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

към 30.09.2019г
I. План

Първоначалният плана на бюджета за 2019г на ОУ“Стефан Караджа“ е 280486лв, които се 
разпределят по следния начин:

V 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. През месец април 2019г планът е увеличен с 11298.00лв за дейност 
1/322 от средства за работа със СОП и за транспорт на педагогическия персонал и намален с 3000.00 
лева за дейност 1/389 за превоз на ученици със собствен автобус. През м.май е увеличен с 837 лв.за 
дейност 1/322 средства от спрени помощи и за дейност 1/389 с 5082.00 лв за превоз на ученици със 
собствен автобус. През м.юни бюджетът е увеличен за дейност 1/322 с 12315.00 за учебници и учебни 
помагала и работа с учзвими групи и за дейност 1/389 с 2468.00 от средства за превоз на ученици със 
собствен автобус. През м.септември е увеличен с 6613.00 -  НП“Обезщетения персонал“
II. Разход

По отчет за периода от 01.01.2019г до 30.09.2019г за изразходени общо 222515.09 лв, като за 
дейност 1/322 са 202445.30, за дейност 1/389 са 20069.79лв.
Дейност 1/322

V 127430.85 лв са за заплати по трудови правоотношения
от тях 3948.06 лв са за лекторски,и втори час на класа, 518.40.00лв за оказване на обща 
подкрепа, 6205.00лв за работа с уязвими групи,, 1608.00лв за занимания по интереси и 469.50 
за работа с ученици със СОП.
У 15591.05 лв са за други плащания и възнаграждения като от тях 4012.57 лв са за 

възнаграждения по граждански договори на финансов контрольор и по НП „С грижа за 
всеки ученик“; лв 4870.10 лв са за СБКО и представително облекло(3374.50 лв са за 
представително облекло и 1495.60 лв за СБКО, 6612.69 са за обезщетения за неизползван 
отпуск по чл.224 от КТ.

У 29779.70 лв са за осигуровки от работодател
от тях 16381.99лв за са ДОО; 4851.34лв са за УчПФ; 6315.56лв са за ЗОВ; 2230.81лв са за 
ДЗПО
V 23029.73лв са за издръжка
от тях 5024.45лв са за храна; 595.00лв са за работно облекло; 2727.38 лв за учебни материали 
и пособия, 1320.53лв са за материали; 2498.54 лв са за горива; 9893.55 лв са за външни 
услуги(5051.88 лв-транспорт на служителите); 50.00 за текущ ремонт и 920.28.00лв са за 
командировки 
Такса смет -  236.97 лв.
Капиталови разходи -  изграждане на Wi-fi м р еж а-6350.00 по пар.52-01 

При планирани 1988лв за квалификация на педагогическите специалисти са изразходени 405лв. 
Дейност 1/389

V 9505.06 лв са за заплати по трудови правоотношения
х 237.09 лв са за други плащания и възнаграждения в т.ч за СБКО-107.73 лв. и 129.36 за 

др. възнаграждения.
У 1858.82лв са за осигуровки от работодател 

от тях 1111.35лв за са ДОО; 475.67лв са за ЗОВ; 271.80лв са за ДЗПО 
у 8021,32лв са за издръжка
от тях 433.40лв са за материали; 300 лв за работно облекло, 6080.17лв са за горива; 410.10лв 
са за външни услуги; 50.00 са за командировки и 747.65 за застраховка.
У 447.50лв са за такси
от тях 400.00лв за държавни-винетка и 47.50 лв данък автобус
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