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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Проект!
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МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА
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ДОКЛАД
ОТ
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА – МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на
Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл.31, ал.2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на
воден обект и за замърсяване.
Приемането на проекта на тарифа е свързано с влизане в сила на Закона за
изменение и допълнение на Закона за водите (обн, ДВ. бр. 58 от 2015 г.), с който се
променя съществено действащата нормативна уредба за таксите съгласно действащата
Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета
с ПМС № 177 от 2011 г. (Обн. ДВ.бр. 50 от 2011 г.). Законът за изменение и допълнение
на Закона за водите (обн, ДВ. бр. 58 от 2015 г.) въвежда нова такса за ползване на
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воден обект за нарушаване на непрекъснатостта на река от преградни съоръжения,
както и изцяло нов начин за изчисляване на таксите за замърсяване от заустване на
отпадъчни води в повърхностни води чрез въвеждане на корекционни коефициенти,
отчитащи вида на водоприемника, броя на заустванията и степента на пречистване,
както и броя на приоритетно опасните, приоритетните и специфичните вещества.
Въведена е и законова диференциация на таксите за замърсяване от заустване на
отпадъчни води в повърхностни води. На основание чл.194, ал.9 от Закона за водите с
цел възстановяването на разходите за околна среда и ресурсните разходи се определят
корекционни коефициенти за завишаване на таксата, както следва:
1. за водовземане – при самостоятелно водоснабдяване (чрез собствени
водовземни съоръжения);
2. за замърсяване:
а) във водни тела, химичното или екологичното състояние, на които е по-ниско
от добро;
б) в зони за защита на водите;
в) при заустване в пресъхващите, карстовите и пониращите реки, както и в
малките и средните реки, определени в наредбата по чл.135, ал.1, т. 9 от ЗВ
Съгласно §62, ал.2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за водите (обн, ДВ. бр. 58 от 2015 г.) тарифата за
таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване по чл.194, ал.6се
привежда в съответствие с изискванията на този закон в срок до една година от
влизането му в сила.
Поради многобройните

и съществени изменения, които се налага да бъдат

извършени в действащата Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект
и за замърсяване, приета с ПМС № 177 от 2011 г. (обн. ДВ.бр. 50 от 2011 г.), с проекта
на нормативен акт се предлага да бъде отменена действащата тарифа за таксите на
основание чл.11, ал.1 от Закона за нормативните актове.
Целта на въвеждането на изменение в таксите за водоползване, за ползване на
воден обект и за замърсяване е прилагането на принципите по чл.192 от Закона за
водите (ЗВ) за възстановяване на разходите за водните услуги, включително на тези за
околната среда и за ресурса и „замърсителят плаща“. Съгласно чл.192, ал.2, т.3 от ЗВ
таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване са елемент от
възстановяването на ресурсните разходи и на разходите за околна среда и чрез тях се
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осигурява приноса на различните водоползватели към възстановяването на разходите за
водни услуги.
Проектът на тарифа е разработен в съответствие с предвидените мерки,
включени в плановете за управление на речните басейни, за осигуряване на ценовата
политика, създаваща подходящи стимули за потребителите за ефективно използване на
водите и приносът на водоползвателите към възстановяване на разходите за водни
услуги. Във връзка с проекта на нормативен акт е изготвен икономически анализ въз
основа на икономическите анализи в плановете за упправление на речните басейни.
С оглед намаляване натиска върху бизнеса във връзка с въвеждането на таксите
е предвидено увеличението на таксите да се извърши поетапно до 2021 г.
Проектът на тарифа е изготвен от междуведомствена работна група, в която са
поканени на участват работодателските и браншовите организации.
Предложеният проект на нормативен акт оказва пряко и/или косвено
въздействие върху държавния бюджет, поради което е изготвена финансова обосновка
съгласно Приложение № 2.1 към чл.35, ал. 1, т. 4, б. „а“ от Устройствения правилник на
Министерски съвет и неговата администрация.
Проектът на нормативен акт е публикуван на интернет-страницата на
Министерство на околната среда и водите, съгласно изискванията на чл.26 от Закона за
нормативните актове и чл.85 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
неговата администрация, като постъпилите в законоустановения срок становища и
предложения от заинтересовани лица са отразени в приложената справка. Срокът за
предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации е 14
– дневен, тъй като проектът на тарифа е изготвен от междуведомствена работна група,
в която са поканени на участват работодателските и браншовите организации, както и с
оглед належащото приемане на нормативния акт във връзка с изтеклия законов срок по
§62, ал.2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за водите (обн, ДВ. бр. 58 от 2015 г.).
Законът за изменение и допълнение на Закона за водите (обн, ДВ. бр. 58 от 2015
г.) е в съответствие с Рамковата директива по водите. Предложеният проект

на

нормативен акт е изготвен в изпълнение на Закона за изменение и допълнение на
Закона за водите (обн, ДВ. бр. 58 от 2015 г.), поради което не се налага да бъде
изготвена справка за съответствие с европейското право.
В изпълнение на чл.20, ал.2 от Закона за нормативните актове е извършена
частична предварителна оценка на въздействието на проекта на постановлението.
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Проектната документация е е съгласувана по реда на чл.32-34 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и неговата администрация. Направените бележки и
предложения са отразени съгласно приложената справка.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.8, ал.2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и §62, ал.2 от
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за водите (обн, ДВ. бр. 58 от 2015 г.) във връзка с чл.194, ал.6 от Закона за
водите предлагам Министерския съвет да разгледа и приеме предложения проект на
Постановление за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден
обект и за замърсяване и да отмени Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на
воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177 от 2011 г. (Обн. ДВ.бр. 50 от
2011г.).

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
Министър на околната среда и водите
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