
с/- qбнлциоt+длния

ндцI.,0]
пot

Вх, Nр,..Б ЮДЖ ЕТ на
НСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

зл 2018 годинА
(jeBa)

ПОКЛЗЛТЕЛИ сумл

I. приходи, поNIощлl ll дАрЕния _ всичко

Собствени приходи
Неланьчни rlриходи

II. рлзходи _ всичко з40 000

общо рлзходи
Текущи разходи

Персоllм
Излръжка и лруги текущи разхоли
Платени даныlи, такси и административни санкци:л

Капиталови разходи
IIридобиване Еа дълготрайни активи и основен ремонт

нлтурллни пок,\зАтЕли
Щатни бройки

340 000
зз5 000
205 000
l29 з00

700
5 000
5 000

13

Ill. БюджЕтни в]Аимооr,ношхния (+/-) ]40 000

Ill. А. трАнсФЕри з40 000

Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)

- Разчети с първостепснен разпорелител за плащания в СЕБРА (+)

]40 000
з40 000

БИСЕР ПЕТКОВ
IЧинисгьр на труда
Signed Ьу: ВЬеr



БюджЕт 2018

ПоказатЬлrr, по о,rде-цiите.бrоджетirп програпrrt в рамкцте lia утвърденпте със Закоrrа за лържавнця бюджет
на Републllка България за 20l8 г. (ЗflБРБ за 2018 г.) разходи по областп на политики и/цли бюджетнп
програми по бюджета на НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ за 2018 г.

Класификаtlионен
код съгltасно Рмс
Л! 502 от 20l7 г.

наименоваппе на областта на поJlштика / бюджстната програма 
Сума

(в лева)

l500.02.00 политпка в областта на

l500.02.02
Бюджет{а програма "Пр9дотвратяване и офtlничаване на колективни трудови
конфликtи" 

гобщо:

Разпределение на ведомствеппте и

Класификационен код на програмата: 1500.02.02
Бюджет!lа програма "Предотвратяваве и ограничаване па колектпвни

трудови ковфликтп"

разходп по бrоджетни програми за 2018 г.

Сума
(в лева)

3,10 000
ц:I94ц n9 

"р9Iрзц4]ч
I. Общо веломсгвени разхоли

205 000

1:}0 000

5 000

340 000

нипА

йстЕрстtsо нА тр}&\

3,10 000

з+!!9L 
l

340 000

Псрссlttм
Издръlкка

Капиталови разходи



БюджЕт 2018

ВедоNtствепп п администрпрани р&зходи по бюджета за 2018 г, - общо

Обшо ра}\оди по бюд7t(етниlе проl рами на нАционА,,lния инстиlУт
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

l. Общо ведомствеви

Сума
(в лева)

340 000

205 000

1з0 000

5 000

пеDсонал

Капита-lови разходи

I[. Администрираrrи разходrи параграфи по бюrtжста - обчо

tII. Обllrо разхолп (l+II)

,!'

,ý/ \?

@

нипА

|,

ГЛ:-iIО С ЕЛЕКТРОННО 
l3:пriслния оригинАл {


