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1. Дефиниране на проблема:
Действащият Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) регламентира таксата за
битови отпадъци да се определя на база количество отпадък, а когато установяването
на количеството не е възможно, таксата да се определя на ползвател или
пропорционално върху основа, определена от общинския съвет. Към момента
използваната от общините основа за определяне размера на таксата за битови
отпадъци в повечето случаи е данъчната оценка/отчетната стойност на недвижимите
имоти. Тази практика не осигурява необходимата тясна връзка между генерираното
количество отпадъци от задълженото лице и размера на таксата. Респективно, няма
обективна база, за да се установи доколко заплащаната от дадено лице такса
съответства на обема и качеството на получената от същото лице услуга. Лица, които
изхвърлят по-голямо количество отпадъци могат да плащат същата и дори по-малка
сума за такса за битови отпадъци от други, които са собственици на имоти с високи
данъчни оценки и които не генерират големи количества отпадъци. В тази хипотеза е
налице противоречие както с принципа за справедливост при определяне и заплащане
на местните такси, посочен в чл. 8, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ, така и с принципа за понасяне
на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците, така нареченият
принцип „замърсителят плаща“. Основна цел на принципа „замърсителят плаща“ е да
се стимулират лицата да намалят количеството на изхвърляните отпадъци от бита и да
се постигнат целите, заложени в чл. 31 от Закона за управление на отпадъците, по
отношение стимулиране на рециклирането и компостирането на отпадъци.
Съгласно направените промени в чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, в сила от 1 януари 2018 г.,
данъчната оценка отпада като възможна основа за определяне на таксата за битови
отпадъци. Въпреки че изменението в закона е прието в края на 2013 г. и влизането му
в сила беше отлагано във времето неколкократно, общинските съвети все още не са
приели основи за определяне размера на таксата за битови отпадъци, различни от
данъчната оценка/отчетната стойност на недвижимите имоти.
В практиката на контролната дейност на Сметната палата не са единични случаите на
констатирани нарушения относно разпоредбите на ЗМДТ, регламентиращи таксата за
битови отпадъци. Следователно, не е налице единно и точно прилагане на законовите
норми. Видно от одитните доклади, публикувани на интернет страницата на
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ведомството, нарушенията главно се свеждат до:
- в одобрените от общинските съвети план-сметки за разходите, свързани с битовите
отпадъци, са включени дейности, които не попадат в обхвата на чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ;
- с налични средства от такса за битови отпадъци са финансирани други дейности
извън регламентираните в чл. 62 от ЗМДТ.
Едновременно с горепосочената промяна в закона, през 2013 г. е приета разпоредбата
на §13, ал. 2, която в последствие е променена на §13а, от Заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗМДТ, публикувана в ДВ, бр. 101 от
2013 г., съгласно която Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на
общините в Република България следва да разработи методика за изготвяне на плансметката 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.
В изпълнение на разпоредбата на §13, ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗИД на
ЗМДТ, през 2014 г. със заповед на министър-председателя на Република България №
Р-115 от 23 май 2014 г. е създадена експертна работна група с цел 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 предложи съответните изменения в ЗМДТ в срок до 6 юни 2014 г.
Двата изготвени проекта - на Методиката и на ЗИД на ЗМДТ, са разгледани на
заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество и внесени за
разглеждане в Министерския съвет на 15 юли 2014 г. На проведеното на 23 юли 2014
г. заседание на Министерския съвет разглеждането на двата документа бе отложено.
Във връзка със следващите изменения на разпоредбата на §13а от Заключителните
разпоредби на ЗИД на ЗМДТ, през 2015 г. отново е създадена междуведомствена
експертна работна група със заповед на министър-председателя на Република
България № Р-7 от 9 януари 2015 г., в която са включени представители на общините,
бизнеса и администрацията. Във връзка с дейността си работната група прие решения,
имащи отношение към бъдещата работа и изпълнението на §13а от Заключителните
разпоредби на ЗИД на ЗМДТ, които включват първо да се разработи проект на ЗИД на
ЗМДТ и след неговото приемане и обнародване да се изготви проект на наредбата
изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете
основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
1. Използваната към момента от общините основа за определяне размера на таксата за
битови отпадъци в повечето случаи е данъчната оценка/отчетната стойност на
недвижимите имоти;
2. Основите данъчна оценка и отчетна стойност нямат отношение към дейността на
задълженото лице и определената по този начин такса не е съотносима с генерираното
количество отпадъци. Налице е противоречие както с принципа за справедливост при
определяне и заплащане на местните такси, така и с принципа за „замърсителят
плаща“.
3. Съгласно направените промени в чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, в сила от 1 януари 2018 г.,
данъчната оценка отпада като възможна основа за определяне на таксата за битови
отпадъци. Това определя необходимостта от осигуряване на необходимата нормативна
база за влизане в сила на разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ във връзка с §13 от
ЗИД на ЗМДТ (ДВ, бр. 105 от 2014 г., с ДВ, бр. 95 от 2015 г. и с ДВ, бр. 97 от 2016 г.),
съгласно която когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци,
размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху
основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на
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недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.
4. Констатирани са от Сметната палата редица нарушения по отношение
финансираните чрез ТБО дейности на общините.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.).
Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез
промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични
възможности, тъй като отпадането на основата данъчна основа/отчетна стойност на
недвижимия имот налага промяна на начина на определяне на такса битови отпадъци.
Необходимо е да се прецизира нормата на чл. 66 от ЗМДТ по отношение изготвянето и
одобряването на план-сметката с разходите за извършване на дейностите за
предоставяне на услугата.
Приходите от таксата за битови отпадъци за периода 2010 г. – 2015 г. се увеличават.
Приходи от ТБО
Приходи (в х. лева)

