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Проект! 

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71 от 1998 г.; изм., бр. 83 от 1998 г.; 

изм. и доп., бр. 105 и  153 от 1998 г.; изм., бр. 103 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 34 и  

102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г.; изм., бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 45,  56 и  

119 от 2002 г.; изм., бр. 84 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2003 г., бр. 6 от 2004 

г.; доп., бр. 18 от 2004 г.; изм., бр. 36 от 2004 г.; доп., бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., 

бр. 106 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 94 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 100,  

103 и 105 от 2005 г.; изм., бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 36 и  105 от 2006 г.; 

изм., бр. 55 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2007 г.; изм., бр. 70 от 2008 г.; изм. и 

доп., бр. 105 от 2008 г.; доп., бр. 12 от 2009 г.; изм., бр. 19 от 2009 г.; доп., бр. 41 

от 2009 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.; доп., бр. 19 от 2011 г.; 

изм., бр. 28 от 2011 г.; доп., бр. 31 от 2011 г.; изм., бр. 35 от 2011 г.; доп., бр. 39 от 

2011 г.; Решение № 5 от 2012 г. на Конституционния съд на Република България - 

ДВ, бр. 30 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2012 г.; доп., бр. 54 и 102 от 2012 г.; 

изм., бр. 24 и 30 от 2013 г.; доп., бр. 61 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2013 г.) 

 

 

 § 1. В чл. 6, ал. 1, буква „а“ думите „битови отпадъци“ се заменят с 

„чистота“. 

 

 § 2. В глава трета наименованието на раздел I се изменя така: „Такса 

чистота“ 

  

 § 3. Член 62 се изменя така: 

„Чл. 62. (1) За поддържане на чистота в населените места се заплаща 

двукомпонентна такса чистота, състояща се от такса за битови отпадъци и такса 

за подържане на чистота на териториите за обществено ползване.  

(2) Таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината 

услуги по:  

1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до депата или други 

инсталации и съоръжения за третирането им; 

2. третиране на битовите отпадъци и поддържане на депа и други 

инсталации и съоръжения за третиране на битови отпадъци.  

(3) Таксата за подържане на чистота на териториите за обществено 

ползване се заплаща за извършваните от общината услуги по подържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. 

(4) Таксата по ал. 1 се заплаща в размер, съответстващ на вида и обема на 

предоставените услуги по ал. 2 и 3.  

(5) Таксата по ал. 1 се заплаща и за имоти, извън населените места, когато 

общината предоставя услуги по ал. 2 и 3.“ 

 

§ 4. В чл. 63 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се отменя. 

2. В ал. 2 думата „сметоизвозване“ се заменя с „транспортиране на 

битовите отпадъци“.  

  

§ 5. Член 66 се изменя така: 
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„Чл. 66. (1) Такса чистота се определя въз основа на разходите, 

необходими за предоставянето на услугите по чл. 62, ал. 2 и 3. 

(2) Разходите по ал. 1 се определят за календарна година за всяко населено 

място и за всеки от компонентите на такса за чистота по чл. 62, ал. 1 с план-

сметка, одобрена с решение на общинския съвет. 

(3) План-сметката по ал. 2 се изготвя по образец, определен от 

Министерски съвет и включва разходите на общината за предоставянето на 

услугите по чл. 62, ал. 2 и 3 за  дейности по: 

 1. събиране на битовите отпадъци, включително разделно за отпадъци, 

извън схемата „разширена отговорност на производителя“ по Закона за 

управление на отпадъците и транспортирането им до депа или други инсталации 

и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на 

битовите отпадъци; 

2. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, 

включително обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за 

управление на отпадъците;  

3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване. 

(4) В 14-дневен срок преди внасянето за разглеждане на заседание на 

общинския съвет, проектът на решение за одобряване на план-сметката по ал.2, 

заедно с проекта на доклад на вносителя се публикуват на интернет страницата на 

общината за обществено обсъждане. 

(5) Одобрената план-сметка за определяне разходите на общините по ал. 1 

подлежи на проверка от Сметната палата.“ 

 

§ 6. Член 67 се изменя така: 

„Чл. 67 (1) Размерът на двукомпонентната такса за поддържане на чистота 

се определя  в левове въз основа на одобрената план-сметка и приета основа за 

изчисляване на всеки от компонентите на таксата по чл. 62, ал. 1. 

(2) Общинският съвет определя видовете основи за изчисляване размера 

на таксата за битови отпадъци и на таксата за чистота на териториите за 

обществено ползване с наредбата по чл. 9. Решението за приемане на наредбата 

по чл. 9 съдържа и мотивите за избор на определената основа, както и елементите 

за определяне размера на таксата по чл.62, ал.1.  

(3) За определяне размера на таксата за битови отпадъци, общинският 

съвет избира една или няколко от следните видове основи за пропорционално 

разпределение на разходите: 

1. индивидуално измерено количество битови отпадъци за имота; 

2. количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и 

вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци; 

3. брой ползватели на услугата в имота или натурален показател свързан с 

използваното количество питейна вода в съответния жилищен имот. 

(4) В случаите по ал. 3 общинският съвет може да избере различни основи 

за отделните населени места или части от тях. Основата не може да бъде 

данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната отчетна/балансова стойност, 

пазарната им цена или площта им. 

(5) Общинският съвет определя основа като натурален показател за 

използвано количество питейна вода ако съществуват обективни обстоятелства, 

възпрепятстващи прилагането на друга основа според  количеството битови 
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отпадъци. Мотивите за неприлагане на основа според количеството битови 

отпадъци се посочват в решението на общинския съвет по ал. 2. 

