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У НАС – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

Гл. ас. д-р Светлана Герчева

Увод

През последните години ресурсната ефективност е приоритет в ЕС.
Доказателство за това са стратегията Европа 2020 (март 2010), пътната карта
за ресурсна ефективност (септември 2011), общата програма за действие на
ЕС в областта на околната среда до 2020 г. (ноември 2012). Ето защо, все по-
актуална е трансформацията на отпадъците в ресурси с многократна ал-
тернативна употреба в икономиката. Така отпадъците стават полезни и при-
добиват собствена стойност. Битовите отпадъци от жизнената дейност на хо-
рата по домовете, в административни, социални и обществени сгради не правят
изключение от посочената трансформация.

Оползотворяването на битовото замърсяване много зависи от прилагани-
те инструменти за коректното му ценообразуване. Целта на тази статия е да
се проследи и анализира реализацията му в България, с оглед трансформацията
на битови отпадъци в ресурси чрез съвременни технологии.

1. Такса битови отпадъци и нейната
данъчна обремененост в България

В началото на 70-те години Уйлям Бомол аргументира, че плащане за
замърсяването принципно следва да се прилага при неговия причинител, т.е.
при „източника”1. По същото време ОИСР формулира популярния вече принцип
„замърсителят плаща”2, като оттогава досега за реализацията му едновремен-
но се прилагат данъци, такси, търговия с квоти за вредни емисии и пр.

При битовите отпадъци ценови инструмент, конкретизиращ принципа на
ОИСР, е таксата. Тя е своеобразна цена на публични блага, които са делими, и
допускат изключване от потреблението3. Битовите отпадъци са публични „зли-
ни”. Ето защо, почистването им може да се квалифицира като публично благо,
чието количество се поддава на измерване. Следователно, може да се прецени
колко единици „чистота” е потребил всеки за даден период от време. Наред с
1 Baumol, W. On Taxation and Control of the Externalities. The American Economic Review, Vol. 62, No.

3, 1972, pp. 307-322.
2 OECD, Recommendation C(72)128, Guiding Principles Concerning the International Economic Aspects

of Environmental Policies, 26.05.1972.
3 Владимирова, Т., Вл. Владимиров и др. Публични финанси. Стено, Варна, 2008, с. 78-9. Манли-

ев, Г., Р. Брусарски и др. Икономика на публичния сектор. PSSA, С., 1998, с. 350-3.
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това, причинителят на битовите отпадъци може да се идентифицира, като в
случай, че не плаща за събирането, обезвреждането и оползотворяването им,
може да се изключи достъпът му до тези услуги.

В литературата по публични финанси и икономика на публичния сектор се
посочват съществените различия между таксата и данъка като държавни при-
ходи4. Таксата е плащане за получена услуга, докато при данъка подобна екви-
валентност отсъства. При определяне размера на таксата не се отчита плате-
жоспособността на лицата, а се търси ефективност в публичния сектор. Ето
защо, таксата следва да се съобрази с разходите за предлагане на публичната
услуга. Това съвсем не означава, че с нея непременно се възстановяват пълни-
те разходи за предоставяне на публичната услуга. Възможно е тя да финансира
само част от тях, вследствие на което обичайно възниква дефицит, който се
„покрива“ за сметка на данъчните приходи – чрез субсидии5. И накрая, но не на
последно място, данъците не са целеви и се разходват според приоритетите
на обществеността и управляващите политици. За разлика, таксата е це-
леви квазиданъчен приход и следва да се разходва по направления, изрично
регламентирани в нормативната уредба .

В управлението на битовите отпадъци нашата страна е възприела таксата
за реализация на принципа „замърсителят плаща”. Като ценови инструмент тя следва
да пречи на образуването и да съдейства за оползотворяването им. На фиг. 1 е
съпоставена динамиката в средното количество битови отпадъци у нас и в ЕС-27.

