
РЕШЕНИЕ  № 91 
30.04.2015 год. 

 
Приемане на годишния отчет за дейността на „Диагностично консултативен център - 
1” ЕООД - Габрово за 2014 г.; Инвестиционна програма за 2015 г.; счетоводен баланс; 
отчет за приходи и разходи; отчет за собствения капитал; отчет за паричните потоци 

по прекия метод и справка за нетекущите активи на дружеството 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 4 и т. 5 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. Приема годишния отчет за дейността на „Диагностично консултативен център 
- 1” ЕООД - Габрово за 2014 г., съгласно приложение 1. 
 2. Приема инвестиционната програма за 2015 г., съгласно приложение 2. 
 3. Приема счетоводния баланс; отчета за приходи и разходи; отчета за 
собствения капитал; отчета за паричните потоци по прекия метод и справката за 
нетекущите активи на дружеството, съгласно приложение 3. 
 4. Печалбата за 2014 г. в размер на 4 712,37 лв. да бъде внесена във фонд 
„Резервен” на дружеството. 
 5. Председателят на Общински съвет - Габрово да организира проучване на 
предложенията на „Диагностично консултативен център - 1” ЕООД и предложи 
изменение и допълнение в съответните наредби на Община Габрово в срок от 2 
месеца. 
 
Приложение: 1. Годишен отчет за дейността на „Диагностично консултативен център 

      - 1” ЕООД - Габрово за 2014 г. 
              2. Инвестиционна програма за 2015 г. 
                        3. Счетоводния баланс; отчета за приходи и разходи; отчета за  
        собствения капитал; отчета за паричните потоци по прекия метод и  
        справката за нетекущите активи на дружеството 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ: :       /п/ 
         /Р. Русева/ 


