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ОТНОСНО: Определяне такса за „Битови отпадъци” за 2021 година. 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка чл. 62 – 71 от ЗМДТ внасям за 

обсъждане такса „Битови отпадъци” за  2021 година. 

Съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, таксата се заплаща за 

услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения 

на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на 

чл. 66 от същия закон за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; 

обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на 

териториите за обществено ползване. За имоти, намиращи се извън районите, в които 

общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за 

ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на 

териториите за обществено ползване. 

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 

общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща 

необходимите разходи за: 

- Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, 

кофи и други; 

- Осигуряване на контейнери за строителни отпадъци; 

- Осигуряване на контейнери (кофи) за пепел през зимния сезон; 

- Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането 

им по депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

- 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; 

- Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Общият размер на разходите към 30.11.2020 г. са 1121881 лв. в.т.ч. действителни 

разходи за сметка на приходите от ТБО 927569 лв. Към настоящият момент общината е 

дофинансирала услугата със 186347 лв. от други приходи, с 86 хил. лв. повече спрямо 

2019 г. 

За 2021 г. в предложената  план-сметката за осигуряване на необходимите средства за 

сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на територията  в Община 

Трявна, обезвреждане на битови отпадъци в депа са предвидени промени,  което се 

обуславя от следните обстоятелства и увеличения: ръст на минималната работна 

заплата от 610,00 лв. на 650,00 лв. и осигурителните вноски; промени в размера на  

отчисленията по чл.64 от ЗУО - от 69 лв. за  тон през 2020 г., за 2021 г. стават 82 лв. на 

тон. През 2020 г. са заплащани отчисления по чл.64 от ЗУО и наказателни лихви за 

2017 г. в размер на 59719  лв. 

Съгласно чл. 64 от Закона за управление на отпадъците „За обезвреждане на отпадъци 

на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни 

отпадъци се правят отчисления в размер и по ред, определени с наредбата“. 

Предвидените по Наредба № 7/19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и 

определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци,  отчисления за 2021г. са 82,00 лв./т  

Тези отчисления се дължат от общините за всеки тон депониран отпадък. 

Съгласно чл. 60 от Закона за управление на отпадъците „За извършване на дейности по 

обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо предоставя 

обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на 

площадката на депото“.  

Съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 от Наредбата отчисленията се изчисляват по 

формулата  

Po=Hp/Кд,където:  

Ро – размерът на отчисленията в левове на тон депониран отпадък 

 Нр – размерът на средствата в левове, необходими за извършване на дейностите 

по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото 

 Кд – капацитетът на депото в тонове (397 428 т., съгласно комплексно 

разрешително № 157-Х1/2011) 

Ро=5 636 824,89/397 428 = 14,18 лв./т.  

Съгласно чл. 4, ал. 4, т. 1 от Наредбата размерът на отчисленията по чл. 60 от ЗУО може 

да бъде по-малък от изчисления, но не по-малък от 20% за регионалните депа за 

неопасни отпадъци, което възлиза на 2,84 лв. Сумата, която Община Трявна и Община 

Габрово са плащали през 2020г. е 2,84 лв./т., същата е и за 2021 г. - 2,84 лв./т. ,като 

Община Трявна е заплащала за средно количество отпадък  - 250 тона на месец за 

2021г. 

Съгласно чл. 2 от Договор № 325-ОПРДНО-20/20.03.2020 г.  между Община Габрово, 

Община Трявна и „Мит и Ко” ЕООД цената за сепариране на тон входящ (приет) на 

площадката смесен битов отпадък за предварително третиране е 67,90 лв. без ДДС (или 

81,48 лв. с ДДС). По старият договор с Екобулсорт Община Трявна е заплащала на 

половина за сепарацията. В момента всички камиони с отпадъци на общината влизат на 

вход – сепарация. Това води до допълнителни разходи на общината в размер на 138372 

лв.в годишен размер. 

Количествата отпадъци, които Община Трявна транспортира до регионалното депо в        

гр. Габрово са около 325 тона на месец, а количествата сепариран отпадък са около 294 

тона на месец. Количеството е на база извършени измервания на входа на  



 

 

 

регионалното депо в гр. Габрово от м. януари 2020 г. до м. ноември вкл. (средна 

стойност). 