Източник: Евростат, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (18.01.2013)

Фиг. 1. Образуване на битови отрадъци в България
и в ЕС-27, 1995-2010 г. (кг./човек/годишно)
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4 Владимирова, Т., Вл. Владимиров и др. Цит.съч., с. 82-5.
5 Манлиев, Г., Р. Брусарски и др. Икономика на публичния сектор. PSSA, С., 1998, с. 353.
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След 1998 г., „произведените” битови отпадъци в България са съпостави-
ми с тези в ЕС-27 – около 500 кг./човек/годишно. Предвид най-ниския среден
доход и по-малкото потребление, което може да си позволи българинът спрямо
средния европеец, у нас се генерира непропорционално голямо количество би-
тови отпадъци. Една от причините за това е погрешната концепция и организа-
ция на такса битови отпадъци.

В България законът за местните данъци и такси (ЗМДТ) регламентира ТБО.
Тя зависи от количеството, а когато то не може да се измери, се определя в левове
на ползвател или пропорционално върху основа, избрана от Общинския съвет6. Го-
дини наред местните власти ползват за основа данъчната оценка на жилищните
сгради или по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на недви-
жимите имоти на предприятията. Това решение на общинските съвети деформира
таксата, която се изражда в данък. Първо, основата за изчисляването й е произвол-
но избрана, защото няма връзка с количеството битово замърсяване. А точно то
следва да се ценообразува, според логиката на делимите публични блага/„злини”.
Второ, посочената основа е адвалорна, което я прави подходяща повече за принци-
па на платежоспособността, присъщ на данъка. За таксата по-характерен е
принципът на ползата, но с българския вариант на ТБО няма как да се оцени
ползата за платците от почистеното количество замърсяване. Трето, събирането й
е регламентирано заедно с данъка върху недвижимите имоти, като в редица случаи
таксата го превишава като сума. Всичко това затвърждава убеждението на фирми
и граждани, че внасят „данък смет”. Нещо повече, това е дублиращо плащане,
тъй като се налага върху същата основа, която е и при данъка върху недвижимите
имоти. Четвърто, емпириката у нас показва, че постъпленията от ТБО трайно пре-
вишават разходите за почистване. Така противно на теоретичните очаквания се
формира излишък, чиято динамика се представя на фиг. 2.

Постъпленията от ТБО след 2004 г. се увеличават в резултат на децентра-
лизираното й определяне като размер7 и на ежегодно актуализираните данъчни
основи на недвижимите имоти. Разходите за услугата „чистота“ също нара-
стват, тъй като все повече селища у нас я предлагат: 1801 броя с над 6,7 млн.
души (2004), които достигат 4238 броя с над 7,4 млн. жители (2010). Освен този
фактор, съществуват и други източници на натиск върху разходите. На първо
място, от 2011 г. в структурата й има ново разходно „перо” – за проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци или на други съоръжения за оползотворяването им8. Към него
се добавят и отчисления по чл. 71 а и чл.71 е от закона за управление на от-
падъци – ЗУО9. На второ място, но не по значимост, е ръстът в цените на гори-
6 ЗМДТ, обн. ДВ, бр. 117/10.12.1997, доп. ДВ, бр.102 от 21 декември 2012, чл. 67, ал. 1 и 2.
7 След 2008 г.
8 ЗМДТ, чл. 66(1), т. 3., изм. ДВ, бр. 98, 2010.
9 Тъй като отчисленията по ЗУО са компонент на ТБО, те имат строго целеви характер. С плаща-

нето по чл. 71 а от ЗУО се финансира закриването и следексплоатационната грижа на площадката
на депото, а плащането по чл. 71 е ще се разходва за нови съоръжения за рециклиране и оползот-
воряване на отпадъците.
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Източник: НСИ, http://www.nsi.bg (17.01.2013).

Фиг. 2. Постъпления и разходи за услугата „чистота”
в България, (2004-2011 г.), в хил. лв.

вата, които увеличават транспортните разходи до депата. Посочените два вида
разходи „тежат” регресивно – 401 лв./човек в малки и средноголеми общини с
10-50 хил. жители, докато в големите те са наполовина – 201 лв./човек10, неза-
висимо че по-големите общини са основните „производители” на битови от-
падъци. Следователно, освен регресивния характер, таксата накърнява и прин-
ципа „замърсителят плаща”, което засилва възприемането й като несправедли-
ва и неадекватна.