2010
467
987

2011

2012

2013

498 029

462 955

489 848

2014

2015

504 211 513 024

Според данни от Националния статистически институт, количеството на битовите
отпадъци през 2015 г. намалява спрямо 2010 г.
Отпадъци (в х.тона)
Общо образувани битови
отпадъци
битови отпадъци на човек от
населението - кг/чов./г.

2010

2011

2012

4 068

3 572

3 249

542

488

446

2013

2014

2015

3135

3193

3011

434

442

419

Според анализ на потоците отпадъци, образувани на територията на страната, изготвен
от Министерството на околната среда и водите през 2014 г., по отношение на
рециклиране на отпадъци от опаковки през периода 2010 г.-2015 г. България е на ниво
около средното спрямо страните-членки на ЕС. По показателя компостирани битови
отпадъци на жител България е на едно от последните места.
С предложените промени в проекта на Решение на Министерския съвет за изменение и
допълнение на ЗМДТ се предвижда реално да се въведе принципа „замърсителят
плаща“, с което да се осигури съответствие на таксата за битови отпадъци с
генерираното количество битови отпадъци.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
На портала за обществени консултации (www.strategy.bg) e публикувана последваща
оценка на въздействието на ЗМДТ. Същата е изготвена през 2009 г.по проект "За подобро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на
въздействието в държавната администрация, съфинансирана от Европейския социален
фонд на Европейския съюз", по: ІІ. обособена позиция: "Извършване на практически
оценки на въздействието на законодателство и политики” на оперативна програма
„Административен капацитет“ (ОПАК) като възложител на проекта е
Администрацията на Министерския съвет на Република България, а изпълнител е
обединение Корпорейт енд Пъблик Мениджмънт Кънсалтинг Груп – Ню Ай.
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Последващата оценка на въздействието на ЗМДТ е изградена върху презумпцията, че
целта на закона е да увеличи финансовата самостоятелност и данъчния потенциал на
общините в съответствие с принципа на субсидиарността, с оглед на което като
основна цел за целите на анализа на ефективността и ефикасността на закона е
формулирано: „Определяне на източниците на собствени приходи на местните
бюджети с цел укрепване на финансовата самостоятелност на общините в
съответствие с принципа на субсидиарността и при защита на гражданите от
прекомерно и безконтролно облагане на местно равнище.
В тази връзка и предвид съществуващия през целия период на действие на закона
принцип за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на
услугата (чл.8, ал.1, т.1 ЗМДТ) при определяне размера на таксата за битови отпадъци,
направените изводи при изследване на въздействието на закона не могат да отчитат
въздействието на таксата за битови отпадъци, въпреки изнесените в документа данни
за приходите от таксата като част от собствените приходи на общините. С оглед на
това следва да се приеме, че не са извършени последващи оценки на въздействието на
нормативния акт в частта регламентираща таксата за битови отпадъци, както и
анализи за изпълнението на политиката.
2. Цели:
 Справедливо определяне на таксата за битови отпадъци;
 Реално въвеждане на принципа „замърсителят плаща“;
 Въвеждане на единна методология за определяне на разходите, които
формират такса битови отпадъци;
 Осигуряване на публичност и прозрачност чрез задължението за провеждане
на обществени консултации при определянето на разходите, формиращи таксата;
 Опазване на околната среда;
 Балансиран преходен период за преминаване от действащия начин на
определяне на таксата за битови отпадъци към новия начин на определяне при
спазване на принципа „замърсителят праща“.
Проектът на ЗИД на ЗМДТ предвижда по-ясно дефиниране на допустимите разходи,
които се включват при определяне размера на таксата за битови отпадъци.
Необходимо е да се установят норми, които да гарантират, че финансираните за
сметка на други източници разходи не участват при определяне размера на таксата за
битови отпадъци. Установяването на по-ясни правила цели гарантиране спазването на
законовите принципи за възстановяване разходите по предоставяне на услугите и за