Предвижда се единичната прогнозна цена за тон за компостиране и крайно 

обезвреждане в първия регионален участък от клетката за депониране, за 2021 г. да бъде 

26,01 лв. (увеличение от 6,27 лв. на тон спрямо  2020г.).   – 78 030,00 лв. 

 Облогът за 2020 г. е бил 803 842 лв., като събраните суми към 30.11.2020 г. са 713 124 

лв. в т.ч 580 777 лв. събрани по облога, 113 163 лв. събрани от недобор, 19 760 лв. 

лихви, 130 лв. прихванати и 447 лв. възстановени. До края на годината предвиждаме да 

бъдат събрани още 30 000 лв. /23 000 лв. за текущата година и 7 000 лв. недобор/. За 

2021 г. облогът се предвижда да стане 924 000 при увеличение на  промила с 15%. 

Събираемостта от текущия облог е около 80 % и 20% стари задължения.  

С оглед на гореизложените обстоятелства и видно от Приложение № 1, предложението 

на общинска администрация е планираните разходи  за ТБО за 2021 година да  бъдат в 

размер на 1213871  лв.  в.т.ч. разходи от възстановени отчисления 65000 лв. За сметка 

на приходите от ТБО, разходите са в размер на  1 148 871 лв. и  са увеличени със  

191918 лв. , а спрямо общите разходи, увеличението е с 54318 лв. / като са предвидени 

със 137600 лв. да се извършат по-малко разходи за сметка на възстановените 

отчисления / спрямо план-сметката. От планираните разходи 57 % / 650322 лв./ са за 

обезвреждане на битовите отпадъци в депа, което представлява 70 % от планираните 

постъпления от ТБО.  Дори и при увеличение на промила с 15% събраните средства от 

такса битови отпадъци ще бъдат недостатъчни за предвидените в план-сметката 

разходи за този вид услуги, като ще остане недостиг от 224871 лв. Недостигът на тези 

средства за поемане на разходите от такса битови отпадъци ще бъде покрит от други 

собствени приходи, което в сегашните условия ще затрудни допълнително общинският 

бюджет. 

Община Трявна разполага с натрупан финансов ресурс от отчисленията по чл.20 от 

Наредбата за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и 

отчисленията изисквани при депониране на отпадъци в размер на 274726 лв. към 

30.11.2020 г./отчисл.по чл.64 от ЗУО/. Съгласно чл.24 ал.1, т.2 от същата Наредба, 

натрупаните средства от отчисленията по чл.20 се изразходват от общините чрез техния 

бюджет за дейности по закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъци, 

транспортни средства и транспортно подемна техника, обезпечаващи функционирането 

на общинската система за управление на отпадъците. 

В предвидените разходи в план-сметката за 2021 г. е включена сума в размер на 65 000 

лв., която е за сметка отчисленията, които Община Трявна е заплащала по реда на 

Наредба № 7/19.12.2013 г. Тези средства ще бъдат използвани за закупуване на  1/един/ 

брой контейнеровоз за строителни отпадъци за нуждите на община Трявна срещу цена 

в размер на до 30 000,00 лева с ДДС и за закупуване на съдове за разделно събиране на 

отпадъци на територията на Община Трявна срещу цена в размер на до 30 000 лева с 

ДДС, разходи за информация и общественост 5 000 лв.. 

Закупуването на посочената машина ще обезпечи функционирането на общинската 

система за управление на отпадъците, като ще допринесе за по-бързо, по-ефективно и 

качествено събиране битови и строителни на отпадъци и почистване след тях. Също 

така ще се закупят съдове за пепел. Посочената машина ще служи за качествено 

почистване и събиране на строителни отпадъци от градската среда. След като се закупят 

контейнерите за строителни отпадъци и контейноровоза, Общината ще предоставя 

услуга на гражданите за събиране и извозване на строителни и едрогабаритни отпадъци 

от домакинствата. Описаната по-горе машина е подходяща за нуждите на община 

Трявна като би допринесла изключително за поддържането на чистотата в нея, което ще 

се отрази на градската среда и ще я направи по-приятна и по-чиста за гражданите на 

Общината и нейните гости.    

