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Г-Н ВЛАДИМИР БОЯДЖИЕВ 
ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ 
ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И 
АРБИТРАЖ 

 
 
ОТНОСНО: Промяна по бюджета на Националния институт за помирение и 

арбитраж за 2020 г. 
 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН БОЯДЖИЕВ, 

На основание чл. 112, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка 
с чл. 76, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., и в 
изпълнение на ПМС №189 от 06.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2020 г. и ПМС №240 
от 31.08.2020 г. за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната 
администрация, е извършена промяна по бюджета по бюджета на Националния 
институт за помирение и арбитраж за 2020 г. в политиката в областта на трудовите 
отношения, както следва: 
 
I. Увеличава разходите общо с                                31 500 лв. 
в т.ч. по политики, програми и показатели, както следва: 
 
Политика в областта на трудовите отношения                                           31 500 лв.  
Бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд”            31 500 лв. 
Ведомствени разходи                                              31 500 лв. 
Текущи разходи                       31 500 лв. 
Персонал                                                                                                                     31 500 лв.                         
  
II. Променя бюджетните взаимоотношения (Трансфери) – нето (+/-) с        31 500 лв. 
в т.ч. по показатели, както следва: 
 
§ 66-00 Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)                             31 500 лв. 
§ 66-02 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+)         31 500 лв. 

 
 

Очаквани резултати 
Допълнителните разходи за персонал по бюджета на Националния институт за 

помирение и арбитраж за 2020 г. са в изпълнение на ПМС №189 от 06.08.2020 г. ПМС 
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№240 от 31.08.2020 г. за обезпечаване увеличението с не повече от 30 на сто на 
индивидуалните основни месечни заплати на служителите за периода от 01.08.2020 г. 
до 31.12.2020 г. 

 
Моля, горните промени да се отразят по бюджета на Националния институт за 

помирение и арбитраж за 2020 г. и в определения срок с писмо изх. №07-171 от 
20.01.2020 г. на главния секретар на МТСП да се представи актуализирано очаквано 
изпълнение на бюджета за 2020 г. 
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ДЕНИЦА САЧЕВА
Министър на труда и социалната политика
Signed by: Denitsa Evgenieva Sacheva-Atanassova  


