
РЕШЕНИЕ  № 98 
30.04.2015 год. 

 
Учредяване безвъзмездно право на ползване на Дом за медико-социални грижи за деца 

Габрово /ДМСГД Габрово/, върху част от имот - частна общинска собственост, 
находящ се в кв. Велчевци 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 

73, ал. 5 и 6 от НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 
Учредява безвъзмездно право на ползване на Дом за медико-социални грижи за 

деца Габрово /ДМСГД Габрово/ е лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ, създадено 
чрез преобразуване на ДМД Габрово с постановление № 20 на МС от 22.02.2000 г., 
ЕИК 000214118, представлявано от д-р Николина Станчева Генева-Колева – Директор 
на ДМСГД Габрово, върху трети етаж от сграда с идентификатор 14218.520.173.3, със 
застроена площ 274 кв.м., с предназначение - Заведение за социални грижи, първи 
сутерен /парово стопанство/, с обща площ от 90 кв.м. и втори сутерен, със застроена 
площ 312 кв.м. от сграда с идентификатор 14218.520.173.1, с предназначение - 
Заведение за социални грижи - всички, находящи се в поземлен имот 14218.520.173 по 
КККР на град Габрово, със срок до закриване на лечебното заведение, но не по-късно 
от 10 /десет/ години от датата на подписване на договора, за осъществяване на 
следните дейности: 

- Продължително медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания и 
медико-социални проблеми. 

- Диагностициране, лечение и рехабилитация на деца с хронични заболявания и 
медико-социални проблеми. 

- Специфични грижи за деца с хронични заболявания и медико-социални 
проблеми. Отглеждане. Възпитание и обучение. Подготовка за интеграция в 
обществото, чрез посещаване на масови детски заведения, интеграция в семейство, 
подготовка за осиновяване. 

2. Задължава Kмета на Община Габрово в едномесечен срок след влизане в сила 
на настоящото решение да предприеме действие по издаване на заповед и сключване 
на договор. 

 
Приложение: Копие от искане с вх. № ОССД-02-08-5/07.04.2015 г. от д-р Николина  
   Станчева Генева-Колева – Директор на ДМСГД Габрово            
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ: :       /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