 

 



Част от натрупаните средства от отчисления в размер на до 30 000 лева ще бъдат 

използвани за закупуване на съдове за разделно събиране на битови и строителни 

отпадъци, паркови кошчета. Ще бъдат закупени и съдове за пепел, които общината ще 

предоставя на жителите на града, които се отопляват на твърдо гориво през зимния 

сезон.   Същността на двукомпонентния модел е в разделянето на отпадъка в два потока 

– суха фракция и мокра фракция. Така пред жителите на община Трявна стои 

изискването да разделят отпадъците си не в множество съдове, а само в два. В жълт 

контейнер, предназначен за сухата фракция, попадат всички подходящи за рециклиране 

ненужни вещи, изработени от стъкло, хартия, пластмаса, метал. В специален, оборудван 

с филтри, кафяв контейнер попада мократа фракция – остатъци от плодове и зеленчуци, 

трева, клонки, дървесина, кафе, чай и др. При експлоатирането на системата 

съдържанието на жълтия контейнер постъпва на сепарираща инсталация, намираща се 

на територията на депото за отпадъци, където суровините ще бъдат извадени и 

сортирани. Пътят на биоотпадъците от кафявия контейнер приключва на площадката за 

компостиране на депото, където след допълнителна обработка от биоразградимите 

отпадъци, ще се произвежда качествен почвен подобрител – компост. Основното 

предимство на двукомпонентното разделно събиране на отпадъците е, че то е лесно за 

възприемане от населението, защото пести време и усилия на хората за сортиране на 

отпадъците, като същевремено не изисква голяма площ в техните жилища. Освен това 

така разделени отпадъците, те остават по-чисти суровини, годни за повторна употреба 

 

Въз основа на гореизложеното предлагам на Общински съвет- Трявна да вземе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 62-71 от Закона за местните данъци и такси и във 

връзка с чл. 15, ал. 9 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Трявна, Общински съвет Трявна 

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява план-сметката за необходимите разходи за дейностите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане в депа и поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване през 2021 година, съгласно Приложение № 1. 

2. Приема основа за определяне такса „Битови отпадъци“ на физически и 

юридически лица за 2021 година, съгласно Приложение № 2. 

3. Определя размера на такса „Битови отпадъци“ на юридически и физически лица 

упражняващи стопанска дейност и промили за размера на ТБО за жилищни и вилни 

имоти на граждани и жилищни имоти на фирми за 2021 година, съгласно Приложение 

№ 3. 
4. Освобождава от подаване на Справка-декларация всички физически лица и 

юридически лица, извършващи дейност и/или стопанисващи /прилежащи/ стопански 

обекти на територията на общината, когато не е настъпила промяна в обстоятелствата, 

вписани в подадената от тях справка-декларация от предходната година. В този случай 

такса „Битови отпадъци“ се определя на база последната подадена справка-декларация. 

5. Допълва формуляра на справка-декларация за определяне основата на такса 

Битови отпадъци, като добавя ново обстоятелство относно освобождаване от частта за 

„сметосъбиране и сметоизвозване“ на лицата които спират извършването на стопанска 

дейност за период на извънредно положение, прието с решение на Народното събрание, 

съгл.Приложение № 4. При деклариране на това обстоятелство следва да се прилагат 

финансови документи доказващи спиране на извършването на дейност за периода като  

дневни/месечни отчети от касов апарат, документи доказващи консумация на ток, 

вода и др. 



6. За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала 

събиране и извозване на битови отпадъци и за всички незастроени дворни места и 

парцели в населените места се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и 

за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване. 
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                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                      П Л А Н  -  С М Е Т К А                                            

ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА 

В ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2021 ГОДИНА 

 

Изпълнител Сметосъ

биране  

и 

сметоиз

возване 

Чистота 

на 

територи

ите за 

обществе

но 

ползване 

Обезвреждане  

на битовите 

отпадъци в 

депа и други 

съоражения и 

отчисления  

Разходи 

За сметка на 

приходите 

от ТБО 

Разходи 

от 

възстано

вени 

отчисле

ния  

Общо разходи 

Община 

Трявна 

417952 80597 х 498549  498 549 

Външна услуга Х Х 650 322 650 322 65000 715 322 

Общо 417952 80597 650 322 1 148 871 65 000 1 213 871 

 

   

