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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 № 177 / 29.12.2016 г. Общински съвет Елена е определил, считано от 

01.01.2017 г., дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“ ЕООД - гр. Елена да бъде в 

размер на 22 лв., като за жители на общината 25% от размера на таксата, или 5.50 лв. се 

покриват от бюджета на община Елена; така тези потребители заплащат за своя сметка 

дневна такса за ползваната услуга в размер на 16.50 лв. 

Със свое писмо от 28.11.2017 г., управителят на дружеството, г-жа Юлка Стоянова, ни 

уведомява, че предвид предстоящите промени в Закона за бюджета на държавното 

обществено осигуряване и Кодекса на социално осигуряване (в сила от 01.01.2018 г.), 

изразяващи се в  увеличаване размера на минималната работна заплата, промени в 

осигурителната тежест, както и нарастването на цените на консумативите за поддръжка и 

обезпечаване на целия процес в дружеството, се налага увеличение на дневната такса на 

потребителите настанени в заведението от 22.00 лв. на 25.00 лв. считано от 01.01.2018 г. 

След проведен допълнителен разговор с г-жа Стоянова, бе уточнено, с оглед постигане на 

устойчивост и финансова независимост на услугата, както това е заложено в проекта за 

изграждане на хосписа, делът на потребителската такса, който се покрива от бюджета на 

община Елена, да бъде понижен от 25% на 20%, или в абсолютно изражение от 5.50 лв. на 

5.00 лв. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 
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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 свое Решение № 177 / 29.12.2016 г.; 

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

ООД - гр. Елена в размер на 25.00 лв., считано от 01.01.2018 г. 

3. Потребители на услугата, които са жители на община Елена, заплащат 80% от 

размера на таксата по т. 2 от настоящото решение. Разликата от 20% 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 

 

 

Изготвил: 

 

Йордан Димитров, заместник-кмет „Икономически дейности“ 

06.12.2017 г., 11:20 ч. 

 