справедливо определяне размера на таксата. Очакваният краен резултат се изразява в
единно и точно прилагане на законовите норми относно коректно отразяване на
свързаните с предоставяне на услугите разходи.
По отношение таксата за битови отпадъци с проекта на ЗИД на ЗМДТ на първо място
се цели да се обособят ясно услугите, за предоставянето на които общините събират
таксата. Извършването на услугите от общината е основна предпоставка за дължимост
на таксата. Предвидено е план-сметката да се изготвя по образец и ред, определени с
наредба на Министерския съвет. С унифицирането на формата, в която ще се
представят необходимите разходи по предоставяне на услугите, се цели да се създаде
предпоставка за събирането на данни за целите на анализ и съпоставка между
отделните общини като едновременно с това се намалят случаите на включване на
недопустими разходи при съставяне на документа. В тази връзка е предложен също
ред за провеждане на обществено обсъждане преди одобряване на план-сметката,
както и предоставяне на публичност на обобщени данни от нея чрез публикуване на
интернет страниците на общините и на Националното сдружение на общините в
Република България – на годишна база. Дейностите по предоставяне на услугите
остават изброени в закона. Конкретните групи разходи за съответните дейности в
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план-сметката следва да бъдат уточнени в наредбата. Принципите на отчитане на
разходите и на справедливост при определяне размера на таксата изискват разходи на
общините за придобиване на активи, които се очаква да бъдат използвани през повече
от една календарна година, да бъдат включвани при съставяне на план-сметките не
изцяло в годината на придобиване на актива, а пропорционално за периодите на
неговото използване.
С проектозакона се предлагат различни възможни основи, които да се ползват за
определяне размера на таксата за битови отпадъци. Като водеща основа отново е
изведено количеството битови отпадъци. Местните власти следва да предприемат
адекватни мерки за реално въвеждане на принципа „замърсителят плаща“. Принципът
представлява финансов стимул, както за лицата, да намалят количеството на
генерираните отпадъци, така и за общините да оптимизират разходите по събиране,
транспортиране и третиране на отпадъците. Принципът „замърсителят плаща“ е също
и мярка за стимулиране рециклирането и компостирането на отпадъци.
Установяването на основите за разпределяне на разходите в закона следва да улесни
общинските съвети при осъществяване на техния избор в съответствие с принципите
на ЗМДТ. Следва да се уточни, че използването на основи, различни от количеството
битови отпадъци е предложено да бъде поставено под условие, предвид което те няма
да са алтернатива на водещата основа и изборът им следва да бъде допълнително
мотивиран. Общинският съвет може да приеме различни основи за отделните
населени места, за отделните зони в тях, за селищните образувания, за различните
категории задължени лица, както и за отделните услуги, във връзка с предоставянето
на които се дължи таксата. Предложено е изборът на различни основи да бъде изрично
мотивиран.
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите
на действащата стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
 Задължените лица (граждани и предприятия)
 Общините в Република България
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
При този нормативен акт са разгледани следните два варианта на действие:
Вариант за действие 1 „Без действие“ - В случай, че не бъде приет проектът на
Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и
допълнение на ЗМДТ.
Вариант за действие 2 – Приемане на проект на Решение на Министерския съвет за
одобряване на законопроект за изменение и допълнение на ЗМДТ. По отношение на
финансовите аспекти на този вариант за действие следва да се отбележи, че не се
предвижда промяна на общата стойност на постъпленията от таксата за битови
отпадъци вследствие на предложените изменения в закона, доколкото не са
предложени промени в обхвата на разходите, финансирани със средства от таксата за