№ 

Вид 

разход 

Параграф Сметосъби

ране и 

сметоизвоз

ване 

на ТБО 

Поддръжка 

териториит

е за 

обществено 

ползване 

Обезвреж

дане на 

битовите 

отпадъци 

в 

депа 

Всичко 

разходи 

 

 

1. Работна заплата и 

осигуровки 

01-05 295 895  53 077 - 348 972 

2. Издръжка 

 

10-00 121 980 27 520 650 322 575 462 

2.1. Материали и ремонт на 

машини 

 

10-15 20 500 4 500  25 000 

2.2. Горива и смаз. материали 

 

10-16 77 900 17 100  95 000 

2.3. Външни услуги 

 

10-20 11 480 2 520  14 000 

2.4. Работно облекло 

 

10-13 4 000 1 200  5 200 

2.5. Данъци МПС и винетни 

такси 

 

19-81 2 500 

 

1 000  3 500 

2.6. Застраховка 

 

10-62 5 600 1 200  6 800 

2.7. Такса за 

депониране/26,01 лв./ 

250 т х 26,01 лв. х 12 м-

ца 

 

61-02   78 030 78 030 

2.8. Отчисления по чл. 64 от 

ЗУО/ 

/250 т х 82,00 лв. х 12 м-

ца 

61-02   246 000 246 000 



 

2.9. Отчисления по чл. 60 от 

ЗУО/2,84 лв. / 

250 т х 2,84 лв. х 12 м-ца/ 

61-02   8 520 8 520 

2.10. Такса за 

сепариране/81,48лв. / 

325 т. на месец х 81,48 

лв. / х 12 месеца 

10-20   317 772 317 772 

  

 

ВСИЧКО 

 417  952 80 597  650 322 1 148 871 

3. Разходи от възстановени 

отчисления по чл.20 от 

наредба № 7 

   65 000  

3.1 Закупуване на съдове за 

разделно събиране на 

отпадъци и паркови 

кошчета 

10-15   30 000  

3.2 Разходи за осигуряване на 

информация на 

обществеността за 

дейности по управление 

на отпадъците 

10-15 

10-20 
  5 000  

3.3 Закупуване на камион 

контейнеровоз 

50-04   30 000  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ОСНОВА 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ  ТАКСА „БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” ПРЕЗ 2021  ГОДИНА 

НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,  ИЗВЪРШВАЩИ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

 

 

 

№ 

 

 

Вид на обекта 

 

Мярка 

 ЗОХ  в  т.ч. Брой  места 

1. Питейни   

 -на закрито     

- на открито 

Брой  места 

2. Кафе-сладкарници 

- на закрито  

- на открито 

Брой места 

3. Бюфети, каравани,  павилиони кв.м заета площ 
4. Ресторант 

 -на закрито 

 -на открито 

Брой места 

5. Барове, дискотеки 

- на закрито 

- на открито 

Брой места 

6. За бързо хранене 

- на закрито 

- на открито 

Брой места 

 Места за подслон и средства за 

настаняване   в т.ч. 

Брой легла 

7.  Хотел  Брой легла 
8. Къща за гости  Брой легла 
9. Самостоятелни стаи  Брой легла 

10. Семеен хотел, почивна база  Брой легла 
 Търговски обекти в т.ч.  

11. Високопланински туристически 

хижи (“Българка”, “Планинец”, 

“Ивайло”, “Армеец”, “Извора”) 

 Брой легла 

12. Търговия с хранителни стоки: 

-хр.магазини с продажба на    

 зеленчуци 

- зеленчукови магазини  

 кв.м   

 нетна търговска площ 

13. Складове за търговия, фуражни 

магазини 

  кв. м  брутна площ 

14. Промишлени магазини  кв. м  нетна  търговска площ 
15. Аптеки, оптика  кв. м нетна търговска площ 
16. Вестници, списания, книги  кв. м  
17. Фирми с производствена дейност  и 

услуги  на територията на  

общината, без посочените от т. 1 до 

т. 15.  

 Брой персонал /средно списъчен / 

 

 

18. Дърводобив и фирми със 

строителна дейност в т. ч. кариери,  

полезни изкопаеми и  др. 

