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ДОКЛАД И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА 
одобряване на разходите за 2018 година и приемане на план-сметката 

за приходи и разходи за Такса битови отпадъци на територията на 
община Кричим за 2019 година 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци 
и такси, посл. изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 ноември 2018г., и по реда на чл. 69, ал. 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс, проектът на решение за одобряване на план-
сметката и план-сметката, ведно с доклада към нея, се публикуват на 12.11.2018 г. на 
интернет-страницата на община Кричим: www.krichim.bg, за обществено обсъждане, с 
което се създават предпоставки в регламентирания 30-дневен законов срок, считано от 
тази дата, за мнения, предложения, възражения или др. от заинтересованите лица, във 
връзка с направеното предложение за изменение на размера на такса битови отпадъци в 
община Кричим за 2019 година. 

Предложения, възражения, мнения, препоръки и др. по публикувания проект,  
могат да подавани в деловодството на Община Кричим или на e-mail: 
kmet_krichim@abv.bg

ДОКЛАД И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
от 

Атанас Стефанов Калчев –  Кмет на община Кричим 

ОТНОСНО: Одобряване на разходите за 2018 година и приемане на план-
сметката за приходи и разходи за такса битови отпадъци на територията на 
община Кричим за 2019 година.  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

За 2018 г. размерът на такса битови отпадъци за територията на община Кричим 
беше променен спрямо 2017 г. с цел постигане на съответствие между необходимите 
разходи за изпълнение на дейностите по сметопочистване и приходите за тях. 
Общинският съвет прие план-сметката за приходи и разходи за такса битови отпадъци 
на територията на община Кричим за 2018 година с промяна на облагането, като бяха 
увеличени  промилите и за физически, и за юридически лица, за да бъдат осигурени 
средства за реалното изпълнение на дейностите, в т.ч. и за отчисленията по чл. 60 и 
чл.64 от Закона за управление на отпадъците. 

Отчетът  на приходите и разходите за ТБО към 10.12.2018 г. е, както следва: 
§ 2707 Такса битови отпадъци: 

      - Бюджет       458 358 лв 
      - Отчет           404 878 лв 
- извършени разходи към 10.12.2018 г. са: 
      - Актуализиран бюджет       404 545 лв  
      - Отчет                                   294 676 лв  

      - намаление на прихода / отчисления по чл. 60 и чл. 64  и § 3701 внесен ДДС/ 
           - Актуализиран бюджет    191 742 лв 
           - Отчет                                191 433 лв 
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РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ 
АКТУАЛИЗИРАН 

БЮДЖЕТ  
КЪМ 10.12.2017 

ОТЧЕТ  
10.12.2017

§ 01 Заплати на персонала          89 116 76 798
§ 02 Др. възнаграждения на персонала 18 360 12 554
§ 0551 Социални осигуровки от работодателя 12 400 11 111
§ 0560 ЗОВ 4 880 4 381
§ 0580 Вноски за ДЗПО 2 844 1 787

ИЗДРЪЖКА 
§ 1011 Храна 200 8
§ 1013 Работно облекло 3 000 2 750
§ 1015 Материали 24 800 24 528
§ 1016 Гориво 69 000 63 086
§ 1020 Външни услуги 141 435 60 355
§ 1030 Текущ ремонт 4 000 3 086
§ 1062 Разходи за застраховки 5650 5 441
§ 1901 Платени държавни данъци,такси 3 620 3 577
§ 1981 Платени общински данъци,  такси 2 500 2 474
§ 5204 Придобиване на ДМА 22 740 22 740
Всичко дейност „Чистота” 404 545 294 676
§ 6102 Предоставени трансфери (-) 185 673 185 673
§ 3701 Внесен  ДДС (-) 6 069 5 760
Всичко дейност „Чистота” 596 287 486 109

През отчетната 2017 година по наше искане ни бяха предоставени средства от 
натрупаните  в специалната сметка на РИОСВ като отчисления по чл. 64 от ЗУО, в 
размер на 22 740 лв. за закупуване на товарен автомобил ДАФ за подобряване 
дейността и намаляване разходите за поддръжка на остарелите вече машини. 
Плащането беше извършено в началото на 2018 година, след проведена процедура по 
реда на Закона за обществените поръчки за избор на доставчик.  