Безспорно натискът на разходите е причина за допълнителното завишение
на ТБО в българските общини. Въпреки това, след 2006 г. „ножицата” между
приходите и разходите за услугата „чистота” се разтваря (фиг. 2). Регистрира-
ният излишък на постъпленията от ТБО е индикация за данъчната природа и
фискализма на таксата. Този извод се подкрепя и от Сметната палата. При
извършените одити на 264 общини в България през 2011 г., контролната инсти-
туция формулира тенденция за фиксиране на завишен размер на ТБО11. От
одитните доклади става ясно, че превишението на приходите от ТБО над разхо-
дите за чистота се използва по усмотрение на кметовете – за капиталови раз-
ходи, за текущи плащания на вода, ток, детски градини и пр. Цитираните раз-
ходни направления нямат нищо общо с предназначението на средствата от
ТБО, фиксирано в ЗМДТ. Последното е поредното доказателство за данъчна-
та деформация на таксата в България.

1 0 НСОРБ, писмо изх. № И-812/12.07.2011.
1 1 Сметна палата. Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за 2011 г., септем-

ври 2012, с. 24.
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2. Последици от данъчния характер на ТБО у нас

Въпреки завишения размер на ТБО по места, количествата депонирани
отпадъци остават стабилни във времето, като се колебаят годишно между 2500
– 3500 хил. т. (фиг. 3).

Източник: НСИ, http://www.nsi.bg (17.01.2013).

Фиг. 3. Депонирани и рециклирани битови отпадъци
у нас, 1999-2011 г. (хил. т.)

Очертаната тенденция е логична, тъй като предвид основата за определя-
нето й, платците на таксата остават нечувствителни към теглото отпадъци,
което „произвеждат” през годината. След 2009 г. се регистрира намаление (фиг.
3), но не може да се прецени дали то ще продължи и в бъдеще. Налице е спад в
броя сметища – 567 (1999), респ. 164 (2011), т.е. 3,5 пъти по-малко. Една от
причините за това е, че много от тях не отговарят на изискванията на европей-
ското и националното законодателство като технически съоръжения и мес-
торазполагане. В изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ са ре-
гистрирани 275 броя рискови сметища с натрупани стари замърсявания12. В
същото време битовата смет на година намалява значително по-бавно: от 3197
хил. т. (1999) на 2751 хил. т. (2011), което е 1,16 пъти по-малко. Наполовина се е
свил и остатъчният капацитет на депата – от 28 млн. куб. м. през 1999 г. до
около 14 млн. куб. м. през 2011 г. Доклад на Еврокомисията представя България
в твърде неблагоприятна позиция – единствената държава в ЕС, която обезв-
режда отпадъци по архаичен начин – изхвърля ги на сметища13.
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1 2 Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, С., 2007, с. 28.
1 3 European Commission, Use of Economic Instruments and Waste Management Performances, Final

Report. 10=April 2012, р. 30, http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/final_report_10042012.pdf
(12.06.2012).
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Графиката на рециклираните отпадъци на фиг. 3 подкрепя това заключе-
ние. През разгледания период тя съвпада с абсцисата, като едва през 2011 г.
има „оттласкване” от дъното. Тогава са рециклирани около 160 хил.т. битови
отпадъци или 6% от депонираните. За сравнение, още през 2010 г. в ЕС средно
38% от отпадъците са депонирани, 22% – изгорени, 25% – рециклирани и 15% –
компостирани14.

Важна предпоставка за навлизането на съвременни технологии като ре-
циклиране, компостиране и инсенериране15 и в България е морфологията на
битовите отпадъци по населени места. Тя е много добре проучена и системати-
зирана у нас, което се вижда на фигура 4.

