На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 14.07.2018г., за
предложения и становища по настоящия проект.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване
на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на
следните електронни адреси: y.ananiena@burgas.bg ; z.georgieva@burgas.bg
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТАНА ОБЩИНА БУРГАС
1. Причините, които налагат приемането на промените
С решение на Общински съвет Бургас и последвала заповед на Министъра на
образованието и науката в Бургас за учебната 2018/2019 г. беше създадено нова
Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации. С Решение
№411/25.06.2018 година собствеността на сградния фонд, който ползва училището е
публична общинска собственост. Освен с учебен корпус и самостоятелна сграда за Учебна
фирма училището разполага с корпус-общежитие, в който има обособени три вида стаи –
стаи с две легла, самостоятелни стаи и апартаменти.
Според чл. 31 от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование “За ползване на общежитие, осигурявано от
училищата, които се финансират от общинския бюджет“, може да се събират такси при
условията и по реда на Закона за местните данъци и такси. Според същата наредба
месечният размер се определя като разлика между извършените разходи за дейността и
получените средства от държавния бюджет за общежитие, разделени на броя на учениците,
настанени в общежитието.
Корпус – общежитие в Професионална гимназия по компютърно програмиране и
иновации за учебната 2018/2019 година разполага с 28 стаи, от които 12 единични стаи, 5
стаи с 2 легла, 2 стаи с 3 легла, 2 стаи за хора с увреждания, 1 апартамент, обща кухня – 2
бр., перално помещение – 2 бр., стая за самоподготовка – 2 бр и общ леглови капацитет 34
легла. Стаите са разположени на втори и трети етаж на общежитието. За следващата учебна
година предстои да бъдат ремонтирани първи и четвърти етаж.
Настанените в общежитието ученици ще използват общите помещения – кухня, перално
помещение и стая за самоподготовка безплатно.
Държавният образователен стандарт за издръжка на един ученик в общежитие е в размер
на 1 437 лв., за издръжка на група в общежитие – 8 016 лв. и за институция – 19 000 лв.
Разходите за издръжка на дейността включват обезпечаване на общежитието с
педагогически и административен персонал, разходи по поддръжка на сградата и дейността
и разходи за консумативи. Предполагаемият общ размер на разходите за общежитието е
89 340 лева, а предполагаемата държавна субсидия, която може да бъде осигурена от
началото на 2019 година е 75 874 лв. Настоящите месечни такси са определени на база на

предварителните разчети и необходимият допълнителен ресурс за нормалното
функциониране на общежитието към Професионална гимназия по компютърно
програмиране и иновации.
Срокът за предложения и становища по проекта е 14 дни, предвид следното:
Необходимо е цените на услугите да са приети преди началото на учебната година, за
да бъде дадена възможност на учениците при кандидатстване да заявят желание за ползване
на общежитие и съответно да представят документи, необходими за настаняването им в
такова.
2. Целите, които се поставят
Предлаганият проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас цели привеждане в
съответствие с действащите нормативни актове и осигуряване на възможността за ползване
на общежитие в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба
Прилагането на предлаганите изменения на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
не изисква допълнителни финансови средства.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива
Прилагането на предлаганите изменения на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
ще осигури достъп до качествено образование по компютърно програмиране и на
учениците, които не са от Бургас. Заплащането на месечните такси ще даде възможност на
Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации да осъществява
нормално дейностите по обезпечаване на учебната дейност и другите съпътстващи
дейности, без това да води до дефицит в бюджета на училището.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост,
публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства
на целите, поставени с предлагания проект за цени за ползване на общежитие. Той е
разработен в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното
образование и чл. 31 от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, чиито норми са съобразени с Европейското
законодателство и това предопределя съответствието им с правото на Европейския съюз.

