
 

София 1000, ул. „Алабин” 16-20 
Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 

 
 16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria 
 Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 04 

E-mail: office@bia-bg.com      Web: www.bia-bg.com 

 

Изх. № 01 - 00 - 10 / 31.10.2013г. 

ДО  

Г-Н ЙОРДАН ЦОНЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  

 

КОПИЕ:  

Г-Н ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И 
МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Г-Н ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

Г-Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ  
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

Г-ЖА ИСКРА МИХАЙЛОВА 
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

Г-ЖА ГИНКА ЧАВДАРОВА 
ИЗП. ДИРЕКТОР НА НСОРБ 

 

ОТНОСНО: Промяна на основата и реда за определяне на такса битови отпадъци (ТБО), обсъждане 
и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци 
и такси (ЗМДТ), № 302-01-23/03.10.2013 г., внесен от Министерския съвет 

 

От 2003 г. БСК предприе многобройни действия за промени в законодателството и практиката при 

определяне на ТБО, вкл. предложения за промени в ЗМДТ в 39-то, 40-то, 41-то и 42-то НС (Изх. № 01 - 

00 - 10/26.07.2013г.), заведени дела във ВАС, представена жалба и прието решение на Комисията по 
защита от дискриминацията, жалба до Омбудсмана на Р България, искане до Президента на Р България 
за сезиране на Конституционния съд за противоконституционност на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ спрямо чл. 
141, т.4 на КРБ, целящи: 

- хармонизиране на законодателството с изискванията и практиката в ЕС; 

- разширяване на финансовата децентрализация и самостоятелност на общините; 

- недопускане на дискриминация между бизнеса и гражданите; 

- отпадане на квазитаксата “поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места” и покриване на разходите от имуществени данъци и други приходи на 
общините по чл. 62 и чл. 67, ал. 2 на ЗМДТ; 

- превръщане на ТБО в цена на пряко предоставяна на конкурентен принцип, търгуема договорна 
услуга за количеството събрани/третирани БО, вместо квази имуществен данък; 

- освобождаване от ТБО на фирми, граждани и сгради (етажна собственост) с договори за пряко 
обслужване с оторизирани оператори; 

- общинските съвети да определят само ставките на ТБО върху законово определена основа и 
ред (методика) по алтернативен ред, отчитащ размера, типа на общината и местните условия и 
разходи; 

- пълно детайлно-аналитично публично регистриране от общините на генерирани и третирани 
количества, на инвестиционните и оперативни разходи за третиране на БО; 

- прилагане на режима на адресна регистрация, вкл. завишени глоби за нерегистрирани лица, 
управителни органи на сгради в режим на етажна собственост и др.; 
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- ежегодно деклариране от собствениците на имоти и управителите на етажна собственост на 
броя на ползвателите (собственици, наематели и ползватели на обекти в съответните имоти); 

- прекратяване на практиката със събираната ТБО да се финансират услуги и дейности извън 
битовите отпадъци; 

- отпадане на т.нар. „отчисления за депониране“ по действащия Закон за управление на 
отпадъците, въведените в противоречие с Конституцията на Република България; 

- връщане на отменените през 1995г. задължителни изисквания за проектиране на помещения за 
временно съхранение на масово разпространени отпадъци в жилищни, търговски и офис сгради 
(Наредба 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони, ДВ бр.3/13.01.2004г.); 

- промени в управлението на т.нар. „масово разпространени отпадъци; 

- промяна на статута и режима на функциониране на организациите за оползотворяване на 
отпадъци. 

 

Във връзка със заседанието на ПК по Бюджет и финанси за обсъждане и приемане на второ четене 
на Законопроекта за изменение и допълнение на ЗМДТ, № 302-01-23/03.10.2013 г., внесен от 
Министерския съвет, предлагаме да бъдат взети предвид предложенията, представени в приложение 
към настоящото писмо. 

 

Приложение: Съгласно текста 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

 

БОЖИДАР ДАНЕВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ 
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Приложение към писмо на БСК, Изх. № 01 - 00 - 10 / 31.10.2013г. 

 

1. Създава се § 5а  

„§ 5а. Чл. 62 се изменя по следния начин „Чл. 62 Таксата се заплаща за услугите по събирането, 
извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци в населените места. 
Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и 
сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения.“ 

 

2. Създава се §5б със следното съдържание: 

„§5б. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Чл. 63, ал. 1 се изменя така. „63 (1) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е 
организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за 
битови отпадъци.“ 

2. Създава се нова алинея 3 със следния текст „(3) Юридически и физически лица, собственици на 
жилищни и нежилищни имоти и сгради в режим на етажна собственост, сключили договори с 
оператори за третиране на битови отпадъци с издадено разрешително по Закона за управление на 
отпадъците, се освобождават от заплащане на таксата по чл. 67, ал. 1 и 2“; 

 

3. Създава се §5в със следното съдържание: 

„§5в. В чл. 66, ал.1, се заличава текстът на т.4  „ 4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.“ 

 

4. Параграф 6 се изменя така:  

„§ 6. 1. В чл. 67, ал. 2 думите „от общинския съвет“ се заменят с израза „по ред и условия от 
Министерски съвет“. 

2. Заличава се ал. 4 със сегашен текст : „(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. 

- ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Таксата за поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално 
върху основа, определена от общинския съвет.“ 

 

5. В ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ се създават § 11 и §12: 

„§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на §5а, §б, §в и §6, които влизат в сила 
от 1 януари 2015 г. 

„§12. В шестмесечен срок от приемането на този закон Министерският съвет приема методика за реда и 
условията за определяне на основата на такса битови отпадъци по чл. 67, ал. 1 и ал. 2.“ 