Фиг. 4. Морфологичен състав на битовите отпадъци
по видове населени места (% от общото количество)16

Групирането на образуваните битови отпадъци на фиг. 4 е според техноло-
гиите рециклиране и компостиране. Хартията, пластмасата, стъклото и металът
подлежат на рециклиране. Биоразградимите включват хранителните, градинс-
ките и дървесни отпадъци, които могат да се компостират. От фиг. 4 се вижда,
че във всички видове населени места у нас са натрупани достатъчно отпадни
продукти, подходящи за оползотворяване с цитираните технологии. Европейс-
ките цели за ограничаване на сметоотлагането също са ясно дефинирани. Ди-
ректива 1999/31/ЕО определя поетапно редуциране, като най-късно до 15 годи-
ни след транспонирането й в националното законодателство биоразградимите

1 4 Op.cit., p. 32.
1 5 Контролирано изгаряне на нетоксични отпадъци. В Германия и регион Фландрия инсенериране-

то достига до 35%, в Италия – 15%, в Унгария и Финландия – под 10%. Вж. ЕЕА, Diverting waste
from landfill, Report No7, 2009, p. 8.

1 6 Национална програма за управление на отпадъците, 2009-2013 г. , с. 12.
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следва да са до 35% от количеството депонирани отпадъци при база 1995 г17.
По отношение на хартията, пластмасата, стъклото и метала, директива 2008/
98/ЕО поставя количествени цели към 2020 г. делът на повторната употреба и
рециклирането им да бъде поне 50% от теглото на битовите отпадъц18. Заложе-
ните в европейските директиви количествени изисквания и срокове създават
условия България най-после да се раздели с архаичното обезвреждане чрез
депониране. Следва да се подчертае, че изборът между изхвърляне на смети-
ща и съвременна технология за оползотворяване на отпадъците зависи от от-
носителните цени. Именно те са една от основните причини България да няма
примерно инсталация за изгаряне (инсенериране) на нетоксичните битови от-
падъци – разходите за изграждането й превишават разходите за депониране на
отпадъците19. Изводът е, че докато ТБО/тон е по-ниска от разходите по рецик-
лиране/инсенериране на същия този тон отпадък, фирмата/домакинството ще
продължи да замърсява. Ако тя се увеличи относително, икономическите су-
бекти ще потърсят по-икономичната екосъобразна технология за оползот-
воряване.

Европейската агенция за опазване на околната среда поддържа тезата, че
за да е ефективен, данъкът/таксата за битовите отпадъци трябва да е висок/а20.
Страни, които не познават депонирането, налагат твърде високи ставки на тон
битови отпадъци: Холандия – над €90, регион Фландрия (Белгия) – над € 80,
Швеция и Дания – €50, Австрия – €2521. Цитираните примери са от държави-
членки с висока платежоспособност. При „новите” повишаването е плавно, пред-
вид по-ниските доходи, като Естония и Полша регламентират отчисления меж-
ду €10 – €20/тон битови отпадъци за депо. Може да се обобщи, че високите
данъци/такси корелират, както с широкото приложение на съвременни техноло-
гии за управление на битови отпадъци, така и с високата платежоспособност.

Доминацията на сметищата при управление на битовите отпадъци у
нас поражда редица негативни външни ефекти. От площите с депа се отде-
лят парникови газове, които влошават качеството на околната среда. У нас
сметищата емитират годишно средно около 250 000 тона атмосферно замърся-
ване с опасна структура. Сметищният газ се състои основно от метан, въглеро-
ден двуокис и амоняк22. Метанът (над 75%) в близост до населени места може
да предизвика пожари и детонации и е 20 – 25 пъти по-токсичен за климата от

1 7 ДИРЕКТИВА 1999/31/ЕО НА СЪВЕТА от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци,
ОВ, 16.07.1999, L182/1, чл. 5, §2, т.в и чл. 18, §1.

1 8 ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 ноември
2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, ОВ, L312/3, 22.11.2008, чл. 11.

1 9 Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, С., 2007, с. 58.
2 0 EEA, Diverting waste from landfill: Effectiveness of waste management policies in the European

Union, Report 7/2009, Cophenhagen, 2009, http://www.eea.europa.eu/publications/diverting-waste-
from-landfill-effectiveness-of-waste-management-policies-in-the-european-union (18.01.2013).

2 1 Вж. European Commission, Use of Economic Instruments and Waste Management Performances,
Final Report, рр. 60-2.

