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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 48 / 07.04.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 4 / 07.04.2022 г. 

 

 

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

ООД - гр. Елена 

 

 

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

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 10 общински съветника и след проведено гласуване с 10 гласа 

„за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 

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.  

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


