РЕfIУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НАТРУДА И СОЦИАЛК4.ТА ПОЛИТИКА

СЕРТИФИЦИРАНА СИСТýМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НАКАЧЕСТВOТО rSO ýX}l:?(]l5
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Изх. ЛЬ:

до
?

9,

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

с8.

АрБитрАж

ОТНОСНО: Промяна по бюджета на Националния институг за

по.

арбитраж за20|9 r.

}.,Iдрение и
.i.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОШЖИЕВ,
чл.

На основание чл. |12, ыт. 1 от Закона за публичнито финанси, във връзка

7'7

с

, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 20119 г. и писмо

на министъра на финансите ЛЪ04-13-186 от 27.08.20|9 г., е извършена промяна по
бюджета на НационаJIния инстит}"т за помирение и арбитраж за20|9 г. в политиката в
областта на заетостта, както следва:
I.

, :Jlб2-ль

Увеличава Dазходите обшо с

в т.ч. по политики, програми и покiIзатели, както следва:

политика в областта на заетостта

3 462 лв.

Бюdеrcеmна проzрама "Осаzуряване на заеmосm а поваLuаване на
качесmвоmо на рабоmнаmа сала на безрабоmнаmе а заеmumе лuца"
Администрирани разходи
Текущи разходи
Разхоdu за квалuфuкацuя u проzрал|u за безрабоmнu

3 462 лв.

'3 462 лв.
|з 462 лв.
3 462 лв,
3 462 лв.

Персонал
ý 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонirпа
ý 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели

,,

II. Променя бюджетните взаимоотношения (Трансфери) общо
в т.ч. по показатели:
ý 66-00

Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+Д)

"

ýý 66-02 Разчети с първостепенен рiLзпоредител за плащания в

с

СЕБРА

2 892 лв,
,,. 570 лв.
3 462 лв.

(+)

3 462 лв.
З 462 лв.

Очакваните резултати от извършването на корекцията са във връзка с отнасянето
п,о параграфи и подпараграфи на действително направените разходи към 30.06.2019 г.
при изпълнението на програмите и мерките за временна заетост от Национа,.Iния план
за действие по заетостта през 2019 г.

моля, горните промени да бъдат отразени по бюджета на НационаJlния институт
за помирение и арбитраж за 20|9 г. и в определения срок с писмо изх. J\Ъ07-136 от
|4.01.20\9 г. на главния секретар на МТСП да се Предатави актуа,rизирано очаквано
изпълнение на бюдхtета за 2019 г.

{у

вярно е влЕктронно

ЕВГЕНИ ГОГУШЕВ
(Съгл. Заповед

ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАП

нв/ дФ

1/,,