2 2 НСИ. Околна среда, http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=15 (12.01.2013).
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въглеродния двуокис, който е между 5% – 20% от сметищните газове. След
като метанът доминира вредните емисии от депата, следва да се инвестира в
разработване и прилагане на технология за улавянето и използването му за про-
изводство на електрическа и топлинна енергия или гориво за автомобили23. Най-
добре е това да става в промишлени условия, защото само така отделянето му
ще се контролира прецизно при спазване на съответната технология за безопас-
ност на работа и на населението.

Негативен ефект на сметищата като водеща „технология” за обезвреж-
дане на битови отпадъци у нас е и деградацията на хиляди декара земя, която
принципно е с нееластично предлагане. „Зачерква” се алтернативната й упот-
реба, примерно като земеделска земя, независимо, че България има благопри-
ятни природни фактори за развитие на селското стопанство. По данни на НСИ,24

за периода 1999-2010 г. се констатира стабилно „отнемане“ на площи земя за
депа – средногодишно между 5 и 8 хил. дка. Като се имат предвид и нерегла-
ментираните сметища, данните на НСИ представляват долната граница
поземлени площи с по-полезна алтернативна употреба у нас25. Поначало неза-
конните депа създават сериозни опасности за общественото и личното здраве.
В същото време те подхранват усещане за несправедливост и подражателско
поведение, тъй като гратисчийството е сериозен проблем за публичните фи-
нанси на всяка държава.

3. Визии за новата „визия” на таксата

За да се превърне ТБО в коректна цена на битовото замърсяване у нас,
следва да се промени нейната законова регламентация, като се обвърже с коли-
чеството битови отпадъци. В противен случай таксата ще продължи „тради-
цията” на икономическо двойно облагане на данъчната оценка/остатъчната
стойност, която вече веднъж е била обложена с данък върху недвижимите имо-
ти. Крайно време е законодателите да преустановят „раздвоението” й.

Ако регламентацията в ЗМДТ се промени, възниква проблемът с измер-
ването на битовите отпадъци, за което липсва конкретна методика. Това е ва-
лидно най-вече за домакинствата. Възможно е количеството отпадъци да се
определя косвено – чрез приближение. Пример е потреблението на вода, в чие-
то измерване и събиране на таксите съществува дългогодишен опит. Стъпка
към прецизното определяне на количеството битови отпадъци е снабдяването с
индивидуални контейнери. Последното е лесноизпълнимо за административни,

2 3 Един тон сметищен газ замества 0,6 тона природен газ. Вж. http://www.ecoenergybg.eu/dung-
bg.php (18.01.2013).

2 4 НСИ. Околна среда, http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=15 (13.06.2012).
2 5 За тях няма официални статистически данни за брой, площ по години и/или области у нас. В

оперативна програма „Околна среда” има информация за 5135 броя нерегламентирани сметища,
от които са закрити 3554. Вж. ОП „Околна среда 2007-2013”, с.29. През 2012 г. само за София се
докладват 177 броя незаконни сметища. Там сметта е основно от строителни отпадъци и по-малко
битови (стари мебели) като строителните компании са основните „фактори“ на увеличения брой
и площи с незаконни депа.
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обществени, търговски сгради и за къщите. В големите населени места, обаче,
преобладават многоетажните жилищни сгради. Предвид значителния брой до-
макинства там, предложенията за поставяне на контейнери в обособен „ост-
ров“, до който имат достъп само живеещите в съответния вход/блок, или за
събиране на вторичните суровини в складови помещения по етажите?! изглеж-
дат трудни за практическа реализация и дори нездравословни26. Много е веро-
ятно в големите жилищни сгради/комплекси да се стигне до осредняване на
ТБО по ползватели на услугата чистота, което ще породи преразпределение и
деформация на принципа „замърсителят плаща”. Въпреки тези недостатъци,
вътрешното осредняване е за предпочитане, защото сумата на ТБО все пак
ще зависи пряко от количеството отпадъци на входа/блока.

Мярка срещу необосновано завишените размери на ТБО е зонирането на
районите, съществуващи в големите градове. Там могат да се обособят инди-
видуални къщи, жилищни комплекси и централна градска част, като се съста-
вят графици и маршрути на сметоизвозващите машини. Така събраната инфор-
мация за вариацията на разходите по зони и сезони в районите може да се ока-
же надеждна емпирична основа за аргументирано определяне на ТБО в голе-
мите градове.

