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СТИТУТ ЗЛ ПОМИРЕНИЕ И ЛРБИТРАЖ

зА 2019 годинл
(лева)

a

ПОКАЗАТЕЛИ сумА

l. лриходи. помоши и длрЕния - всичко

Собствени приходи
Неданъчни приходи

II. рлзходи- всичко зб0 500

Обцо разходи
Текущи разходи

Персонал
Издръжка и други текущи рtвходи
Платени данъци. такси и административни санкции

Капитдлови разходи
Прилобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки

ш. БшцжЕтни взлимоотношЕния (+ l -)

360 500

355 500
225 500
l29 300

700
5 000
5 000

|2

зб0 500

IlI. А. трАнсФЕри 360 500

Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+i-)
- Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+)

360 500
360 500
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и програми в рамките на утвърдените със Закона за държавния бюджет
и Постановление Ns344 на Министерски съвет от 2018 г. за изпълнението

на държавния бюджет на Република България за 2019 г. разходи по области на политики и7или бюДжетнИ

програми по бюджета на нАIJионАлния Иltститут ЗА поМиРЕниЕ и АРБиТРАЖ за 2019 г.

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 г.

БюджЕт 2019

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен
код съгласно РМС
ЛЬ733 от 2018 г. за

изм. на РМс NЬ

502 от 2а|7 r.

Наименованир па областта ва политика / бюджетната програма
Сума

(в лева)

1500.02.00 Политика в областта на трyдовите отвошения зб0 500

1500.02.02

Бюджетна flрограма "Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови

конфликти" 360 500

Обцо: зб0 500

Класификачионен код на програмата: 1500.02.02

Бюджетна програма "Предотвратяване и ограничаване на колективни
трудови конфликти"

Разходи по програмата
Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи 360 500

оm mrш за:

Персонал 225 500

Издръжка 130 000

Капита"ltови разходи 5 000

[I. Администрирани разходни параграфи по бюдясета 0

III. Общо разхоли (I+Il) 360 500
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Общо разходи по бюджетпите програми на НАЩИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Разходи

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствеIrи разходи 360 500

оm пuй за:

Персонал 225 5о0

Издръжка 130 000

Капиталови разходи 5 000

[I. Администрирани разходпи параграфи по бюджета - общо 0

III. Общо разхоли (I+II) 360 500

Ведомствени и администр"рЬп, разходи по бюджета за 2019 г. - общо

БюджЕт 2019

07.01.2019
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