
РЕШЕНИЕ № 34 
20.12.2019 год. 

 
Учредяване безвъзмездно право на ползване на РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС ЕООД, 
върху част от имот - частна общинска собственост с адрес гр. Габрово, ул. Райчо 

Каролев № 2, ет. 4, офис № 32 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 
73, ал. 5 от НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Регионален хоспис ЕООД, с ЕИК 
107592160, със седалище и адрес на управление гр. Дряново, ул. Шипка №164, 
представлявано от Нели Тодорова – Управител, върху част от самостоятелен обект – 
офис № 32, втори по ред от ляво на дясно от стълбищната клетка, с площ 15,90 кв.м., 
находящ се на четвъртия етаж от сградата на ул. Р. Каролев № 2, с АОС № 
1865/24.07.2014 г, в самостоятелен обект с идентификатор 14218.505.692.4.4 по КККР 
на гр. Габрово, със срок 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора, 
за нуждите и целите на Регионален хоспис ЕООД по Проект BG05M9OP001-2.040-
0022-C01 „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в 
община Габрово”, за администриране и всички дейности, свързани с прякото 
предоставяне на здравно-социалната услуга „Патронажна грижа“: приемане на 
заявления от кандидат - потребители, разяснителни информационни кампании на 
потенциални потребители на здравно-социалната услуга, обработване на документи и 
конкретна информация относно предоставяната услуга, водене на отчетна 
документация - планувани грижи и извършени манипулации и дейности, както и 
провеждане на екипни срещи. 

2. Задължава Kмета на Община Габрово в едномесечен срок след влизане в 
сила на настоящото Решение да предприеме действия по издаване на заповед и 
сключване на договор. 
 
Приложение: Копие от искане с вх. №ОССД-02-10-49/06.12.2019 г. до Кмета на  
    Община Габрово от Управителя на Регионален хоспис ЕООД – Нели  
    Тодорова, заедно с приложените към същото документи 
 
 

 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:               /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 

 


