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ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА 
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ) 

 

 

1. Създава се § 5а  

 

„ § 5а. Чл. 62 се изменя по следния начин „Чл. 62 Таксата се заплаща за услугите по събирането, 
извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци в населените места. 
Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и 
сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения.“ 

 

2. Създава се §5б със следното съдържание: 

 

„§5б. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. Чл. 63, ал. 1 се изменя така. „63 (1) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е 
организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за 
битови отпадъци.“ 

 

2. Създава се нова алинея 3 със следния текст „(3) Юридически и физически лица, собственици на 
жилищни и нежилищни имоти и сгради в режим на етажна собственост, сключили договори с 
оператори за третиране на битови отпадъци с издадено разрешително по Закона за управление на 
отпадъците се освобождават от заплащане на таксата по чл. 67, ал. 1 и 2“; 

 

3. Създава се §5в със следното съдържание: 

 

„§5в. В чл. 66, ал.1, се заличава текста на т.4  „ 4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.“ 

 

4. Параграф 6 се изменя така:  

 

„§ 6. 1. В чл. 67, ал. 2 думите „от общинския съвет“ се заменят с израза „по ред и условия от 
Министерски съвет“. 

 

2. Заличава се Алинея 4 със сегашен текст : „(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., 

изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Таксата за поддържане чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално 
върху основа, определена от общинския съвет.“ 

 

5. В ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ се създават § 11 и §12: 

 
„§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на §5а, §б, §в и §6, които влизат в сила 
от 1 януари 2015 г. 

 

„§12. В шестмесечен срок от приемането на този закон Министерски съвет приема методика за реда и 
условията за определяне на основата на такса битови отпадъци по чл. 67, ал. 1 и ал. 2.“ 

 