 Брой персонал /средно списъчен / 



19. Производство на хляб и хлебни 

изделия 

Брой персонал /средно списъчен / 

20. Държавни  дейности /Община,  

Районен съд, Прокуратура, 

Държавни агенции, Пътно 

управление, ОСЗГ и др./ 

Брой  персонал 

/средно списъчен/ 

21. РПУ и РСПАБ Кв. м застроена площ 

22. Образование Брой персонал /средно списъчен/ 

23. Хуманно здравеопазване, 

  ветеринарно здравеопазване, 

 доболнична помощ, 

 стоматологични услуги 

Брой персонал 

/средно списъчен/ 

Кабинет - кв. м 

24. Пазар за промишлени стоки  кв.м 
25. Открити градски къпални  кв.м 
26. Развлекателни игри  кв.м  
27. Хазартни игри/ тото, 

 еврофутбол,  лотарии и др./ 

 кв.м 

 

28. Хим.чистене, пране Брой  персонал 

/средно списъчен/ 
29. Услуги с атрактивен  характер 

/лодки, джетове и други 

 атракционни средства/ 

Брой място за подвижно 

 съоръжение и  

 кв.м за трайно поставено 

30. Ключарски, ремонт на брави, 

поправка на чанти, книговезки, 

ремонт на шевни машини 

 кв.м 

31. Компютърни зали кв.м  
32. Посреднически услуги/ кантори за 

недвижими имоти, 

 туристически бюра, 

 туристически агенции, 

 туроператори и др./ 

Брой  работещи 

 

33. Паркинги Паркомясто 
34.  Търговия, изработка и услуги с    

  изделия от благородни метали 

Раб.място 

35. Обущарски Раб.място 
36. Козметични, маникюр, педикюр, 

масажи, фризьорски услуги 

Раб.място 

37. Услуги по Закона за занаятите 

/ с личен труд/ 

Раб.място 

38. Часовникарски Раб.място 
39. Транспорт – таксиметрови 

автомобили 

Раб. място 

40. Ж.п. гара – без кантони и 

 необслужвани спирки 

Автогара 

Кв. м застроена площ 

 

Кв. м застроена площ 
41. Други услуги / нотариус, 

адвокатска кантора, счетоводна 

къща и др./, упоменава се вида на 

услугата. застрахователи 

Брой работещи 

42. Банки и банкови офиси, финансови 

къщи, заложни къщи,  

застрахователни компании,  

др.кредитни институции 

Брой  персонал 

/средно списъчен/ 

43. Енергопреносна мрежа и 

 електроразпределение, 

далекосъобщения 

Брой  персонал 

/средно списъчен/ 

44. Пощи   Брой  персонал 

/средно списъчен 
45. Бензиностанции, газстанции, Брой  персонал 



 автомивки и вулканизация /средно списъчен/ 
46. Обекти в процес на 

 реконструкция и строителство 

Кв. м разгъната застроена площ 

47. Фирми в ликвидация и 

 процедура по несъстоятелност 

Брой персонал 

48. Търговски обекти в малки населени 

места, субсидирани от държ. 

бюджет /начислената такса смет над 

100 лв. за всеки обект се субсидира 

от общ. бюджет/ 

Кв. м нетна търговска площ 

49. Фирми за обредна и ритуална 

дейност 

Брой персонал средносписъчен  

50. Пунктове за изкупуване на: черни и 

цветни метали, билки, плодове 

Кв. м нетна търговска площ 

51. Животновъдни ферми Кв.м използваема площ 
52. Галерии Кв.м.използваема площ 
53. Спортни зали Кв.м. използваема площ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ЗА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, 

УПРАЖНЯВАЩИ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

          

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

Вид на обекта 

 

 

 

 

 

Мярка 

 

Стойност 

на  единица мярка 

в  лв. 

  

Смето-

събиране 

и смето- 

извозване 

 

/лв./ 

36% 

 

Чистота  на 

териториите  

за 

обществено 

ползване 

/  лв./ 

7% 

 

Обезврежд

ане  на 

битови 

отпадъци  

и  

поддържа

не  на  

депо 

/лв./ 

57% 

 

 

Общо 

 

/лв./ 

 

 

 

100% 

   

ЗОХ  в  т.ч. 