Към 10.12.2018 г. остатъкът в размер на 110 178 лв. представлява задължения за 
заплати и осигуровки за м. декември на работещите в дейност „Чистота”, за гориво за 
м.ноември и декември, за такси за депониране на отпадъците  към община Пловдив 
като собственик на регионалното депо в с. Цалапица, и   отчисления по чл.60 и чл.64 от 
ЗУО, определени по реда на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци на Министъра на околната среда и водите. 

Предвидените средства от такса битови отпадъци за 2019 г. осигуряват 
покриването на материално-техническите и административни разходи по предоставяне 
на услугите по чл. 62 от ЗМДТ като осигуряване на съдове за събиране на битовите 
отпадъци – контейнери тип “Бобър”и кофи тип „Кука”, събиране на отпадъците и 
транспортирането им до сметището в Цалапица,  както и разходите за таксата за 
депониране на отпадъците ведно с отчисленията по реда на ЗУО, която е в общ размер 
на 75,20 лв/т. при 63,20 лв/т. за 2018 година. 

В изпълнение на Националната програма за управление на дейностите по 
отпадъците, битовите отпадъци събирани на територията на община Кричим се                                                    
извозват и депонират на регионалното депо за неопасни битови отпадъци в Цалапица  
на основание подписан с община Пловдив договор № РД 02-21-61/15.03.2018 г. срещу 
заплащане на определената за целта такса.  



3

На Общото събрание на новосъздаденото Регионалното сдружение за управление 
на отпадъците за общините: Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, Съединение, 
Кричим, Перущица, Раковски и Брезово, проведено на 23.11.2017 г., беше взето 
решение за запазване размера на таксата за 2018 г. за депото в с. Цалапица в размера й 
от 2017 г. Към тази дата няма промяна с изключение на отчисленията по чл. 64 от ЗУО, 
които съгласно ПМС 207 от 16.09.2010 за 2019 година са 57 лв. 

1. за депониране на неопасни отпадъци – 9,02 лв/т;
2. за мониторинг, охрана, поддържане и инвеститорски контрол – 3,20 лв./т;
3. отчисленията по чл. 60 от ЗУО - 5,98 лв/т.
4. Продължава  увеличението на отчисленията по реда на чл. 64 от ЗУО, които 

съгласно Постановление на МС № 207 от 16.09.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.- 3 лв, 
2012,2013 – 9 лв; 2014 г. – 15 лв; 2015 – 28 лв; за 2016 г. - 36 лв/т, за 2017 година – 40
лв, 2018 – 45 лв, 2019 – 57 лв

Допълнително извън гореизложеното, е наложителна промяна на размера на 
такса „Битови отпадъци” и поради поредното увеличение размера на МРЗ, която от 
01.01.2019 г. става 560 лв., което води  и до увеличение на осигуровките  за 2019 г. 
спрямо 2018 г. Персоналът в дейност „Чистота” - шофьори и сметосъбирачи, ще 
останат под този размер, ако не бъдат коригирани настоящите им заплати, което от своя 
страна подлежи на санкции по реда на трудовото законодателство. 

Продължава да се увеличава  количеството на депонираните от община Кричим 
отпадъци на регионалното депо в с. Цалапица. Това е резултат, както от вменените 
задължения със Закона за управление на отпадъците, общините да отговарят за 
поддържане чистотата, осигуряване на съдове и извозването им и по републиканските, 
и общинските пътища, и коритата на реките и деретата на територията на съответната 
община, така и от усилията на общинска администрация за преодоляване на 
нерегламентираните сметища с оглед недопускане на замърсявания и евентуални 
наказателни санкции. Увеличението на количеството депонирани отпадъци води до 
пропорционално увеличение на разходите за целта, които се покриват от приходите за 
дейността. 

