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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ТРЯВНА 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От Силвия Кръстева  

Кмет на Община Трявна 

 

 

ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Трявна, приета с Решение № 3/26.01.2009 на Общински 

съвет Трявна. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

    

  Във връзка с изменението и допълнението на Закона за местните данъци и такси, 

публикувани в ДВ бр.18 от 2020 г., в чл.61 с, ал.1 е направено допълнение, като след думата 

„категория“ се добавя „или регистрация“ и накрая се добавя „по Закона за туризма“ 

В брой 71 на ДВ от 2020 г. е направено изменение в чл.61 р, ал.5, като думите „30 януари“ се 

заменят с „31 януари“ 

 

 Извършените в Закона за местните данъци и такси промени налагат извършване на 

промени и в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община 

Трявна, като нейните разпоредби се приведат в съответствие със законовите.       

Настоящото предложение има характера и на доклад по смисъла на чл. 26, ал. 3 от 

Закона за нормативните актове, като относно изискването на чл. 28, ал. 2 от ЗНА подробна 

информация се съдържа в документа предварителна частична оценка на въздействието.   

Поради необходимостта от изменение и  допълнение на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Трявна, предлагам на Общински съвет 

да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.1, ал. 2 от ЗМДТ 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Допълва и изменя Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Трявна, приета с Решение № 3/26.01.2009 г. 



1. Изменя чл.56, ал.5: 

Било: Лицата по ал.2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за 

облагане с туристически данък за предходната календарна година. 

 

Става: Лицата по ал.2 подават декларация по образец до 31 януари на всяка година за облагане 

с туристически данък за предходната календарна година 

 

2. Изменя и допълва чл.57  ал.1: 

Било: Размерът  на данъка е както следва:  

 

 За гр.Трявна: 

за категория 1 звезда - 0,65 лв. за нощувка;  

за категория 2 звезди - 0,65 лв. за нощувка; 

за категория 3 звезди - 0,65 лв. за нощувка;  

за категория 4 звезди - 0,80 лв. за нощувка;  

за категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка. 

За гр.Плачковци и другите населени места: 

за категория 1 звезда - 0,60 лв. за нощувка;  

за категория 2 звезди - 0,60 лв. за нощувка;  

за категория 3 звезди - 0,60 лв. за нощувка;  

за категория 4 звезди - 0,80 лв. за нощувка; 

за категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка. 

 

 Става: Размерът на данъка за всяка нощувка съобразно населените места в общината и 

категорията или регистрацията на местата за настаняване по Закона за туризма е както следва: 

За гр.Трявна: 

за категория 1 звезда  и регистрираните места за настаняване - 0,65 лв. за нощувка;  

за категория 2 звезди - 0,65 лв. за нощувка; 

за категория 3 звезди - 0,65 лв. за нощувка;  

за категория 4 звезди - 0,80 лв. за нощувка;  

за категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка. 

За гр.Плачковци и другите населени места: 

за категория 1 звезда - 0,60 лв. за нощувка;  

за категория 2 звезди - 0,60 лв. за нощувка;  

за категория 3 звезди - 0,60 лв. за нощувка;  

за категория 4 звезди - 0,80 лв. за нощувка; 

за категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка. 

 

 

 

II. Изменението и допълнението на Наредбата за определяне размера на местните данъци 

на територията на община Трявна влизат в сила от датата на публикуването им на интернет 

страницата на Община Трявна. 

 

Приложения: Мотиви за изменение и  допълване на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Трявна, Предварителна частична оценка на 

въздействието на промените в Наредбата, Проект на предвижданите промени в Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна.   
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СИЛВИЯ КРЪСТЕВА, 

Кмет на община Трявна  
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Адв. Галин Ненов, 

Юрист на община Трявна 
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