ДОО; 159.39лв са за ЗОВ; 92.98лв са за ДЗПО
V 3238.24лв са за издръжка
от тях 400лв са за материали; 300 лв за работно облекло, 2456.14лв са за горива; 62.10лв са за 
външни услуги; 20.00лв са за командировки
V  287.90лв са за такси
от тях 240.00лв за държавни-винетка и 47.50 лв данък автобус


