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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

Относно: Промяна в размера на дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“ 

ООД - гр. Елена 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със свое Решение № 109 / 01.12.2010 г. Общински съвет Елена е определил, считано от 

01.11.2010 г., дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“ ЕООД - гр. Елена да бъде в 

размер на 20 лв. Решено е също така разходите за потребителите на услугата, които са 

жители на община Елена, да бъдат финансирани със средства от бюджета на общината.  

От тогава и до момента размерът на таксата за потребители не е променян.  

С Решение № 20 / 17.02.2012 г. Общински съвет Елена е определил, считано от 1 януари 

2012 г., настанените в „Хоспис Елена” ЕООД, които са с постоянен адрес в община Елена, 

да бъдат подпомагани със средства от бюджета в размер на 30% от установената дневна 

потребителска такса, а именно 6 лв. на човек на ден. Решено е също така да се подпомагат 

до 7 заети места от капацитета на „Хоспис Елена“ ЕООД гр. Елена, при условие, че 

настанените са с постоянен адрес в община Елена. 

С Решение №47 / 06.04.2012 г. Общински съвет Елена е решил да се увеличи капитала на 

„Хоспис Елена“ ЕООД чрез приемане на Община Елена за съдружник, като с т.2.2. от 

същото решение е възложено на кмета на община Елена да приеме проекта за дружествен 

договор на „Хоспис Елена“ ООД. На 03.05.2012 г. в търговския регистър е вписано 

дружество с ограничена отговорност „Хоспис Елена“ ООД гр. Елена. 

В процедурата по Бюджет 2013 година, след проведена среща с управителя на 

заведението, е уточнено, считано от 2013 г. от бюджета на общината да се поема 25% от 

дневната потребителска такса (5 лв. на ден), като максималният брой на потребителите с 

постоянен адрес в община Елена, които могат да се възползват от това облекчение, е 

увеличен на 8. В същия размер са осигурявани средства от бюджета на общината и след 

приключване на времето за устойчивост на проекта, до момента. 
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Предвид настъпилите промени, изразяващи се в ежегодно увеличаване размера на 

минималната работна заплата, промените в осигурителната тежест, нарастването на 

цените на консумативите за поддръжка и обезпечаване на целия процес в хосписа, 

управителят на „Хоспис Елена” ООД е предложил увеличение на дневната такса на 

потребителите настанени в заведението с 10%, считано от 01.01.2017 г. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Елена 

1. Отменя свои Решение № 109 / 01.12.2010 г. и Решение № 20 / 17.02.2012 г., считано 

от 01.01.2017 г.; 

2. Определя размер на дневната потребителска такса, заплащана в „Хоспис Елена“ 

ООД - гр. Елена в размер на 22 лв., считано от 01.01.2017 г. 

3. Потребители на услугата, които са жители на община Елена, заплащат 75% от 

размера на таксата по т. 2 от настоящото решение. Разликата от 25% е за сметка на 

бюджета на община Елена. Максималният брой на потребителите, които могат да се 

възползват едновременно от това облекчение, се определя ежегодно с приемането на 

бюджета на общината за съответната година. 

4. Възлага на управителя на „Хоспис Елена“ ООД организацията, а на кмета на 

община Елена - контрола по изпълнение на настоящото решение. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


