
РЕШЕНИЕ № 136 
27.07.2017 год. 

 
Подновяване срока на договора за възлагане управлението на “Диагностично - 

консултативен център І Габрово” ЕООД - Габрово 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 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 чл.63, ал.4 от Закона 
за лечебните заведения, във връзка с чл. 14 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 срока на Договора за възлагане управлението на 

“Диагностично - консултативен център І Габрово” ЕООД - Габрово с д-р Нели 
Атанасова Ноева - Метева, със следната бизнес - задача за целия срок на договора: 

 Да работи за реализиране на активна здравна политика, с цел повишаване 
качеството и достъпността на медицинските услуги чрез: 

- реализиране на инвестиции в съвременна медицинска апаратура не по-малко от 
100000 /сто хиляди/ лева годишно; 

- инвестиране в повишаване квалификацията на персонала. 
- привличане на външен финансов ресурс и повишаване енергийната 

ефективност на сградите на дружеството, чрез подготовка и кандидатстване с 
проекти пред различни национални и международни програми.  

 2. Възлага на Кмета на Община Габрово да подпише анекс /допълнително 
споразумение/ с настоящия управител в изпълнение на т.1 от настоящото решение. 
 3. Задължава д-р Нели Атанасова Ноева - Метева да разработи и внесе за 
одобрение в Общински съвет - Габрово бизнес програма за развитието и дейността на 
“Диагностично-консултативен център І Габрово” ЕООД - Габрово в съответствие със 
бизнес - задачата по т.1 от настоящото решение най-късно до 31.08.2017г. 
 
Приложение: Отчет за изпълнение на Бизнес - задачата за целия срок на Договора за  
    възлагане на управление на д-р Нели Ноева, като управител на  
    “Диагностично - консултативен център І Габрово” ЕООД - Габрово 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                    /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:          /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


