
РЕШЕНИЕ  № 226 
17.09.2015 год. 

 
Прекратяване на договор за възлагане управлението на “Регионален хоспис” ЕООД - 

Габрово и пряк избор на управител на дружеството 
 
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1, т. 6 и чл. 16, ал. 1, т. 

2 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 
общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на 
общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност, 
и уведомление с вх. № АПИО-04-11-310/22.07.2015 г. от Юлия Иванова Димитрова, 
Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

1. Прекратява Договора за възлагане на управлението на “Регионален хоспис” 
ЕООД - Габрово с Юлия Иванова Димитрова, считано от датата на сключване на 
договор за възлагане на управлението на дружеството на новоизбран управител. 

2. Не освобождава от отговорност Юлия Иванова Димитрова до следващо 
нарочно решение на Общински съвет - Габрово 

 
II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6, 

чл. 15 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 
Общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на 
Общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност, 
поради липса на технологично време за провеждане на конкурс - по реда и при 
спазване на раздел V(пети) от същата Наредба и реална възможност дружеството да 
остане без управител, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

1. Избира за управител Маргарита Янкова Иванова, чрез пряк избор. 
2. Задължава Маргарита Янкова Иванова да разработи и внесе за одобрение в 

Общински съвет - Габрово, бизнес програма за развитието, дейността и 
стабилизирането на “Регионален хоспис” ЕООД - Габрово, в срок от 3 /три/ месеца, 
след влизане в сила на настоящото Решение, със следните параметри:  

2.1 Да повиши финансовата устойчивост на дружеството чрез: 
- ефективна икономическа и организационна политика, съобразена с 

потребностите от медицински и здравни грижи и социални услуги на обществото; 
- привличане на повече потребители на свободен прием чрез развиване, 

популяризиране и утвърждаване на услугите. 
2.2 Повишаване качеството на услугите, предоставяни от дружеството чрез  

повишаване квалификацията на персонала посредством участия в подходящи форми 
на професионално обучение и квалификация, периодични колегиуми и обмяна на 
опит; 

2.3 Увеличаване на приходите от дейността най-малко до степен, позволяваща 
навременно изплащане на възнагражденията на персонала, разплащане към 
доставчици в договорираните срокове, изплащане на текущите и просрочените 
задължения на дружеството. 

3. Възлага на управителя до 30.11.2015 г. да разработи и внесе детайлен анализ 
за фактическото организационно и финансово състояние на дружеството. 

4. Одобрява договора за възлагане на управление на “Регионален хоспис” 
ЕООД - Габрово. 

5. Упълномощава Кмета на Община Габрово, в двуседмичен срок от приемане 
на настоящото решение, да подпише договор с избрания за управител. 



6. Приема актуален учредителен акт в частта управляващ и представляващ 
дружеството. 

 
Приложение: 1. Уведомление вх. № АПИО-04-11-310/22.07.2015 г.  

      от Юлия Иванова Димитрова  
  2. Примерен договор за възлагане на управлението на “Регионален  
      хоспис” ЕООД - Габрово. 
  3. Актуален учредителен акт.  
  4. Данни за квалификацията и опита на Маргарита Янкова Иванова,  
      систематизирани в CV. 

 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
  
 


