
РЕШЕНИЕ № 38 
31.03.2022 год. 

 
Промяна в срока на възлагане на услугите „Център за грижа за лица с различни 
форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора с невъзможност за 

самообслужване“, предоставяни по проект „Нова дългосрочна грижа  
за възрастните и хората с увреждания – Етап 2” 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Решение на 

Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 
от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под 
формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени 
предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес и 
Допълнително споразумение № 01 към Договор № BG05M9OP001-2.090-0005-C01 от 
16.02.2022 г., Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
       
 1. Изменя т. 2 и т. 3 от Решение № 113/27.05.2021 г. на Общински съвет - 
Габрово в частта срок на възлагане на услугите, като от „Услугата се предоставя за 
периода от 12 месеца, но не по-късно от 11.08.2022 г.“ става „Услугата се предоставя 
за период от 12 месеца, но не по-късно от 12.02.2023 г.“   
 2. Възлага на Кмета на Община Габрово да сключи анекс към Договор № 531-
ОСД-21/02.08.2021 г. за възлагане на услуга „Център за грижа за лица с различни 
форми на деменция“ и Договор № 530-ОСД-21 /02.08.2021 г. за възлагане на услуга 
„Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ с 
Регионален хоспис ЕООД и да предприеме необходимите действия за 
законосъобразното предоставяне на услугите, съгласно разработените процедури и 
правила за предоставянето им в съответствие с изискванията на действащата 
нормативна уредба и указанията на Управляващия орган на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 
 
Приложение: 1. Допълнително споразумение № 01 към Договор  
        № BG05M9OP001-2.090-0005-C01 от 16.02.2022 г. 

   2. Копие от Договор № 531-ОСД-21/02.08.2021 г. за възлагане на  
       услуга „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“  
   3. Копие от Договор № 530-ОСД-21 /02.08.2021 г. за възлагане на услуга  
       „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за  
       самообслужване“  
   4. Копие от Договор № BG05M9OP001-2.090-0005-C02 – версия в 
       ИСУН 2020, след промяна 

 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                  /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:          /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


