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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 32/15.10.2021 г. 

от извънредно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 608 

По т.1 от дневния ред – Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за местни 

дейности на Община Горна Оряховица за периода 2022-2024 г. 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл.82, ал.3 и чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

1. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Горна 

Оряховица. 

2. Одобрява динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, 

гарантиран от общината; 

3. Общинските сметки за средствата от Европейския съюз - по основни 

показатели; 

4. Одобрява приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 от Закона 

за публичните финанси на МБАЛ „Св. Ив. Рилски Горна Оряховица” ЕООД, което 

попада в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени 

в общинския бюджет. 

5. Одобрява финансите на контролираното от общината дружество МБАЛ „Св. 

Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД, включително информация за прогнозните 

приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, 

финансови резултати, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други 

предоставяни от общината средства за 2022-2024г.; 

6. Одобрява очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, 

включително за МБАЛ „Св. Ив. Рилски Горна Оряховица” ЕООД за срока на 

прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други 

съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните 

подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на 

общината за периода на прогнозата. 

 

           „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 609 

 

По т.2 от дневния ред – Вземане на решение за удължаване срока за възстановяване  

на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел 

осигуряване на нормалното приключване на 2021 г., поради възникнал временен касов 

разрив по бюджета на Община Горна Оряховица. 
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На основание чл. 21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.103, ал.4 от Закона за публичните финанси  и в 

съответствие с чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет 

Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

І. Дава съгласие за удължаване на срока на възстановяване с една година на 

получения на основание чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси, временен 

безлихвен заем от Централния бюджет на Република България в размер на 1 000 000 

лева. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да отправи мотивирано искане 

за удължаване на срока на възстановяване на временния безлихвен заем пред 

Министерство на финансите, както и да извърши всички останали необходими правни 

и фактически действия за изпълнение на решението по т. І. 

ІІІ. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение по реда  на  чл. 

60, ал.1 от Административнопроцесуалния  кодекс, предвид спешната необходимост от 

удължаване на срока за възстановяване на безлихвения заем, неизпадане в просрочие на 

задължението за погасяване на временния безлихвен заем, осигуряване на наличност на 

необходимия финансов ресурс за неотложните плащания необходими включително за 

защита на обществения интерес. 

 

           „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 610 

 

По т.3 от дневния ред – Даване на съгласие за сключване на извънсъдебно 

споразумение между НЗОК и МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.13 и чл.15, ал.1, т.20 от Наредба за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански 

дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Горна 

Оряховица, чл.137, ал.3, изр. последно от ТЗ и предложение на д-р Иван Иванов - 

Управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД за сключване на 

извънсъдебно споразумение между НЗОК и болничното заведение, съгласно §1, ал.4 от 

Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.. регистрирано с №408/12.10.2021 г. на ОбС 

Горна Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 1. Одобрява предложение проект на извънсъдебно споразумение на основание 

чл.365, ал.1 от Закон за задълженията и договорите и във връзка с §1, ал.3 от Закон за 

бюджета на НЗОК за 2021 г. с изпълнителите на болнична медицинска помощ за 

заплащане на незаплатени стойности на дейности в болничната медицинска помощ, за 

които няма заведени съдебни производства /ПРИЛОЖЕНИЕ №1/, съгласно условия и 

ред в изпълнение на §1, ал.4 от Закон за бюджета на НЗОК за 2021 г., определени 

съвместно между Националната здравно осигурителна каса и Българския лекарски 

съюз №РД-НС-04-114/07.10.2021 г. 
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 2. Упълномощава управителя на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица“ 

ЕООД - д-р Иван Иванов да подпише одобреното в т.1 извънсъдебно споразумение. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                 /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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