
РЕШЕНИЕ № 151 
30.07.2020 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, 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 
и чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните заведения 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 Ноева, 
със следната бизнес - задача за целия срок на договора: 

 
Предоставяне на качествена специализирана извънболнична медицинска 

помощ, като постоянно се привежда медицинската дейност в съответствие с 
новостите в медицинската наука и техника, чрез: 

 
 Повишаване качеството на медицинските услуги предоставяни от 

дружеството; 
 Изпълнение на погасителния план за връщане на ползван кредит по 

проект „Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяаващи мерки, изграждане 
на достъпна среда, включително благоустрояване на приемни пространства“ в 
сградата на I-ва база на ДКЦ I Габрово“ - плащане на годишните погасителни вноски 
възлизащи на сума от около 150000 лева; 

 При наличие на финансови възможности, след изплащане на средствата 
за погасяване на кредита, да направи инвестиции чрез закупуване на апаратура за не 
по-малко от 50000 лева, с цел увеличаване конкурентоспособността на дружеството; 

 Да инвестира в повишаване на квалификацията на персонала, не по-
малко от 1000 лева годишно; 

 Привличане на външен финансов ресурс чрез подготовка и 
кандидатстване с проекти пред различни национални и международни програми за 
изпълнение на проект„Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяаващи 
мерки, изграждане на достъпна среда, включително благоустрояване на приемни 
пространства“ в сградата на II-ра база на ДКЦ I Габрово“. 

 
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 Ноева 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 31.08.2020 г. 
 
 
 
 



 
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. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