Значение за новата организация на таксата в България има нейната соци-
ална поносимост. Това е важно изискване, предвид отбелязаната корелация
на плащанията за битова смет със средните доходи. Определянето на по-висо-
ки ставки на тон само защото богати европейски държави отчитат 0% депони-
ране не е разумно решение, тъй като ще ограничи достъпа на много българи до
почистване на населените места. От друга страна, възможно е ТБО да се об-
върже с количеството отпадъци, като се ограничи като процент от дохода на
платците.

Националният омбудсман също акцентира на поносимостта на ТБО.
Фокусът е върху регионалните депа за битови отпадъци, използвани едновре-
менно от няколко общини. Транспортните разходи ще са различни за всяка об-
щина, тъй като сметището се намира на различно разстояние от отделните на-
селени места. Това ще доведе до несправедливо разпределение на тежестите
за жителите им. С оглед принципа на солидарност, омбудсманът предлага
законова възможност ТБО да се определя съвместно от общинските съвети,
ползващи общото регионално депо, а не с решение на съответния общински
съвет, на чиято територия то се намира27. Това предложение е издържано в
духа на публичния избор, отчитащ предпочитанията на платците на таксата.
Както при всяко демократично взето решение, и тук възниква проблемът колко
бързо е възможен консенсус за размера на ТБО. Съгласието може да се де-
формира и осуети от конфликти на финансови интереси и гъвкави коалиции между
различните общински администрации.

2 6 http://www.dnevnik.bg (23.10.2012)
2 7 http://www.ombudsman.bg/news/1184?page=8#middleWrapper и

http://www.ombudsman.bg/news/1331?page=6#middleWrapper (18.10.2012).
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Социалната поносимост на ТБО ще се подобри, ако размерът й се намали.
Целта е да се потърсят алтернативни източници за финансиране на разходите,
които тя осигурява до момента. В полезрението попадат разходите за проуч-
ване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг
на депата или други инсталации/съоръжения за обезвреждане, рецикли-
ране и оползотворяване на битови отпадъци. Към тях може да се причислят
и разходите за преодоляване на отрицателните външни ефекти от сметищата –
оползотворяването на парникови газове като източници на енергия и рекултива-
ция на почвите на „бившите” депа.

Алтернатива за финансиране на посочените разходи в нашата страна е
оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, която следва да остане и
през следващия програмен период 2014 – 2020 г. Една от специфичните цели е
подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите, изведена като
приоритетна ос 2 в структурата на оперативната програма28. Нейни бенефи-
циенти са общини/техни сдружения, които желаят да инвестират в инфраструк-
турни проекти за преработка и оползотворяване на отпадъци, едновременно с
въвеждането в експлоатация на нови регионални депа. Сред допустимите за
финансова помощ дейности е и изграждането на инсталации за оползотворява-
не на метан от депата за битови отпадъци чрез производство на електрическа
енергия. За подобряване управлението на отпадъци и защита на почвите през
изтичащия програмен период е предвиден общ бюджет 366 743 574 евро, от
които 311 732 038 евро са от ЕФРР, а останалото – от национални източници.
Към началото на 2013 г. по приоритетна ос 2 са договорени общо 802 млн. лв. за
25 проекта, от които 19 са за изграждане на регионални депа за обезвреждане
на битови отпадъци, а един е за закриване и рекултивация на общинско депо,
което не отговаря на съвременните изисквания.29 Проблем е забавеното
възстановяване на направени и одобрени разходи, като са реимбурсирани мал-
ко над 104 млн. лв. от общо договорени 802 млн. лв. 30Тези факти са индикация
за влошена ликвидност на изпълнителите на проектите, която е неблагоприят-
на за фирмените им финанси и ги демотивира да сътрудничат на общините.
Въпреки това, отношението договорени към бюджетирани средства (112%) по-
казва, че съществува потребност от европейско съфинансиране. Изводът е, че
в сектора на битовите отпадъци средствата от ЕСКФ могат да са резерв за
намаление на ТБО в общини, съфинансирани по ос 2 на ОП „Околна среда”.
Това би подобрило социалната поносимост и би намалило стреса за платците на
таксата.

