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RесочегаЬlе siqnatUre

Бю-12/ о5.01.2о21

siqned Ьч: Antoaneta Krurcva Krasteva БюджЕт

зл 2021 годинл

(лева)

ПОКЛЗАТЕЛИ сумА

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

Неданъчни приходп

II. рАзходи 458 700

ш. БюджЕтни взАимоотношЕния (грлнсФЕри) - нЕто (+/-) 458 700

общо разходи
Текулuи разходи

Персонал
Издръжка и други текущи разходи
Гlлатени данъци, такси и административни санкции

Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

НАТУРАЛНИ ПОКАЗЛТЕЛИ
Щатни бройки

Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)

- рЕвчети с подведомствени разпоредители за плащания в СЕБРА (-)

- разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+)

IV. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 202l r.

V. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 202l г.

VI. Ще.певите разходи в областта на електронното управление и за използваните
информационни и комуникационни технологии за202l г., в т.ч.
- текущи рчtзходи
- капит€Ulови разходи
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458 700

453 700

з2з 700
l29 з00

700

5 000

5 000

l2

458 700

458 700

lз4 з00

l 34 з00

57 б00

52 б00

5 000

ДЕНИLИ САЧЕВА
министър на трчда и социалната политика
Siqned Ьи Den itsa Evqenieva Sacheva-Atanassova
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Siqned Ьу: Дпtоапеtа Кrumоча Krasteva

Показатели по отделните бюджетни програми в рамките на утвърдените със Закона за държавния бюджет
на Република България за202l г. и Постановление Л}408 на Министерски съвет от 2020 г. за изпълнението

на държавния бюджет на Република Българпя за202l г. разходи по области на политики и бюджетнп
програми по бюджета на НАЩИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ за202lr.

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за202l r.

БюджЕт 2021

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен
код съгласно РМС

Ns891 от 2020r.
Наименование на областта на политика / бюджетната програма

Сума
(в лева)

1500.02.00 Политика в областта на трyдовите отношения 458 700

1500.02.01 Бюджетна програма ,,Осигlряване на подходящи условия на труд" 458 700

обшо: 458 700

Класификационен код на програмата: 1500.02.01
Бюджетна програма ,rОсиryряване на подходящи условия на труд"

Разходи по програмата
Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи 458 700

оm mях за:

Персонал з2з 700

Издръжка l30 000
Капиталови разходи 5 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0

IlI. Общо разходи (I+П) 458 700

нипА



Общо разхоли по бюджетните програми на НАЩИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРЛЖ

Разходи
Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи 458 700

оm mях за:

Персонал з2з 700

Издръжка lз0 000

Капиталови разходи 5 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо 0

III. Общо разхоли (I+П) 458 700

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета зz202l г. - общо
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ДЕНИtЦ САЧЕВА

Министър на трчда и социалната политика

siqned Ьч Denitsa Evqenieva sacheva-дtanassova
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