Информация отнасяща се до потребителите на сайта
www.tryavna.bg:
Всички места за настаняване изброени в трите секции (Стаи за гости, Къщи за
гости и Хотели/Семейни хотели) са обекти, които са категоризирани по смисъла
на Закона за туризма и имат действащо актуално удостоверение за
категоризация. Това са и места, чийто собственици подават редовно месечните
си справки-декларации по чл.116, ал.3 от „Закона за туризма“. По смисъла на
„Закона за местни данъци и такси“, на всички обекти на територията на
общината е начислена такса битови отпадъци за развиваната дейност. Отново
по смисъла на този закон, всички физически лица и
еднолични търговци отговарящи на разпоредбите
в прилож. №4, гл.2, раздел 6 от ЗМДТ заплащат и
окончателен годишен патентен данък. На кратко
казано, това са всички места за настаняване, чиито
собственици са данъчно изрядни и коректни към
Община Трявна.
Община Трявна държи да отбележи, че в секцията НЕ са включени няколко на
брой обекта, чиито собственици въпреки, че са документално изрядни, имат
налични данъчни задължения (туристически данък) за стари периоди.
Целта е да се отсеят всички коректни места за
настаняване в интернет пространството от тези, които
не са, за да може всеки един посетител на гр. Трявна
да направи най-правилния избор за своята ваканция.
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посетители разглеждащи секцията „Места за
настаняване“ и правейки избора си за почивка в
града и околностите му, да съдействат за
подобряване
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туристически услуги в общината. Това могат да направят, като ни сигнализират
за
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административен

характер

и
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некоректност от страна на стопаните на туристическите обекти.
При съмнения за невписване на дадено лице в регистъра за настанени гости,
може да подадете сигнал на телефони:
 06776/22-35 – Община Трявна; отдел „МДТ“,
Счетоводство и каса
 0879 493 834 – ст. спец. Евелин Коев
Това може да направите през всеки един от работните дни от 08:00 до 17:00ч.,
както и на имейл: mdttriavna@abv.bg по всяко едно време от денонощието.
Също така, може да споделите решението си кое място сте избрали
за вашата почивка, като ние ще извършим проверка дали
собствениците са отразили коректно посещението Ви в обекта.
Община Трявна желае всички потребители да са доволни от туристическия
продукт, който се предлага. Нека заедно и с взаимни усилия да подобряваме
качеството му, да осигуряваме максимална прозрачност и да съдействаме за подоброто икономическо развитие на града.
ст. спец. Евелин Коев
Забележка: Възможни са размествания на отделни елементи (снимки и текст) при
разглеждане на секцията от различни източници. Препоръчително е посещението на сайта да
става от персонален компютър/лаптоп при екрани с по-високи резолюции.