(6) Основата за определяне размера на таксата за чистота на териториите 

за обществено ползване е брой ползватели на услугата в имота. Редът и начинът 

за установяване на ползвателите на услугата в имотите на територията на 

общината се определят  с наредбата по чл. 9. За определяне броя на ползвателите 

на услугата в имотите общинският съвет може да предвиди ежегодно 

деклариране от собствениците на недвижимите имоти, потвърдено от 

управителите на сгради в режим на етажна собственост. 

(7) В 14-дневен срок преди внасянето за разглеждане на заседание на 

общинския съвет, проектът на решение по ал. 2, заедно с проекта на доклад на 

вносителя, се публикуват на интернет страницата на общината за обществено 

обсъждане.“  

 

§ 7. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Създава се нова ал. 1със следния текст: 

 

„(1) По предложение на министъра на финансите, Министерският съвет 

приема наредба, с която се определят: 

1. редът и условията за изготвяне на план-сметката по чл. 66, ал. 2 и 

нейния образец; 

2. редът, начинът и условията за определяне на видовете основи, които 

служат за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци; 

3. редът, начинът и условията за определяне на видовете основи, които 

служат за изчисляване на размера на таксата за чистота на териториите за 

обществено ползване.“ 

 

2. Досегашният текст става ал. 2 и в него думите „таксата за битови 

отпадъци“ се заменят с „такса чистота“. 

3. Създава се нова ал. 3 със следния текст: 

(3) Когато до края на текущата годината общинският съвет не е одобрил 

план-сметка с разходи за следващата година и/или не е определил видовете 

основи за изчисляване размера на таксата за битови отпадъци и на таксата за 

подържане на чистота на териториите за обществено ползване за следващата 

година, размерът на таксата за поддържане на чистота за следващата година се 

определя в размер равен на таксата за текущата година, като не трябва да 

превишава размера на действително извършените за текущата година разходи.“ 

  

§ 8. В чл. 69 се създава ал. 3: 

„(3) При уведомяването по ал. 2 общината посочва задължението за такса 

чистота по отделните й компоненти.“  

 

§ 9. Член 71 се изменя така: 

„Чл. 71 (1) Такса не се събира за: 

1. услуга по чл. 62, ал. 2, т. 1 или т. 2, или по ал. 3, когато същата не се 

предоставя от общината;  

2. услугата по чл. 62, ал. 2, т. 1, когато имотът не се ползва през цялата 

година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до 30 

ноември на предходната година в общината по местонахождението на имота; 

3. услугите по чл. 62, ал. 2, когато гражданите за сгради в режим на етажна 

собственост и предприятията, които притежават необходимата инфраструктура, 
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са сключили договор за обслужване с оператори, получили разрешение по Закона 

за опазване на околната среда и/или Закона за управление на отпадъците за 

събиране, транспортиране, третиране или предаване на битовите отпадъци за 

третиране в съответни съоръжения и инсталации, и са декларирали това 

обстоятелство до 31 октомври на предходната година.“ 

 

§ 10. В чл.71а думите „такса за битови отпадъци“ се заменят с „ такса 

чистота“. 

 

§ 11. Създава се чл. 71б: 

„Чл. 71б. (1) Информация и данни за одобрената план-сметка, отчетените 

количества генерирани и третирани отпадъци, обслужвано население, разходи 

за предходната година по основни елементи и приетите основи за определяне на 

такса чистота за текущата година, се публикуват ежегодно в срок до 31 

декември на интернет страницата на общината във формат определен със 

заповед на министъра на финансите.  

(2) Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страниците на 

Министерството на финансите и Националното сдружение на общините в 

Република България. 

(3) Ежегодно в срок до 31 март на следващата година, Националното 

сдружение на общините в Република България публикува обобщената 

информация по ал. 1 по общини, области и на национално ниво.“  

 

§ 12. В § 1  от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Точка 7 се изменя така: 

„7. „Битови отпадъци“, „обезвреждане“, „оползотворяване“, „разделно 

събиране“, „събиране“, „транспортиране“ и „третиране“ на битови отпадъци за 

целите на Глава трета, раздел І са тези по т. 4, 11, 13, 34, 41, 43 и 44 от § 1 на 

допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците. 

2. Точка 8 се отменя.  

3. Създава се т. 8а: 

„8а. „Ползватели на услугата в имота/имотите за целите на глава трета, 

раздел I са: 

а) граждани - собственици, ползватели, наематели, лица с настоящ адрес в 

недвижимия имот, обитатели по смисъла за Закона за управление на етажната 

собственост; 

б) юридически лица или предприятия – собственици, ползватели, 

концесионери, наематели, лица, на които имотите са предоставени за управление, 

заети и наети от съответните юридически лица или предприятия, лица.“ 

4. В т. 9 думите „Съдове за битови отпадъци“ се заменят със „Съдове за 

събиране на битови отпадъци“. 

5. Точка 16 се отменя. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 13. Министерският съвет след съгласуване с Националното сдружение на 

общините в Република България  приема наредбата по чл. 68, ал. 1 в едномесечен 

срок от деня на обнародване на закона в „Държавен вестник“.  



 5 

 

§ 14. Размерът на таксата за поддържане на чистота по чл. 62, ал. 1 за 2016 

г. се определя в срок до 31 януари 2016 г.  

 

§ 15. Разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от този закон не се прилага по 

отношение размера на таксата за 2016 г. 

 

§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на чл. 67, и чл. 

71, ал. 1, т. 3, които влизат в сила от 1 януари 2016г. 

 

 

 