Във връзка с гореизложеното и с оглед необходимостта от финансово 
осигуряване на дейност „Чистота” и запазване качеството на предоставяните услуги, е 
наложително преразглеждане на размера на таксата за битови отпадъци за 2019 година 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, 
обн. в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., отново се отлага  за 2022 година влизането в сила на 
забраната за използване на данъчната оценка на недвижимите имоти като база за 
изчисляване на размера на таксата. Срокът за разработване на методика за изготвяне на 
план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, по които 
ще се определя размерът на ТБО, се променя на 31 март 2019 г., поради което е 
целесъобразно за предстоящата 2019 г.  редът и начинът за определяне на таксата да 
бъде по досегашния ред. При евентуалното разработване и одобрение на новите 
правила и норми в национален мащаб, ще бъдат предприети последващи действия от 
страна на общинска администрация по прилагането им и в община Кричим. 

Във връзка с гореизложеното предлагам на вниманието на Общинския съвет 
следния проект за решение относно промяна на размера на такса „Битови отпадъци” 
ведно с план-сметката за такса битови отпадъци за 2019 г., както следва: 

Р Е Ш Е Н И Е: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 8 и Глава Трета, Раздел Първи Такса битови отпадъци от Закона 
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за местните данъци и такси, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от 
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 15 – чл. 18б от Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Кричим, Общински съвет при община Кричим: 

І. Одобрява разходите в размер на 486 109 лв   към 10.12.2018 лв. за осъществяване на 
дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване,  депониране и поддържане чистотата на 
териториите за обществено ползване, покривани от такса битови отпадъци в община 
Кричим, както следва: 

§ 2707 Такса битови отпадъци към 10.12.2018 г. 
      - Бюджет       458 358 лв 
      - Отчет           404 878 лв 
- извършени разходи към 10.12.2018 г. 
      - Актуализиран бюджет       404 545 лв  
      - Отчет                                   294 676 лв  

    - намаление на прихода / отчисления по чл. 60 и чл. 64  и § 3701 внесен ДДС/ 
           - Актуализиран бюджет    191 742 лв 
           - Отчет                                191 433 лв 
ІІ. Приема план-сметка за приходите /Приложение 1/ и разходите /Приложение 2/ за 
2019 година в размер на 518 540 лв., свързани с: 

• Осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, кофи; 
• Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до регионалното депо за 

неопасни отпадъци за приемане и депониране; 
• Таксата за приемане и депониране на битовите отпадъци на регионалното депо 

за неопасни отпадъци, в т.ч. отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО; 
• Почистване на уличните платна, площади и други територии, предназначени за 

обществено ползване. 
ІІІ. Определя размера на такса битови отпадъци за 2019 г. в левове според количеството 
и броя на използваните съдове за изхвърляне на битови отпадъци, при честота на 
извозване определена със заповед № РД 02-09-401 от 24.10.2018 г. на Кмета на община 
Кричим, както следва: 

ІІІ.1. Размер на таксата в лева за стандартен съд контейнер тип “Бобър”при честота на 
извозване 2 пъти седмично:   

в строителни граници извън строителни граници 
сметосъбиране и сметоизвозване 1 400 1 600
поддържане чистотата на територии 

за обществено ползване и 
депониране 

6‰ 6‰

ІІІ.2. Размер на таксата в лева за стандартен съд кофа тип “Кука”: 

в строителни граници извън строителни граници 
сметосъбиране и сметоизвозване 600 1 100
поддържане чистотата на територии 

за обществено ползване и 
депониране 

6 ‰ 6 ‰

ІІІ.3. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по реда на 
точка ІІІ.1 и ІІІ.2., или лицата по чл. 16а, ал. 1 от НОАМТЦУ не са подали декларация 



