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

АрБитрАж

ОТНОСНО: Промяна по бюджета на

Национа_llния институт

за помирение и

арбитраж за 2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЯДЖИЕВ,
чл.77,

На основание чл. ||2, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка
а-п.

с

5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и писмо

на министъра на финансите Jt04-1З-313 от 2З.12.201,9 г., е извършена промяна по

бюджета на НационiLлния институт за помирение и арбитраж за 2019 г. в политиката в
областта на заетостта, както следва:

с

I. Увеличава разходите общо
в т.ч. по политики, програми и показатели, както следва:

775 лв.

политика в областта на заетостта

,/,/5

Бюdнсеmна про?ралrа "Осаzуряване на заеmосm u повuuлаване на
качесmвоmо на рабоmнаmа сuла на безрабоmнuлпе u заеmumе лuца"
Администрирани разходи
Текущи разходи
Персонал
ý 02-00 Други възIIаграждения и плащания за персонала
ý 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Разхоdu за квалuфuкацлlя u проzраJчIu за безрабоmнu

ý бб-00 Разчети за извършеЕи плащания в СЕБРА (+Д)
ýý 66-02 Разчети с първостепенен разrrоредител за плапIания в

СЕБРА

лв.

/,/5 лв.

775 лв.
775 лв.
,/
/5 лв.
650 лв.
125 лв.
лв.

]]5

(+)

715 лв.
775 лв.

Очакваните резултати от извършването на корекцията са във връзка с отнасянето
по параграфи и подпараграфи на действително направените разходи за 20t9 г. rrри
изпълнениет0 на програмите и мерките за временна заетост от НационЕIлния план за
действие по заетостта през 2019 г.
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Моля, горните промени да бъдат отразени по бюджета на НационаJIния иIlстит}"т
за помироние и арбитраж за 2019 r.
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