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ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Г-Н ЮЛИЯН ПОПОВ

ОТНОСНО:

Проект на Наредба за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,
Във връзка с публикуването на сайта на МОСВ на проекта на наредба за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци, с настоящето представяме становище на БСК.
1. По отчисленията за депониране дължими от собственици на депа за неопасни отпадъци по чл. 2,
ал. 3 от проекта на наредба (чл. 64 на ЗУО).
Изискването по чл. 20 от проекта на Наредба, въвежда прогресивно нарастващи размери на
отчисленията, по чл. 2, ал. 3 от проекта на наредба и чл. 64 на ЗУО за депониране на неопасни отпадъци от 15 лв т.г. до 95 лв през 2020г. Съответните разходи се прехвърлят пряко или индиректно в пълен
размер върху предприятията, генериращи неопасни производствени отпадъци.
Към цената на услугата за депониране, заплащана към операторите на депата се добавя и второ
отчисление за покриване на бъдещите разходи за закриване и следексплоатационни грижи за депата (чл.
60 на ЗУО).
Наред с това, отчисленията по чл. 64 на ЗУО се превеждат от регионалните, общински депа и депата
за строителни отпадъци общо за депонираните неопасни и строителни отпадъци. В същото време
разходването от общините на натрупаните средства се насочва само към бъдещи дейности за
оползотворяване при това само за битови и строителни отпадъци.
Следва да се прецени необходимостта от конкретизиране на реда за внасяне и отчитане на
съответните разходи (директно към РИОСВ или чрез собственика на депото).
2. Въздействие на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 на ЗУО върху размера на такса битови отпадъци
(ТБО) за бизнеса.
Известно е, че бизнесът заплаща изключително високи ТБО към общините, многократно надвишаващи
съответните размери, действащи в страни членки на ЕС. Налице е и т.н. кръстосаното субсидиране към
населението поради разлики в ставките, надхвърлящи 5-7 пъти. Значително по-високи съотношения (над
10 пъти) за субсидиране чрез ТБО от бизнеса към населението, се залагат и в проектите за нови
съоръжения за третиране на битови отпадъци (например в проекта на строящия се т.н. завод за битови
отпадъци в Столична община).
Същевременно, при приемане на предложените размери за отчисленията по чл. 60 и чл. 64 на ЗУО,
ТБО ще бъдат индексирани в прогресивни размери, финансово непоносими както за бизнеса, така и за
населението.
Следва да бъдат предвидени гаранции и срещу прилагането от общините (например в Столична
община) на ставки върху данъчната оценка на имота или стойността на активите при ТБО за услугата по
депониране в случаите на директно договаряне с бизнеса. Допълнителен аргумент е и начисляването на
ТБО за услугите по сметосъбирането и определянето на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО на
основата на количествата битови отпадъци за депониране. Това от своя страна ще постави както
общините, така и населението и фирмите пред по-ясни, предвидими и контролируеми условия за работа.
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Въпреки прилагането различни организационни и технически мерки, в повечето случаи в процеса на
производството, количеството на образуваните отпадъци може да бъде намалено или реализирана
алтернативна употреба като страничен продукт в изключително ограничен обхват. По такъв начин при
депониране на един тон неопасни производствени отпадъци общо дължимите такси и отчисления в
повечето случаи надхвърлят 100 лв на тон. В условия на продължаваща икономическа криза, съкращаване
на потреблението и продажбите това води до значителни допълнителни финансови разходи и повишаване
на себестойността на продукцията.
Отчитайки изложените аргументи, БСК предлага отчисленията на бизнеса за депониране на неопасни
отпадъци да бъдат преразгледани и съществено намалени. Заедно с това, тези средства може да бъдат
натрупвани в отделни партиди и да бъдат предоставяни на предприятията за финансиране на мерки за
намаляване, предотвратяване и оползотворяване на отпадъците.
С УВАЖЕНИЕ,

БОЖИДАР ДАНЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ
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