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І. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА: 

Действащият Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) регламентира таксата за битови 

отпадъци да се определя на база количество отпадък, а когато установяването на количеството 

не е възможно, таксата да се определя на ползвател или пропорционално върху основа, 

определена от общинския съвет. Към момента използваната от община Генерал Тошево основа 

за определяне размера на таксата за битови отпадъци в повечето случаи е данъчната 

оценка/отчетната стойност на недвижимите имоти. С приемането на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО), обнародван  в 

Държавен вестник , брой 98 от 27.11.2018 г. е направено изменение на Закона за местните 

данъци и такси. Съгласно  § 39, т.23, буква „в“ от Преходните и заключителни разпоредби 

(ПЗР) на  ЗИДЗКПО срокът за приемане на   наредбата за утвърждаване на образец на план-

сметката е  до 31.03.2021 г., като съгласно  § 39, т.23, буква “г“ ЗИДЗКПО същата  ще влезе в 

сила на 01.01.2022 г. Поради липса на методика за изготвяне, план-сметката за чистотата за 

2020 г. и определяне на такса битови отпадъци е  разработена на база досегашната основа, 

определена в Наредба № 10 за  определяне  на местните данъци и такси на  територията на 

община Генерал Тошево. 

 

ІІ. ЦЕЛИ: 

1. Справедливо определяне на таксата за битови отпадъци; 

2. Осигуряване на публичност и прозрачност чрез задължението за провеждане на 

обществени консултации при определянето на разходите, формиращи таксата 

3. Опазване на околната среда  

 

ІІІ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:  

 

Преки заинтересовани страни: 

 

             1.Община Генерал Тошево 

                   2. Физически и юридически лица, ползващи услугата  

 

Косвени заинтересовани страни:  
 

Гражданите и бизнеса, вкл. чрез техните организации, в качеството им на 

заинтересовани страни в отделните случаи /като засегнати и участници в обществените 

консултации/. 

 

 

 ІV. ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ: 

 

При този  административен  акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, 

различни от вариант „Без намеса” и предложеният вариант за приемане на решението. 

 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

 

При този вариант ще се наблюдава: 

 Невъзстановяване на разходите на общината по  извършване на услугата 

 Невъзможност за качествено предоставяне на услугата 
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Вариант за действие 2 „Приемане на решението”: 

 

При този вариант ще бъдат осигурени: 

 

 Осигуряване на законосъобразен процес по определяне на таксата за битови отпадъци. 

 

 

 V. НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ: 

 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

 

Негативните въздействия за заинтересованите страни са следните: 

1. Община Генерал Тошево   - невъзможност за възстановяване на разходите по 

предоставяне на услугата. 

 

 

Вариант за действие 2 „Приемане на решението”: 

 

Негативните въздействия за заинтересованите страни са следните: 

1. Община Генерал Тошево – няма, като не е необходимо разходване на бюджетни 

средства. 

2. Физически и юридически лица, ползващи услугата  -увеличаване на размера на таксата за 

битови отпадъци. 

 

 

VІ. ПОЛОЖИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ: 

 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

 

 В случай, че не бъде приет проекта на решението, не се очакват положителни въздействия  

 

 

Вариант за действие 2 „Приемане на решението”: 

 

Положителните въздействия за заинтересованите страни са следните: 

1.Община Генерал Тошево. 

 Възстановяване на направените разходи за извършване на услугата 

 По-голямо качество на услугата. 

 

 

VІІ. ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ: 

 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

 

Потенциалните рисковете за заинтересованите страни са следните: 

1. Община Генерал Тошево, контролните и звена  - риск от финансови загуби, 

невъзможност за предоставяне на услугата.  

Вариант за действие 2 „Приемане на решението”: 

 

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 

„Приемане на решението”. 
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VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ И 

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА: 

 

□ Ще се повиши 

□ Ще се намали 

□ Няма ефект 

 

Предложения проект на план-сметка не налага административни и структурни 

промени. Не се създават нови регулаторни режими. 

 

 

ІХ. СЪЗДАВАТ ЛИ СЕ НОВИ РЕГИСТРИ?  

 

Не се създават нови регистри. 

 

 

Х. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(МСП): 

□ Актът засяга пряко МСП 

□ Актът не засяга МСП 

□  Няма ефект 

 

 

ХІ. ПРОЕКТЪТ НА  АДМИНИСТРАТИВЕН  АКТ ИЗИСКВА ЦЯЛОСТНА 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО: 

 

□ Да 

□ Не 

 

              ХІІ. ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ: 

 

Проектът на решение за приемане на план-сметката и определяне на такса битови 

отпадъци за 2020 г. ще бъде публикуван в интернет за обществени консултации за  срок, не 

по-кратък от 30 дни на официалната страница на Община Генерал Тошево, раздел 

„Общински съвет,  подраздел „Проекто- нормативни актове”. 

 На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във 

връзка с чл.66,ал.1 от Закона за местните данъци и такси се уведомяват всички 

заинтересовани страни, че се открива производство по издаване на общ административен  

акт.  Община Генерал Тошево предлага  Общински съвет Генерал Тошево  да  приеме 

решение с което да се одобри план- сметката за разходите по дейност “Чистота“ и определи 

такса битови отпадъци за 2020 г.  

 Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по 

издаване на акта, предвид разпоредбите на чл.69, ал.1 от АПК, чрез писмени предложения и 

възражения, които могат да се подават  в информационния център в сградата на Община 

Генерал Тошево, ул. Васил Априлов“№5 в срок от 15.11.2019 г. до 17.12.2019 г. включително  

или на имейл адрес  mail@toshevo.org 

  Постъпилите в този срок предложения и становища ще бъдат отразени в справка, 

която ще бъде публикувана на официалната страница на Община Генерал Тошево в 

предвидения от закона срок. 
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ХІІІ. ПОДПИС НА ОТГОВОРНОТО ЛИЦЕ: 

 

Телефон: 05731/20-20, ел. поща: mail@toshevo.org 

 

Тази оценка на въздействието представя аргументирано вероятните ефекти от 

предложеното действие. 

 

 

Име и длъжност: Маргарита Георгиева,  

                              Началник отдел „МДТ“ 

 

Дата:  15 Ноември  2019 г. 

 

 


