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БЮДЖЕТ на
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТР.

зА 2020 годинл
(лева)

ПОКАЗАТЕЛИ сумА

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

Неданъчни приходи

II. рАзходи 38з 100

Общо разходи
Текущи разходи

Персонал
Издръжка и други текущи рilзходи
Гfпатени данъци, такси и административни санкции

Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки

Разчети за извършени плащания в СЕБРд (+/-)

- Разчети с Iьрвостепенен разпоредител за плащаниrI в СЕБРА (+)
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подписАния оригрriiА,ц 

{

383 100

з78 100

248 100

129 300
700

5 000
5 000

12

пI. БюджЕтни взАимоотношЕния (трАнсФЕри) - нЕто (+/-) 383 l00

з8з 100

38з 100

ДЕНИЦА САЧЕВА
Минисгър на труда и



БюджЕт 2020

ПОказатели по отделните бюджетнц програми в рамкпте на утвърдените със Закона за държавния бюджет
На Република България за2О20 г. п Постановление Л}381 на Мпнистерски съвет от 2019 г. за изпълнението

на държавния бюджет на Република Българияза2020 г. разходи по области на полптики/функчионални

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2020 г.

бюджета на НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМ
АРБиТРАЖ за 2020 г.

tирЕниЕ и

---ТаffiЙГfriо области на политики и бюджетни програми

Класификационен
код съгласно Рмс
ЛЬ520 от 2019 г. за

пзм. на РМС Л}502 от
2о|7 r.

Наименование на областта на политика / бюджетната програма
Сума

(в лева)

1500.02.00 Политика в областта на трудовите отношения 383 100

1500.02.01 Бюджетна програма ,,Осигуряване на подходящи условия на труд" 383 l00
общо: 383 100

Класификачионен код на програмата: t500.02.01
Бюджетна проrрама ,,Осигуряване на подходящи условия на труд"

Разходи по програмата
Сума

(в лева)

I. общо ведомствени разходи 383 100

оm mм за;

Персонал 248 l00
Издръжка 130 000

Капита,rови разходи 5 000

II. Адмпнпстриранп разходни параграфи по бюджета 0

III.,Общо разходи (I+I| 383 100

нипА



общо разходп по бюджетнпте програми на НАЩИонАЛния инсТИТУТ
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРЛЖ

Разходи
Сума

(в лева)

I. общо ведомствени разходи 383 100

оm пrях за:

IepcoHa,r 248 100

Издръжка 130 000

Капиталови рtвходи 5 000

Il. Администриранп разходни параграфи по бюджета - общо 0

IIl. Общо разходи (I+II) 383 100

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2020 г. - общо
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БюджЕт 2020
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