битови отпадъци. Ефектът върху индивидуалните задължения на лицата може да се
изчисли при приемането на приложимата основа за определяне на таксата за битови
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отпадъци в конкретна община като се извърши съпоставка между размера на
определената такса за битови отпадъци на база използваната към момента основа и
размера на таксата, изчислен при избор на някоя от предвидените в законопроекта
основи.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
5. Негативни въздействия:
При Вариант за Действие 1 „Без действие“
В случай, че не бъде приет проектът на Решение на Министерския съвет за одобряване
на законопроект за изменение и допълнение на ЗМДТ, няма да бъде изпълнена
разпоредбата на чл. 67, ал. 2 във връзка с §13 от ЗИД на ЗМДТ (ДВ, бр. 105 от 2014 г.,
с ДВ, бр. 95 от 2015 г. и с ДВ, бр. 97 от 2016 г.), съгласно която когато не може да се
установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в
левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския
съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната
балансова стойност или пазарната им цена.
По този начин ще продължи тенденцията определени задължени лица да заплащат
значителна част от таксата за битови отпадъци на база отчетната стойност на
недвижимите имоти или на база да данъчната оценка на имотите.
При Вариант за Действие 2
Предвидените с проекта на закон изменения, касаещи изготвянето на план-сметката,
целят осигуряването на прозрачност и публичност на включваните разходи,
подпомагането на общините и унифицирането на подхода за съставянето й. В тази
връзка и доколкото не са предложени промени относно обхвата на допустимите
разходи, от тази част на измененията в закона не може да се очаква финансов или друг
различен от вече посочените ефекти. Изменение на разходите на заинтересованите
лица (задължени лица и общини) се предвижда от избора от общинските съвети на
основа за разпределяне на разходите по предоставяне на услугите, във връзка с които
се събира таксата. На практика, ефектът не произтича директно от настоящите
предложения за промяна, доколкото действащото в момента законодателство изисква
прилагане на количеството битови отпадъци като база за разпределяне на разходите. С
предложените промени допълнително се установяват възможни основи по отделните
услуги. Предвид многообразието от варианти на избор и разнообразие в хипотезите на
прилагане, не е възможно да бъде извършена всеобхватна и пълна оценка на
изменението в размера на разходите на отделните заинтересовани лица в резултат от
прилагане на различна основа за разпределяне на разходите. Извършването на оценка
на въздействие на законопроекта предполага да са налице реални данни (например,
количество на генерираните в общината битови отпадъци, в т.ч генерираните от
предприятия, брой на ползвателите на услугите в общината и много други), въз основа
на които да се извършат изчисленията. Тези данни и съответните изчисления от тях
следва да са налични в общините и обобщено - в Националното сдружение на
общините в България, но те не бяха предоставени за целите на настоящата оценка на
въздействие. Количествената оценка на ефекта върху индивидуалните задължения на
лицата принципно се изразява в съпоставка между размера на определената такса за
битови отпадъци на база използваната към момента основа и размера на таксата,
изчислен при избор на някоя от предвидените в законопроекта основи. Следва да се
има предвид, че приложимите в дадена община основи се избират и приемат от
общинския съвет. С оглед на това се налага общините да изследват икономическите,
социалните и екологичните последици от избора на основи. В тази връзка е важно да
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се посочи, че със законопроекта се предлагат два преходни периода за постигане на
балансиран преход при преминаване от действащия начин на определяне на таксата за
битови отпадъци към новия начин на определяне при спазване на принципа
„замърсителят праща“.
Законопроектът предвижда възможност за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. включително, да не
се прилагат видовете основи, които реферират към конкретно измерено количество
