РЕШЕНИЕ № 29
27.02.2020 год.
Подновяване срока на договор за възлагане управлението на
“Регионален хоспис” ЕООД - Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните
заведения, чл. 12, ал. 3, във връзка с чл. 14 и чл. 12, ал. 1, във връзка с чл. 13, 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,
Общински съвет – Габрово РЕШИ:
1. Удължава с 3 /три/ години, считано от 25.03.2020 г., срока на Договора за
възлагане управлението на „Регионален хоспис” ЕООД с Нели Тодорова със следната
задача за целия срок на договора:
а/ Осигуряване на трайна финансова устойчивост, положителен финансов
резултат и средства за инвестиции чрез:
- икономическа и административна политика, съобразена с потребностите от
медицински и здравни грижи на потребителите;
- привличане на потребители на свободен прием, чрез развиване и
утвърждаване на качествени услуги и тяхното популяризиране.
- предлагане на гама от услуги, съобразени с реалното търсене.
б/ Повишаване качеството на услугите, предоставяни от дружеството чрез:
- повишаване квалификацията на персонала;
- подобряване на условията на престой на потребителите;
- привличане на външен финансов ресурс.
- цялостен контрол върху дейността на хосписа от управителя.
- спазване на нормативните изисквания, свързани с предмета на дейност на
„Регионален хоспис“ и осигуряване на ефективни връзки с взаимосвързани
институции /общопрактикуващи лекари, лечебни заведения за болнична помощ, РЗИ
и др./
2. Определя възнаграждението на управителя на „Регионален хоспис“ ЕООД, в
размер на 1600 лв., считано от датата на подписване на анекса.
3. Възлага на Кмета на Община Габрово да подпише анекс /допълнително
споразумение/ при условията на т. 1 и т. 2 от настоящото решение.
4. Задължава Нели Тодорова да разработи и внесе за одобрение в Общински
съвет - Габрово бизнес програма за срока на договора за развитието и дейността на
„Регионален хоспис” ЕООД в съответствие с бизнес - задачата по т. 1 от настоящото
решение най-късно до 14.04.2020 г.
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