Освен европейските фондове, насока за реформирането й е евентуална
диференциация според морфологичния състав на депонираната смет. Устано-

2 8 Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, С., 2007, с. 57-62.
2 9 http://ope.moew.government.bg/bg/pages/napredak/26 и http://ope.moew.government.bg/bg/pages/

sektor-otpadatzi/28 (19.01.2013).
3 0 Независимо, че за 2012 и 2013 г. остава да се завършат четири проекта, а останалите са приклю-

чили. http://ope.moew.government.bg/bg/pages/napredak/26 (19.01.2013).
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вените относителни дялове по видове населени места (фиг. 4) могат да са сво-
еобразни „бенчмаркове”, от които да зависи размерът на ТБО. Градове/села с
битови отпадъци в рамките на бенчмарка следва да плащат по-ниска ставка.
Обратното важи за населени места, които го превишават. По такъв начин в по-
общ план общините ще са подготвени да изпълнят изискванията на принципа
„замърсителят плаща”, а в по-конкретен – зададените от европейските дирек-
тиви дългосрочни цели за рециклиране/компостиране на битови отпадъци.

Заключение

Неустановената същност на ТБО у нас провокира не само академичен, а
и дебат в гражданското общество. В него активно участват авторитетни ин-
ституции като Сметната палата, Националният омбудсман, Националното сдру-
жение на общините в България, Българската стопанска камара. Така се гене-
рират нови идеи за ценообразуването и управлението на битовите отпадъци, в
България. На този фон закъснява узаконяването на категоричния публичен
избор – таксата да „скъса” с данъчната си същност. Поставена в пряка връзка
с количеството отпадъци, тя ще бъде коректна „цена” на делимо публично „зло”,
каквото е битовото замърсяване. С новата си организация таксата ще осъще-
стви принципа „замърсителят плаща” в сектор отпадъци, като посредством от-
носителните цени провокира икономическите субекти да избират между нови
технологии за почистване или замърсяване по старому.

THE  TAX  DEFORMATION  OF  THE  DOMESTIC  WASTE
FEE  IN  THIS  COUNTRY – ISSUES  AND  SOLUTIONS

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Svetlana  Gercheva

Abstracts

In the article there is substantiated the long-standing tax burden of the domestic waste
fee (DWF) in Bulgaria. According to theoretical expectations DWF is supposed to contribute
to the realization of the „polluter pays” principle in the management of domestic waste. Its
mistaken concept and organization in this country are the reason for the low level of application
of modern technology in the utilization of domestic waste, as well as for a number of negative
external effects – emissions of noxious greenhouse gases from landfills and degradation of
thousands of decares of land, deprived of a more beneficial alternative use. There are put
forward solutions, which would bind the fee to the quantity of domestic waste, at the same time
taking into consideration its social tolerability.

Keywords: domestic waste fee, tax deformation, management of domestic waste, polluter
pays.
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НАЛОГОВАЯ  ДЕФОРМАЦИЯ  ТАКСЫ БЫТОВЫХ  ОТХОДОВ
В  СТРАНЕ – ПРОБЛЕМЫ  И  РЕШЕНИЯ

Гл.  асс.  д-р  Светлана  Герчева

Резюме

В статье аргументируется многолетнее налоговое бремя таксы бытовых отходов
(ТБО) в Болгарии. Согласно теоретическим ожиданиям такса должна была бы способ-
ствовать реализации принципа „загрязнитель платит” в управлении бытовыми отходами.
Ее ошибочная концепция и организация у нас в стране стали причиной низкой степени
применения современных технологий утилизации бытовых отходов, а также и ряда нега-
тивных внешних эффектов – емиссии вредных парниковых газов от свалок и деградации
тысяч декаров земли, лишенной более полезной алтернативы использования. Предлага-
ются и решения, которые бы увязали эту таксу с количеством отходов, в то же время
учитывается и ее социальная выносимость.

Ключевые слова: такса бытовых отходов, налоговая деформация, управление
бытовыми отходами, „загрязнитель платит”.


