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Изх. № 05-15-6 /26.3.2015 г..  ДО 

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ  

 

Копие:  Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН 

ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, МИНИСТЪР 

НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС 

 

ОТНОСНО: Дейността на Работната група по §13а от заключителните разпоредби на ЗИД на 
ЗМДТ от 2014 г. за разработване на проект на ЗИД на ЗМДТ и Методика за план-

сметката за дейностите и видовете основи на такса битови отпадъци /ТБО/ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ, 

На създадената със заповед на МС № Р-7 от 9 януари 2015 г. работна група /РГ/ бяха 
възложени следните основни задачи: 

1. В срок до 25 февруари да се разработи Методика за изготвяне на план-сметката за 
дейностите и за видовете основи за определяне на размера на таксата за битови 

отпадъци и предложения за промени в ЗМДТ. 

2. Да провежда заседания веднъж седмично. 

3. До 18 март Председателят на РГ да представи на министър-председателя проекта на 

Методика и предложенията за промяна на ЗМДТ. 

Към момента РГ е провела три заседания (на 3, 13 и 20 февруари), на които бяха 

обсъждани и приети принципите и основите за определяне на ТБО с оглед подготовка на 
съответните проекти на нормативни актове. 

До този момент в РГ не са внесени за обсъждане проекти на закон и методика, макар и със 

закъснение спрямо определения срок - 25 февруари. Вероятно е пропуснат и срокът, в който 
председателят на РГ следва да внесе в МС предложение за решение и подготвените законови 

промени.  

С настоящото БСК настоява за незабавно преодоляване на забавянето, внасяне за 

обсъждане в РГ на проекти на ЗИД на ЗМДТ и Методика (Наредба на МС). След финализиране 

на двата документа, предвид въздействието им върху доходите и жизненото равнище на 
населението и съответните разпоредби на Кодекса на труда, те следва да бъдат внесени за 

обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество, преди внасянето им за 
разглеждане в Министерския съвет.  

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

БОЖИДАР ДАНЕВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ 
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