
 
Изх. № 234/03.05.2016 г.                    

ДО  

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ, 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните 

данъци и такси 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ, 

Във връзка с обсъждането на проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) представяме на Вашето внимание 

СТАНОВИЩЕ 

на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) по проект на Закон 

за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) 

 

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 

е изготвен в изпълнение на §13а от заключителните разпоредби на Закона за изменение 

и допълнение на Закона за местните данъци и такси, съгласно която Министерският 

съвет съвместно с Националното сдружение на общините в Република България следва 

да разработи методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за 

дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за 

битови отпадъци, и да внесе в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 

67 от закона. 

 

Припомняме, че такъв проект на Методика за изготвяне на план-сметка с 

необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне 

на таксата за битови отпадъци по закона за местните данъци и такси бяха изготвени и 

внесени в Министерския съвет от министъра на финансите в средата на 2014 г.  

Този проект на методика беше изготвен от междуведомствена експертна работна 

група, в която участваха представители на общините, бизнеса и администрацията. 

Същата работна група изготви проект на ЗИД на ЗМДТ, който също беше внесен в 

Министерския съвет, като важните за нас принципи са намерили място и в обсъждания 

днес законопроект.  

Наши представители участваха активно в процеса на подготовка на визираните по-

горе проекти. Нещо повече – като отговорен изразител на интересите на българския 

бизнес бяхме инициатори на значителна част от предлаганите промени. Считаме, че това 

е начинът за справедливо въвеждане и прилагане на принципа „замърсителят плаща“ – 

нещо, към което сме се стремили в продължение на години, и което ще ни доближи до 

добрите европейски практики. 



 

Намираме за удачно решение предложението таксата за битови отпадъци да се 

състои от общо три обособени услуги (чл. 62), както и обвързването на извършването им 

от общината с дължимостта на таксата. Определянето на разходите, допустими при 

формиране на размера на таксата, също намираме за положително. По този начин ще се 

препятства възможността чрез ТБО да се заплащат дейности и услуги, които нямат 

отношение към формирането й. Така чрез таксата на практика ще се заплащат реалните 

разходи по извършване на услугите, което същевременно е основание за определяне на 

справедлив размер на ТБО. От друга страна, ясното определяне на дейностите по 

предоставяне на услугите (чл. 66) дават възможност общинският съвет с решението си 

за одобряване на план-сметката да се съобрази в максимална степен с конкретните 

специфики на дейностите в съответната община. 

 

По отношение на решението на общинския съвет за одобряването на план-сметката 

за текущата година (чл. 66, ал. 3, т. 2), предлагаме при публикуването за обществено 

обсъждане предвижданият 14-дневен срок преди внасянето за разглеждане да се промени 

на 30-дневен в съответствие с приетия на 20 април 2016 г. ЗИД на Закона за 

нормативните актове, чл. 26, ал. 2.  

 

Подчертаваме, че за нас законовото уреждане на принципа „замърсителят плаща“, 

като система на променлива ставка и основа в зависимост от обема или теглото на 

генерираните отпадъци, е изключително важно и поради това вече години наред 

отстояваме въвеждането му като силен мотив за гражданите и бизнеса да намалят 

количеството на генерираните отпадъци, а същевременно за местната власт да съобрази 

разходите по събиране, транспортиране и третиране на отпадъците с реално извършени 

услуги. Всичко това е в пълно съответствие с общностното право - Директива 2008/98/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците 

и за отмяна на определени директиви, съгласно която принципът „замърсителят плаща“ 

е прогласен като основен, съвместно с разходоориентираността при определяне размера 

на ТБО.  

 

В заключение Асоциацията на индустриалния капитал в България разчита, че 

предлаганият проект ще бъде приоритетно приет от отговорните институции, в различие 

от практиката в последните години (ежегодно да се отлага установяването на трайно и 

адекватно решение), като по този начин ще се постигне отговорно и справедливо 

разрешение на проблеми, чието преодоляване изисква воля за съвременно 

законодателство, съответстващо на европейските норми. 

 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

 

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  

НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ 

КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 

 


