ИНФОРМАЦИЯ
във връзка с чл. 71б от ЗМДТ
2. Приетите основи за изчисляване на таксата за битови отпадъци и размера на таксата за единица основа за 2022 година;
т.2.1 ТБО в община Царево се начислява в промил върху данъчна основа, както следва:
за жилищни имоти на физически и юридически лица данъчната основа е данъчната оценка, определена по приложение №2 към ЗМДТ;
за нежилищни имоти на физически лица данъчната основа е данъчната оценка, определена по приложение №2 към ЗМДТ;
за нежилищни имоти на фирми данъчната основа е данъчната оценка - по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на имота.
т.2.2 ТБО в община Царево се определя и според количеството отпадъци, както следва:
за 1бр. Контейнер тип "Бобър" 1700лв. птлюс съответния промил на таксата за "Поддържане на чистота на териториите за общиствено ползване в
населенитеа места и селищните образования в общината" върху данъчната основа, а именно:
- за жилищни имоти в гр. Царево - 0,6 промила
- за жилищни имоти в другите населени места - 1,5 промила
- за нежилищни имоти - 1,9 промила
3. Информация за изпълнението на план-сметката по чл. 66 (в сила до 1.01.2022 г.) от Закона за
местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2021 г.
1. Стойност на одобрената план-сметката за необходимите разходи по чл. 66 от ЗМДТ за 2021 г. и
касово изпълнение към 31.12.2021 г. (лв), в т.ч.:

план 2021

отчет 2021

3 247 251,00

2 723 021,00

0,00

24 000,00

- за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им

1 086 500,00

888 743,00

- за 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

416 751,00

438 605,00

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

1 744 000,00

1 371 673,00

1а. Средства от отчисления за 2020 г., непреведени или възстановени от РИОСВ по реда на § 58
от преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ДОПК (ДВ, бр. 105/2020 г.)

435 049,00

435 049,00

2. Разпределение на разходите и др. плащания от план-сметката и средствата по § 58 от ЗИД на
ДОПК в бюджета/отчета за касово изпълнение на бюджета на общината за 2021 г. по позиции от
ЕБК:

3 682 300,00

3 158 070,00

- в дейност 623 "Чистота"

3 196 784,00

2 648 865,00

- за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други

в т. ч. за капиталови разходи
- по §§ 61-00 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците
- по §§ 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците (в случаите, когато
общината е собственик на депото)
- по §§ 37-00 - за внесен ДДС
- по други позициии от ЕБК (посочват се изрично със съответния размер на всяко плащане):
4. Отчетените количества събрани и третирани битови отпадъци за предходната година - 7402 тона.

7 500,00
290 516,00

290 516,00

5 000,00

4 428,00

190 000,00

214 261,00

