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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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 № 162 / 29.12.2020 г. Общински съвет Елена е определил, считано от
01.01.2021 г., дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“ ЕООД - гр. Елена да бъде в
размер на 30 лв., като за потребители на услугата, които са жители на община Елена (не
повече от 15 на брой), общинският бюджет поема част от дневната потребителска такса в
размер на 7 лв.; така тези потребители заплащат такса от 23 лв. на ден.
С писмо, наш вх. № РД.02.18 - 254 / 28.03.2022 г., управителят на дружеството, г-жа Мария
Тодорова, прави предложение за увеличаване размера на дневната такса на потребителите
настанени в заведението, като предлага увеличение на дневната потребителска такса с три
лева, считано от 01.04.2021 г. Мотивите за предложението, както стана ясно в последващия
разговор с управителя, са свързани с увеличаване цените на електроенергията и горивата
през последните месеци, както и размера на минималната работна заплата и осигурителната
тежест, считано от 1 април 2022 г. Ако предлаганото увеличение бъде прието, месечната
такса за потребител ще нарасне от 900 на 990 лева. Предложението следва да бъде добре
обмислено, тъй като повишаването на потребителската такса може да доведе до отлив на
потребители и съответно до негативни последици за финансовата стабилност на
дружеството.
Управителят предлага също увеличаване на размера на поеманата от бюджета на община
Елена част от месечната такса от 7 на 10 лв., като се запази броя на потребителите, които
могат да се възползват от това поевтиняване на дневната потребителска такса. Към момента
общата стойност на средствата, които поема общинския бюджет, възлизат на 37 800 лв. Ако
се възприеме предложението на управителя, тези средства ще нараснат с 40% за следващата
бюджетна година, или ще бъдат в размер над 54 000 лв. Намирам това за неприемливо за
бюджета на общината, поради което предлагам запазването на досегашния размер на
поевтиняване на потребителската такса за сметка на общинския бюджет в размер на 7 лв.
За сметка на това, има възможност увеличените разходи на хосписа, свързани с COVID-19
(необходимостта от засилена дезинфекция, поддържане на повишено ниво на санитарно-

хигиенни изисквания), да бъдат изцяло или частично компенсирани със средства,
предоставени на Община Елена по Постановление на Министерски съвет № 326 /
12.10.2021 г.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
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 № 162 / 29.12.2020 г.;

2.
Определя размер на дневната потребителска такса, заплащана в „Хоспис
Елена“ ООД - гр. Елена в размер на 33 лв., считано от 01.04.2022 г.
3.
Потребители на услугата, които са жители на община Елена, заплащат дневна
потребителска такса от 26 лв. Разликата от 7 лв. е за сметка на бюджета на община
Елена.
4.
Максималният брой на потребителите, които могат да се възползват
едновременно от облекчението по т. 3, се запазва и през 2022 г. на 15 човека.
5.
Дава съгласие да бъде отпуснат целеви трансфер за текуща дейност за
изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с
COVID-19 през 2022 г. в размер до 18 000 лв.
6.
Финансирането по т. 5 да се извърши от средствата предоставени с
Постановление на Министерски съвет № 326 / 12.10.2021 г., при спазване на
указанията на Министъра на финансите.
7.

Промяната да се отрази по бюджета на община Елена за 2022 г.

8.
Възлага на Кмета на Община Елена да извърши оценка във връзка с
прилагането на режима по държавните помощи по отношение на т.5 от
горепосоченото решение.
9.
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:
Силвия Мирянова, директор дирекция „ФБМП“
31.03.2022 г., 17:00 ч.
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