 

Брой  места 

           

 1. Питейни   

 -на закрито     

- на открито 

Брой  места 3.55 

1.77 

0.69 

0.34 

5.63 

2.81 
9.87 

4.92 

 2. Кафе-сладкарници 

-на закрито  

- на открито 

Брой места 3.55 

1.77 

0.69 

0.34 

5.63 

2.81 
9.87 

4.92 

 3. Бюфети,каравани,  павилиони кв.м заета площ 6.21 1.21 9.83 17.25 
 4. Ресторант 

 -на закрито 

 -на открито 

Брой места 5.80 

2.90 

1.10 

0.55 

8.77 

4.39 
15.67 

7.84 

 5. Барове,  дискотеки 

- на закрито 

- на открито 

Брой места 5.64 

2.82 

1.10 

0.55 

8.93 

4.47 
15.67 

7.84 

 6. За бързо хранене 

- на закрито 

- на открито 

Брой места 5.32 

2.67 

1.03 

0.52 

8.43 

4.22 
14.78 

7.41 

  

 

  7. 

Места за подслон и средства за 

настаняване   в т.ч. 
 Хотел 

  

  

 Брой легла 

 

 

20.19 

 

 

3.92 

 

 

31.96 

 

56.07 

  8. Къща за гости  Брой легла 9.69 1.88 15.34 26.91 
  9. Самостоятелни стаи  Брой легла 9.69 1.88 15.34 26.91 
10. Семеен хотел,  почивна база  Брой легла 20.19 3.92 31.96 56.07 
11. Високопланински туристически 

хижи (“Българка”, “Планинец”, 

“Ивайло”, “Армеец”, “Извора”) 

  

Брой легла 

 

4.03 

 

0.78 

 

6.39 
11.20 

12. Търг.обекти в т.ч. 

Търговия с хранителни  стоки 

-хр.магазини с продажба на 

зеленчуци 

- зеленчукови магазини  

 

кв.м   

нетна търговска 

площ  

4.44 

5.32 

6.21 

0.86 

1.03 

1.21 

7,03 

8.43 

9.83 

12.33 

14.78 

17.25 

13. Складове за търговия, фуражни 

магазин 

  

  

 кв.м   

0.89 0.17 1.41 2.47 

14. Промишлени магазини кв.м  нетна  търговска 

площ 

4.44 0.86 7.03 12.33 

15. Аптеки, оптика кв.м нетна търговска 

площ 

5.32 1.03 8.43 14.78 

16. Вестници, списания,  книги  кв.м  3.59 0.70 5.68 9.97 



17. Фирми с производствена  дейност 

и  услуги  на територията на  

общината,  без посочените от  т. 1 

до т. 15. 

 

Брой персонал  

/средно списъчен / 

 

 

14.53 2.83 23.01 40.37 

18. 

 

Дърводобив и фирми със 

строителна дейност, в т. ч. 

кариери,  полезни изкопаеми и  

др. 

 

 Брой персонал /средно 

списъчен/ 

28.27 5.50 44.75 78.52 

19. Производство на хляб и хлебни 

изделия 

 

Брой персонал /средно 

списъчен/ 

16.15 3.14 25.56 44.85 

20. Държавни  дейности /Община,   

Районен съд, Прокуратура, 

Държавни агенции, Пътно 

управление, ОСЗГ  и др./. 

 

Брой  персонал 

/средно списъчен/ 

28.27 5.50 44.75 78.52 

21. РПУ и  РСПАБ Кв. м застроена площ 2.02 0.39 3.20 5.61 

22. Образование Брой персонал /средно 

списъчен/ 

13.72 2.67 21.72 38.11 

23. Хуманно здравеопазване, 

 ветеринарно здравеопазване, 

 доболнична помощ, 

 стоматологични услуги 

 

 

Брой персонал 

/средно списъчен/ 

Кабинет- кв.м 

13.72 

4.44 

2.67 

0.86 

21.72 

7.03 
38.11 

12.33 

24. Пазар за промишлени стоки 

 

 кв.м 0.48 0.09 0.76 1.33 

25. Открити градски къпални 

 

 кв.м 0.20 0.04 0.32 0.56 

26. Развлекателни игри 

 

 кв.м  4.44 0.86 7.03 12.33 

27. Хазартни игри/ тото, еврофутбол, 

лотарии и др./ 

 

