Противоконституционната и противозаконна такса „смет“
Пресконференция, 23 октомври 2012 г., 11.00 часа

Принципът „замърсителят плаща“
Закон за опазване на околната среда:
Чл.3. Опазването на ОС се основава на следните принципи:
...........
6. замърсителят плаща за причинените вреди
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Закон за местните данъци и такси
Чл. 67. (1) Размерът на таксата за битови отпадъци (ТБО) се определя
в левове според количеството на битовите отпадъци.
(2) Когато не може да се установи количеството на битовите
отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на
ползвател или пропорционално върху основа, определена от
общинския съвет.
(3) При определяне размера на таксата в зависимост
количеството на битовите отпадъци се включват разходите по
чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3.
(4) 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.
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Закон за местните данъци и такси
Чл. 66. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място
с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка
за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други;
2. събиране, вкл. разделно, на битовите отпадъци и транспортирането
им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по
чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за
обществено ползване.

www.bia-bg.com

Основания за измерване на количествата
Закон за управление на отпадъците
1. Общините измерват и отчитат в НСИ количествата отпадъци,
в т.ч. събрани и третирани (депонирани) отпадъци.

2. Общините плащат такса “депониране”,
количествата депонирани отпадъци

основана

на
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Какво декларират общините
за количествата отпадъци?

Образувани битови отпадъци - 2009 г. (НСИ)
Статистически райони
Северозападен район
Видин
Враца
Ловеч
Монтана
Плевен
Северен централен район
Велико Търново
Габрово
Разград
Русе
Силистра
Североизточен район
Варна
Добрич
Търговище
Шумен

Общо образувани
битови отпадъци
Статистически райони
(тонове)
391 799
Югозападен район
53 532
Благоевград
53 404
Кюстендил
69 430
Перник
42 823
Сoфия
172 610
Сoфия (стoлицa)
405 485
Южен централен район
147 854
Кърджали
48 971
Пазарджик
55 478
Пловдив
101 195
Смолян
51 987
Хасково
458 594
Югоизточен район
189 365
Бургас
131 333
Сливен
49 008
Стара Загора
56 601
Ямбол
Общо за страната – 3 561 351 тона

Общо образувани
битови отпадъци
(тонове)
1 115 254
127 552
81 186
242 446
163 725
500 344
719 029
68 274
221 745
249 642
53 167
126 200
471 190
213 614
74 572
120 960
62 043
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Събрани битови отпадъци – 2005-2009 г. (НСИ)

www.bia-bg.com

Въпрос
Защо общините продължават да определят ТБО на база
данъчна оценка на имотите и стойност на активите,
а не по количество,
след като измерват и отчитат количествата образувани и
депонирани битови отпадъци?
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Извод
Всички общински наредби,
определящи ТБО на база
данъчна оценка и стойност на активите,
са ПРОТИВОЗАКОННИ!
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Извод
Чл. 67 (ал. 2 и 4) на ЗМДТ е противоконституционен противоречи на член 141 т.4 от Конституцията на РБ:
„Общинският съвет определя размера на местните
такси по ред, установен със закон»
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Числата говорят

Разходи на фирмите за ТБО на едно лице: от 8 лв. до 10 000 лв.
Има общини, в които едно предприятие покрива 50-70% от
приходите от ТБО при персонал 600 души и население над 50 000
души в общината.
Отчетени количества в различните общини: от 7 до 2285 кг/жител
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Ефекти
• Липса на стимули за ефективно оползотворяване и намаляване на
количеството на отпадъците;
• Нереална отчетност на фирмено, общинско и национално ниво;
• Невъзможност за надеждно прогнозиране на количествата за
целите на проектирането на съоръжения за третиране на отпадъци;
• Разходване на ТБО за цели, различни от управлението на
отпадъците (според доклади на Сметната палата);
• „Наказват“ се инвестициите, особено в капиталоемки дейности;
• Стойността на услугата е „откъсната“ от реалните разходи.
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Предприети действия
• Заведени дела във Върховния административен съд;
• Положително решение на КЗД по жалба на БСК;
• Жалба на БСК до Омбудсмана с искане за сезиране на КС;
• Препоръка на Омбудсмана до НС и МС за промяна на ЗМДТ;
• Многократно представяни от БСК предложения за промени в ЗМДТ
в 39-то, 40-то и 41-то НС
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Бизнесът и гражданите чакат повече от 10 години...
И продължават да плащат сметката!
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Призоваваме за:
• Редакция на чл. 67 от ЗМДТ, вкл. премахване на ал.2 и
корекция на ал.4;
• Отпадане на квазитаксата “чистота на обществените
територии” и покриване на разходите за сметка на бюджетите
на общините
• Промяна на всички общински наредби за определяне на ТБО;

• Атакуване по съдебен ред на приетите за 2013 г. общински
наредби и незаконно формираните такси.
• Сезиране на Конституционния съд от институции и депутати
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