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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  32
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 16 юли 2015 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Димитър Узунов - председател
							Елка Атанасова
Каролина Неделчева
Камен Иванов
Румен Георгиев

ОТСЪСТВАЩИ: няма

От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова - н-к отдел „БФ” и Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител.
	

1. ОТНОСНО: Определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОПРЕДЕЛЯ прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители” в размер на ....... 
Чрез определената прогнозна стойност да се осигури покритие на Основните рискове, посочени в Обявлението по прекратената обществена поръчка със същия предмет, за период от 3 /три/ години.

МОТИВИ: При определянето на размера на окончателната прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители” са отчетени  разпоредбата на  чл.102 от Закона за публичните финанси, а именно, че първостепенните разпоредители не могат да извършват разходи и да поемат задължение за разходи за текущата година, надхвърлящи общия размер на утвърдените разходи и задължения за разходи по бюджетите им, както и разпоредбата на чл. 88 от ЗПФ, че първостепенните разпоредители  не могат на натрупват и да поемат ангажименти за разходи над определените им лимити в закона.
Взети са предвид и изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, свързани с управленската отговорност и икономичност, ефективност и ефикасност на дейности и разходите свързани с тях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Предвид рестриктивния бюджет на съдебната власт през последните години определянето на разумна прогнозна стойност в размер на ......., ще позволи спазването на изискванията на ЗСВ за застраховане на посочените в него лица срещу злополука, като бъдат покрити само рискове свързани със злополуки,   както и спазване на изискванията на ЗПФ, ЗФУКПС и  др. правила и указания, регламентиращи управлението, разходването на публични средства.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/

           							ДИМИТЪР УЗУНОВ




