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

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

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

 6000.00лв в дейност 1/389 – превоз на учениците със собствен автобус
 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
II.Разход

По отчет за периода от 01.01.2020г до 30.06.2020г за изразходени общо 145327.13 лв, като за
дейност 1/322 са 135661.73лв, за дейност 1/389 са 9665.40лв.
Дейност 1/322 

 93972.40лв са за заплати по трудови правоотношения
от тях 996.00 лв са за лекторски, 223.50лв за  оказване на обща подкрепа, 1560.00лв за работа
с уязвими групи, , 904.00лв за занимания по интереси и 143.49 за работа с ученици със СОП. 
 5956.78  лв  са  за  други  плащания  и  възнаграждения  като  от  тях  500  лв  са  за

възнаграждения  по граждански договори на  финансов контрольор;  лв  5153.10лв са  за
СБКО и представително облекло(3870.00 лв са за представително облекло и 1283.10лв за
СБКО. И 303.68 за пр.възнаграждения.

 21844.01лв са за осигуровки от работодател
от тях 11731.94лв за са ДОО; 3625.07лв са за УчПФ; 4632.46лв са за ЗОВ; 1854.54лв са за
ДЗПО
 13612.58 лв са за издръжка
от тях 1178.10лв са за храна; 600.00лв са за работно облекло; 2712.85 лв за учебни материали
и пособия, 3284.09лв са за материали; 1907.44 лв са за горива; 3551.10лв са за външни услуги(
1686.68лв-транспорт на служителите); 36.00 за текущ ремонт , 343.00лв са за командировки 
Такса смет – 275.96 лв.

Дейност 1/389
 5265.51лв са за заплати по трудови правоотношения
 71.54 лв са за други плащания и възнаграждения за СБКО. И 89.24 за др.възнаграждения
 1063.68лв са за осигуровки от работодател

от тях 619.68лв за са ДОО; 292.06лв са за ЗОВ; 151.94лв са за ДЗПО
 2890.65лв са за издръжка
от  тях  91.21лв  са  за  материали;  300.00  лв  за  работно  облекло,   2100.58лв  са  за  горива;
378.86лв са за външни услуги; 20.00лв са за командировки
 284.78лв са за такси
от тях 80.00лв за държавни-винетка и 204.78 лв данък автобус
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