отпадъци и брой ползватели на услугата. В тези случаи размерът на таксата за битови
отпадъци за всяко задължено лице е предвидено да се определя като относимите за
съответното населено място или селищно образование разходи по одобрената плансметка се разпределят чрез използване на основа „разгъната застроена и/или
незастроена площ“.
Предложен е и петгодишен преходен период, чрез който да се гарантира плавен
преход за възможните случаи на големи увеличения в индивидуално определяната
такса за битови отпадъци. Предвидено е при наличие на превишения с повече от 20 на
сто, въз основата на представен от кмета анализ на изменението на размера на таксите,
общинският съвет да приеме механизъм за компенсиране, заедно с приемане на
основите за изчисляване на размера на таксата. Чрез прилагането на механизъм за
компенсиране следва увеличението на размера на таксата спрямо предходната година
да не превишава лимита от 20 на сто.
Приемането на законопроекта е свързано с допълнителни административни разходи за
гражданите и бизнеса, доколкото се предлага въвеждане на задължение за
уведомяване на общината за броя на ползвателите на услугите в имотите, с цел
обезпечаване на прилагането на този показател като основа за изчисляване размера на
таксата за битови отпадъци. За намаляване на разходите и недопускане на прекомерно
натоварване на задължените лица е предложено уведомяването да се извършва
еднократно, както и при последваща промяна. За задължените лица с имоти в сгради с
режим на етажна собственост допълнителните разходи са сведени до минимум като се
предвижда уведомяването да се извършва от управителите на етажната собственост.
В проекта на ЗИД на ЗМДТ са включени следните видове основи:
1. За услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци, както и по
третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации:
а) индивидуално измерено количество битови отпадъци за имота, включително
чрез торби с определена вместимост и товароносимост;
б) количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и
вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и
определената честота за тяхното транспортиране;
в) брой ползватели на услугата в имота.
2. За услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места:
а) брой ползватели на услугата в имота;
б) разгъната застроена и/или незастроено площ на недвижимия имот
в) брой лица с постоянен адрес.
Следва да се има предвид, че екологичният ефект може да бъде оценен едва при
последваща оценка на въздействието като бъдат сравнени данните за количествата
генерирани и обезвредени отпадъци към момента с тези след прилагане на
променените разпоредби на закона.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
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второстепенни и кои да са значителни.
6. Положителни въздействия:
При Вариант за Действие 1 „Без действие“
В случай, че не бъде приет проектът на Решение на Министерския съвет за одобряване
на законопроект за изменение и допълнение на ЗМДТ, не се очакват положителни
въздействия. Таксата за битови отпадъци ще продължава да се определя, като няма да
бъдат спазвани принципът за справедливост при определяне и заплащане на местните
такси и принципът „замърсителят плаща“.
При Вариант на Действие 2:
Ползи за общините: По-ясни и точни правила относно дейностите по съставяне на
план-сметките и определяне размера на таксата за битови отпадъци. Подобряване на
събираемостта. Намаляване на количеството на депонираните отпадъци, стимулиране
на рециклирането и оползотворяването им и намаляване на отчисленията по чл. 64, ал.
1 от Закона за управление на отпадъците вследствие на изпълнение на целите за
повторна употреба и рециклиране и за ограничаване количествата депонирани битови
биоразградими отпадъци, съобразно чл. 64, ал. 5 от ЗУО.
Ползи за задължените лица – предприятия: Справедливост при определяне размера
на таксата. Стимулиране на доброволното изпълнение.
Ползи за задължените лица – граждани: Справедливост при определяне размера на
таксата. Стимулиране на доброволното изпълнение.
Общи ползи: Опазване на околната среда. Насърчаване на повторната употреба,