5

по чл. 18а, ал. 1 и ал. 2 или по чл. 18б на същата наредба, размерът на таксата се 
определя пропорционално върху данъчната оценка по смисъла на чл. 19, чл. 20 и чл. 21 
от ЗМДТ на недвижимите имоти, както следва:  

ІV.1.Физически лица

ІV.1.1.За недвижими имоти на физически лица – като жилища, гаражи, летни кухни и 
др.спомагателни, обслужващи и второстепенни постройки към сградите на основното 
застрояване, влизащи в районите за организирано сметосъбиране определени със 
заповед № РД 02-09-400 от 24.10.2018 г. на Кмета на община Кричим, във връзка с 
чл.15 от НОАМТЦУ, както следва:  

▪ Жилищни и нежилищни имоти с данъчна оценка до 2520 лв     - 24‰
- сметосъбиране и сметоизвозване                          17 ‰
- депониране                          5 ‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                    2 ‰     
▪ Жилищни и нежилищни имоти   с  данъчна оценка от 2521 – 4 500 лв - 17‰
- сметосъбиране и сметоизвозване                          10 ‰
- депониране                                                                                                 5 ‰ 
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                    2 ‰     
▪ Жилищни и нежилищни имоти   с данъчна оценка  от 4501-7500 лв –    14‰
- сметосъбиране и сметоизвозване                          7 ‰
- депониране                           5 ‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                    2 ‰     
▪ Жилищни и нежилищни имоти в  с данъчна оценка  над 7501 лв –          12‰
- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                    5 ‰ 
- депониране                          5 ‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                     2 ‰     

ІV.1.2.За недвижими имоти на физически лица извън районите с организирано 
сметосъбиране                                                                                                      2‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                     2 ‰       

ІV.1.3. За незастроени имоти на физически лица в регулация -                      9 ‰
- сметосъбиране и сметоизвозване                          4 ‰
- депониране                                                                                                     3 ‰  
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                     2 ‰        

ІV.1.4. За подалите декларации по чл.18б от НОАМТЦУ определя такса по смисъла на 
чл. 67, ал. 4 от ЗМДТ –                                                                                           2 ‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                       2 ‰       

ІV.2. Юридически лица

ІV.2.1. За недвижими имоти на юридически лица,  в районите с организирано 
сметосъбиране, определено със заповед № РД-02-09-400 от 24.10.2018 г. на Кмета на 
община Кричим, на основание чл. 18а и във връзка с чл.15 от НОАМТЦУ – 
пропорционално върху по-високата между   отчетната им стойност и данъчната оценка, 
определя промили, разпределени за: 
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▪ Нежилищни имоти с  данъчна оценка    до 100 000 лв -                                23 ‰
- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                     14 ‰                   
- депониране                           7 ‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                        2 ‰     

▪ Нежилищни имоти с  данъчна оценка над 100 001 лв -                                  17 ‰
- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                        8  ‰                   
- депониране                           7 ‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                         2 ‰          

ІV.2.2. За нежилищни имоти на юридически лица, подали декларации за освобождаване  
от такса за сметосъбиране и сметоизвозване  –                                                    4‰
- депониране                                                                                                             2 ‰                                  
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                         2 ‰     

ІV.2.3.За недвижими имоти на юридически лица извън районите с организирано 
сметосъбиране -                                                                                                       4‰
- депониране                                                                                                             2 ‰ 
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                         2 ‰       

ІV.2.4. За имоти и терени, общинска собственост отдадени под наем; за разполагане на 
обекти по чл. 56 от ЗУТ; за имотите по чл. 14, ал. 4 от ЗОС; за имоти или части от тях, 
отдадени под наем на лицата по чл. 8, ал. 1 и чл. 10, т. 5 от ЗЛЗ, такса битови отпадъци 
се определя в годишен размер, както следва:   
▪ за продажба на книги, вестници, списания, погребална агенция                 100 лв 
▪ машини и хладилни шкафове за сладолед, автомати за кафе и напитки, витрини и   
автомати за пакетирани изделия - за 1  брой                                                     100 лв   
▪ други наематели /политически партии/                                                           100 лв                                         
▪ наематели на терени общинска собственост                                                   200 лв 
▪ наематели по смисъла на чл. 8, ал. 1 и чл. 10, т. 5 от ЗЛ3                             100 лв 
▪ за останалите наематели                                                                                   280 лв       

ІV.2.5. За  имоти, публична общинска собственост, ТБО се определя в годишен размер, 
както следва:  

• Учебните и детски заведения на територията на община Кричим заплащат такса 
в размер на 6 ‰  върху отчетната стойност 

• Други сгради, публична общинска собственост 
- читалище, социален дом и административна сграда, градска 

поликлиника, градски стадион и младежки дом  заплащат такса за съд 
тип „Бобър”;   

• За  всички останали имоти, публична  и частна общинска собственост, в т.ч. и 
незастроени терени, без отдадените под наем, определя нулева ставка за такса 
битови отпадъци. 

ІІІ. Определя ползвателите на съдове за битови отпадъци възоснова на подадени 
декларации по чл.18а от НОАМТЦУ на община Кричим, както следва: 

• За съд тип „Бобър”: 
НЕК ЕАД ПАВЕЦ „Орфей”, „Солвекс” КП ООД, НЕК ЕАД ВЕЦ „Кричим”, НЕК 
ЕАД ВЕЦ Въча 2, „Наги”, „Наги ТК” ООД, „Империал – Йондер и Ани” ЕООД, 
ПСОВ Кричим 
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• За съд тип „Кука”: 
„Дафи 90” ЕООД, „Кроли” ООД, НЕК ЕАД ВЕЦ „Кричим”, НЕК ЕАД ВЕЦ „Въча 
1”, НЕК ЕАД ВЕЦ „Въча 2”, Банка ДСК ЕАД Стамболийски, Храмар ЕООД, „ Веко 
строй 2009” ЕООД, ТПК „Родопи”,  Хидростроителство,  КАТЦ БМ ООД, А и Г 
груп ООД, Стос БГ, Даниел индустри холдингс България” ЕООД, Волос ЕООД, 
„Теракс” ЕООД, Сиеста” ЕООД,  

ІV.  Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени 
домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно 
регистрираните вероизповедания в страната заедно с поземлените имоти, върху които 
са построени, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с 
пряката им богослужебна дейност. 

Приложение съгласно текста: 

1. Приложение № 1 – приходи от такса битови отпадъци за 2018 год. 

2. Приложение № 2 – разходи за дейност 623 «Чистота» за 2018 год.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

П Р И Х О Д И  2019 г. 

І. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

№ 
  Данъчна  

оценка 

‰

Такса 
битови 

отпадъци 

В това число 

сметосъбиране депониране 
поддържане 

чистота  

‰ лв ‰ лв ‰ лв 

1.1. Жил. имоти в 
стр.граници 18 340 225 245 982 117 604 91 698 36 680

Жил. имоти 
до 2520 

дан.оценка 
529 505 24 12 696 17 8 993 5 2 645 2 1 058

Жил.имоти 
2521-4500
дан.оценка 

2 045 294 17 34 770 10 20 453 5 10 226 2 4 091

Жил. Имоти 
4501-7500
дан.оценка

4 665 561 14 65 318 7 32 659 5 23 328 2 9 331

Жил.имоти 
над 7501  

дан.оценка 
11 099 865 12 133 198 5 55 499 5 55 499 2 22 200

1.2.
Жил.имоти извън 

регулация 
441 894 2 884 2 884
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1.3.
Незастр. имоти  в 

