
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

           Проект! 
 
 

З А К О Н 
 

за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 
 

(Обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 
103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 
от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 
94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 
г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 
19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 
2012 г. - бр. 30 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г. и бр. 24, 30 
и 61 от 2013 г. и бр. 101 от 2014 г.) 

 
 

 
§ 1. В § 13 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ., бр. 101 от 2013 г.) 
се правят следните изменения: 

1.В ал. 1 думите ”2015 г.” се заменят с „2016 г.” 
2.В ал. 2 думите „до 30 юни 2014 г.” се заменят с „до 30 март 2015 г.”. 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 
§ 2. Законът влиза в сила от 30 юни 2014 г. 
 
 
 

ВНОСИТЕЛИ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

М О Т И В И 
 

             към  ЗИД на Закона за местните данъци и такси 
 
 
 
Предложените изменения на ЗМДТ са продиктувани от факта, че на 

30.06.2014 г. изтича срока за изработване от МС съвместно с НСОРБ на 
методика за изготвяне на план - сметка с необходимите разходи за 
дейностите и видовете основи, които могат да ползват общините при 
определяне размера на таксата за битови отпадъци, както и във връзка със 
законовото задължение на общините от 1 януари 2015 г. да определят таксата 
за битови отпадъци по новата методика. Към момента все още няма 
информация за постигнато съгласие между НСОРБ и Министерския съвет за 
прилагане на конкретна методика. В същото време има реакция от страна на 
общините относно направените до МС предложения от някои организации 
във връзка с изработването на новата методика, свързани с отпадане на 
таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, 
предвиждане възможност ЮЛ и сградите в режим на етажна собственост да 
сключват индивидуални договори, в резултат на което да не заплащат такса 
битови отпадъци и разработване на алгоритми за определяне на таксата за 
битови отпадъци на база ползвател за населението. Поради липсата на 
открита дискусия по темата и изтичащия срок за изработването на 
методиката има опасения от страна на общините доколко при изготвяне на 
новата методика ще се отчете факта да не се превишава прага на поносимост 
на таксата за битови отпадъци за населението и доколко ще се запазят 
правомощията на органите на самоуправление. Освен това от страна на 
общините има реакция и относно краткия срок, който е определен в закона (1 
януари 2015 г.) за преминаване към новата методика за определяне на таксата 
за битови отпадъци, като се има в предвид промяната, която следва да се 
направи в информационните системи на общините и съответното 
технологично време за да се създаде базата данни, необходими за прилагане 
на избраната методика. Имайки предвид важността на проблема, избора на 
съответната методика трябва да бъде направен след широко обществено 
обсъждане на възможните варианти, така че с новата методика да се постигне 
по-справедливо разпределение на таксата за битови отпадъци и да се даде 
подходящ срок за прилагането й, така че да не се създадат затруднения за 
общините и риск за бюджетите им да не се съберат приходите от таксата за 
битови отпадъци. 



Предвид изложите аргументи предлагаме срока за изработване на 
методиката да бъде удължен до 30 март 2015 г., а срока за прилагането й да 
бъде 1 януари 2016 г., вместо 1 януари 2015 г.   

 
 

ВНОСИТЕЛИ: 
 