предотвратяването, рециклирането и друг вид оползотворяване на образуваните
отпадъци. Осигуряване на публичност и прозрачност на процеса. Единно тълкуване и
прилагане на законовите разпоредби.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
7. Потенциални рискове:
Не са идентифицирани потенциални рискове при реализирането на Вариант 2 приемане на проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на
законопроект за изменение и допълнение на ЗМДТ. Чрез предложените два преходни
периода се цели постигането на балансиран преход при преминаване от действащия
начин на определяне на таксата за битови отпадъци към новия начин на определяне
при спазване на принципа „замърсителят праща“.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
☐ Няма ефект
Въвеждането на задължение за уведомяване на общината за броя на ползвателите на
услугите в имотите е свързано с допълнителни административни разходи за
гражданите и бизнеса. За намаляване на негативния ефект за задължените лица е
предложено уведомяването да се извършва еднократно, както и при последваща
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промяна. За задължените лица с имоти в сгради с режим на етажна собственост
допълнителните разходи са сведени до минимум като се предвижда уведомяването да
се извършва от управителите на етажната собственост.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Проектът на ЗИД на ЗМДТ не е свързан с въвеждането на регулаторни режими,
респективно с получаване на разрешения и лицензи. Променят се разпоредби,
уреждащи определянето и изчисляването на размера на съществуваща към момента
такса.
9. Създават ли се нови регистри?
С приемането на проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на
законопроект за изменение и допълнение на ЗМДТ не се създава нов регистър.
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те…..……………………………….
10. Как въздейства актът върху микро, малките и средните предприятия (МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
Направените предложения за изменения и допълнения на ЗМДТ съответстват на
принципа на равнопоставеност и не предвиждат различно третиране за различните
групи предприятия. В този смисъл, предприятията, включително МСП, са
идентифицирани като заинтересована страна по проекта на акт. Тъй като със
законопроекта се цели осигуряване на тясна връзка между генерираното количество
отпадъци от задълженото лице и размера на таксата за битови отпадъци, то
въздействието върху МСП ще зависи главно от количеството и вида на генерираните
от тях отпадъци, както и от начина на определяне на таксата за битови отпадъци преди
влизане в сила на предложените промени. Следва да се има предвид, че и към момента
някои от общините допускат размерът на таксата за битови отпадъци за нежилищни
имоти на предприятия да се определя както на база отчетна стойност, така и според
количеството на битовите отпадъци съобразно вида и броя на съдовете за
съхраняването им и честотата на сметоизвозване или чрез пряко договаряне.
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
☐ Не
12. Обществени консултации:
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проекта на
акт ще бъдат проведени обществени консултации като проектът на решение, мотивите
към него, предварителната оценка на въздействието и становището на дирекция
„Модернизация на администрацията“ ще бъдат публикувани на Портала за
обществени консултации и на Интернет страницата на Министерството на финансите.
В рамките на междуведомствената експертна работна група, създадена със заповед на
министър-председателя на Република България № Р-7 от 9 януари 2015 г., при
изготвяне на законопроекта са отчетени становищата на представителите на общините
и бизнеса. Проектът на акт ще се съгласува с всички министри и с дирекциите от
администрацията на Министерския съвет, с чиято функционална компетентност е

10
свързан, в съответствие с чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☐ Да
☐ Не
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност:
Людмила Петкова, Директор на Дирекция „Данъчна политика“
Дата: 20.03.2017 г.
Подпис:

