МОТИВИ КЪМ 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, прието по т. 7 от проведеното на 19.12.2017
г. тридесет и шесто заседание и последвала заповед на Министъра на образованието и
науката в гр. Бургас за учебната 2018/2019 г. беше създадена нова Професионална гимназия
по компютърно програмиране и иновации. С Решение № 411/25.06.2018 г. на Министерски
съвет, собствеността на сградния фонд, който ползва училището, става публична общинска
собственост. Освен с учебен корпус и самостоятелна сграда за Учебна фирма, училището
разполага и с корпус-общежитие, в който има обособени три вида стаи – самостоятелни
стаи, стаи с две легла и апартаменти.
Съгласно разпоредбата на 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 – общежитието в Професионална гимназия по компютърно програмиране и
иновации за учебната 2019/2020 година разполага с 34 ремонтирани стаи, от които 24
единични стаи, 5 стаи с 2 легла, 2 стаи с 3 легла, 2 стаи за хора с увреждания, 1
апартамент, обща кухня – 3 бр., перално помещение – 3 бр., стая за самоподготовка – 3
броя и общ леглови капацитет - 42 легла. Стаите са разположени на втори, трети и
четвърти етаж на общежитието. Всеки етаж разполага с обща кухня и перално
помещение, които се използват от учениците и е осигурена денощна охрана и възпитател.
Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации предоставя на
учениците за периода от 1 септември до 1 юли по разработени вътрешни правила право да
използват стаи в общежитието към гимназията.
Разходите за ел.енергия и вода за 2019 година възлизат на 18 200 лева, а приходите
от такси, събрани от учениците за използваните стаи са на стойност 14 500 лева.
Необходимостта от осигуряване на денонощна охрана, както и денонощна смяна от
възпитатели, които осигуряват обучение и грижа за децата извън учебното време, разходи
за ремонти и поддръжка на стойност 147 985 лева, не позволяват на гимназията да се
издържа самостоятелно. За да се покрият всички разходи през 2019г е осигурено
допълнително финансиране на стойност 11 096 лева, като дарение от Училищното
настоятелство към ПГКПИ. Недостигът от финансиране, разпределен на очакваната
заетост от 34 стаи, за девет месеца, формира сумата от 35.94 лв на стая, без да се отчитат

извършените инвестиции. В тази връзка, отправяме предложение таксите за ползване на
общежитието да се завишат, както следва:
Единична стая – 90 лв./ месечно на легло
Двойна стая – 80 лв./ месечно на легло
Тройна стая – 50 лв./месечно на легло
Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации има
партньорски организации, които помагат в процеса на подготовка и обучение на ученици и
учители. Част от техните екипи имат желание да използват целогодишно общежитието към
ПГКПИ, с цел да оптимизират дейностите си и да бъдат близо до учениците в учебния
процес. Предвид изложеното, се предлага да бъде разрешено използване на втори етаж от
общежитието от външни специалисти. Обучителният процес на гимназията е свързан с
практически дейности и се нуждае от сътрудничество с изградени професионалисти от
реалния бизнес. С цел ефективно използване на създадената база и възможността експерти
да участват в обучителните процеси, се предлага да се даде възможност за целогодишно
ползване на незаетата част от общежитието, без това да нарушава правото на учениците на
гимназията.
Предлага се таксата за ползване на стаи в общежитието, летни и креативни офиси в
извън учебно време и лектори, да се определя гъвкаво и да е определена на пазарен принцип,
както следва:
Апартамент/три легла – 75 лв./нощувка
Апартамент/две легла - 60 лв. /нощувка
Единична стая – 35 лв. /нощувка
2. Целите, които се поставят
Предлаганият проект за изменение и допълнение 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 от ученици и външни специалисти.
Целта на предложението е предоставяне на възможност външни лектори и
професионалисти, представители на фирмите - партньори да използват базата
целогодишно, без това да нарушава правото на учениците за ползване на общежитието.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба
Прилагането на предлаганите изменения и допълнения 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 и допълнения 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 живеят в гр. Бургас. Заплащането на месечните такси, ще даде
възможност на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации да
осъществява нормално дейностите по обезпечаване на битовите разходи и другите
съпътстващи дейности, без това да води до дефицит в бюджета на училището. С приемането
на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата ще се улесни достъпът на
професионалисти до учебния процес и ще се създадат по-добри условия за образованието
на учениците в гимназията.

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 на 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.