регулация 
481 513 9 4 334 4 1 926 3 1 444 2 964

1.4.
декларации 
по чл.18б 

НОАМТЦУ 
205 835 2 412 2 412

ТБО 2019 
физ. лица 19 469 467 251 612 119 530 93 142 38 940

5% намаление 2 512- 2 512-

ТБО 
физ. лица 

2019
249 100 117 018 93 142 38 940

ІІ. ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

№ 
Отчетна 
стойност 

Разме
р
‰

Такса 
битови 

отпадъци

В това число 

сметосъбиране депониране 
почистване на 

града 

‰ лв ‰ лв ‰ лв 

2.1.
Нежилищни   

имоти 
5 226 434 115 666 68 628 36 585 10 453

Нежил.имоти 
до 100 000 лв 

4 469 427 23 102 797 14 62 572 7 31 286 2 8 939

Нежил.  имоти  
над 100 001 лв 757 008 17 12 869 8 6 056 7 5 299 2 1 514

2.2. Нежил. имоти с 
декл.за осв.от 

сметосъб. 
1 175 518 4 4 702 2 2 351 2 2 351

2.3.
Нежил. имоти  
извън райони с 
орг.сметосъб. 

612 373 4 2 449 2 1 224 2 1 225

2.4.
Имоти публ. 

общинска 
собственост 

3 419 956 32 531 20 656 11 875

Наематели на 
терени и имоти 

общ собств. 
149 786 5 160 5 160

Учебни 
заведения 

1 773 915 6 10 644 4 7 096 2 3 548

Други сгради 
публ.общинска 

собственост 
1 387 868 16 727 8 400 6 8 327

Други имоти 
публ. и частна 

общ.собств. 
108 387

2.5.
Нежил. 

имоти на съд 
13 749 680 116 598 34 100 82 498

Нежил.  имоти 
на съд „Бобър” 

9 614 176 76 285 18 600 6 57 685
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Нежил. имоти 
на съд кофи 

4 135 504 40 313 15 500 6 24 813

ТБО 2019 
юрид. лица 

24 183 961 271 946 - 123 384 - 134 533 - 14 029

5% намаление 2 506- 2 506-

ТБО 2019 
юрид.лица 

269 440 120 878 134 533 14 029

ТБО 2019
ОБЩИНА 

518 540 237 896 227 675 52 969

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

П Л А Н – С М Е Т К А 
за  разходите дейност 623 “ЧИСТОТА” за 2019 г. 

ЗАПЛАТИ, ХОНОРАРИ ,ОСИГУРОВКИ 
§ 0101 Заплати на персонала по трудови правоотношения 98 377
§ 0201 Заплати на нещатен персонал по извънтрудови правоотношения 10 888
§ 0202 За персонал по извънтрудови правоотношения 2 000
§ 0205 СБКО 3 278
§ 0208 Обезщетения на персонала 500
§ 0209 Други плащания и възнаграждения 1 000
§ 0551 Осигурителни вноски от работодател за ДОО 13 696
§ 0560 Здравни осигуровки от работодател 5 388
§ 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване 3 144

138 271
 ИЗДРЪЖКА 

§ 1011 Разходи за храна 200
§ 1013 Работно облекло 3 000
§ 1015 Материали 15 000
§ 1016 Вода, горива, енергия 60 000
§ 1020 Външни услуги             40 858
§ 1030 Текущ ремонт 2 000
§ 1062 Застраховки 5 500
§ 1901 Платени държавни данъци, такси   3 600
§ 1981 Платени общински данъци 2 500

132 658
НАМАЛЕНИЕ НА ПРИХОДА 

§ 3701 Разходи за ДДС 5 768
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§ 6102 Предоставени трансфери чл.60 от ЗУО –   5,98 22 963
§ 6102 Предоставени трансфери чл.64 от ЗУО – 57,00 218 880

247 611
518 540

П Л А Н – С М Е Т КА 

по видове дейности за 2019 г.
1

Сметосъбиране и сметоизвозване 
237 896

2
Депониране на отпадъци 

227 675

3 Почистване на територии за обществено ползване 52 969
518 540

ВНОСИТЕЛ: АТАНАС КАЛЧЕВ - Кмет на община Кричим 