 кв.м 8.89 1.73 14.07 24.69 

28. Хим.чистене, пране Брой  персонал 

/средно списъчен/ 

14.53 2.83 23.01 40.37 

29. Услуги с атрактивен  характер 

/лодки, джетове и други 

 атракционни средства/ 

Брой място за 

подвижно съоръжение 

 и кв.м за трайно 

поставено 

8.89 

4.44 

1.73 

0.86 

14.07 

7.03 
24.69 

12.33 

30. Ключарски,  ремонт на 

 брави, поправка на 

 чанти, книговезки, ремонт на 

 шевни машини 

 кв.м 2.67 0.52 4.22 7.41 

31. Компютърни зали 

 

кв.м  4.44 0.86 7.03 12.33 

32. Посреднически услуги/ кантори за 

недвижими имоти, туристически 

бюра, туристически агенции, 

туроператори, др./ 

Брой персонал 

средносписъчен 

88,82 17,27 140,64 246.73 

33. Паркинги 

 

Паркомясто 0,89 0,17 1,41 2.47 

34.   Търговия, изработка и услуги с      

   изделия от благородни метали 

 

Раб.място 88,82 17,27 140,64 246.73 

35. Обущарски 

 

Раб.място 13,72 2,67 21,72 38.11 

36. Козметични, маникюр, педикюр, 

масажи, фризьорски услуги 

 

Раб.място 88,82 17,27 140,64 246.73 

37. Услуги по Закона за занаятите 

/ с личен труд/ 

 

Раб.място 17,77 3,46 28,13 49.36 

38. Часовникарски 

 

Раб.място 13,72 2,67 21,72 38.11 

39. Транспорт – таксиметрови 

автомобили 

 

Раб. място 28,27 5,50 44,75 78.52 

40. Ж.п. гара – без кантони и 

необслужвани спирки 

Кв. м застроена площ 

 

2,67 0,52 4,22 7.41 



Автогара 

 

Кв. м застроена площ 

41. Други услуги/ 

 нотариус, адвокатска кантора, 

счетоводна къща и др. упоменава 

се вида на услугата/       

застрахователи 

Брой работещи 88,82 17,27 140,64 246.73 

42 Банки и банкови офиси, 

 финансови къщи, заложни къщи, 

 застрахователни компании,  

 др.кредитни  институции 

 

Брой  персонал 

/средно списъчен/ 

177,65 34,54 281,28 493.47 

43. Енергопреносна мрежа и 

 електроразпределение, 

далекосъобщения 

 

Брой  персонал 

/средно списъчен/ 

177,65 34,54 281,28 493.47 

44. Пощи   Брой  персонал 

/средно списъчен 

88,82 17,27 140,64 246.73 

45. Бензиностанции, газстанции, 

 автомивки и вулканизация 

 

Брой  персонал 

/средно списъчен 

88,82 17,27 140,65 246.73 

46. Обекти в процес на  

реконструкция и строителство 

 

Кв. м разгъната 

застроена площ 

0,20 0,04 0,32 0.56 

47. Фирми в ликвидация и процедура 

по несъстоятелност 

 

Брой персонал 44,41 8,64 70,32 123.37 

48. Търговски обекти в малки 

населени места, субсидирани от 

държ. бюджет /начислената такса 

смет над 100 лв. за всеки обект се 

субсидира от общ. бюджет/ 

 

Кв. м нетна търговска 

площ 

1,77 0,34 2,81 4.92 

49. Фирми за обредна и ритуална 

дейност 

 

Брой персонал 

средносписъчен  

13,72 2,67 21,72 38.11 

50. Пунктове за изкупуване на черни 

и цветни метали, билки, плодове 

 

Кв. м нетна търговска 

площ 

1,77 0,34 2,81 4.92 

51. Животновъдни ферми  Кв.м използваема 

площ 

2,33 0,45 3,68 6.46 

52 Галерии Кв.м.използваема 

площ 

3,59 0,70 5,68 9.97 

53 Спортни зали Кв.м използваема 

площ 

2,33 0,45 3,68 6.46 

 

 
 

 



 
ЗА ЖИЛИЩНИ И ВИЛНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ И ЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА 

ФИРМИ 
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в лв. 36% 7% 57% 100% 
Гр. Трявна и в т.ч. 

кв.Стояновци,кв.Хитревци, 

кв. Раданци, кв.Димиев хан,  

64112105 2,51 0,49 3,98 6.98 

Гр.Плачковци и в т.ч. 

кв.Ковачевци, без горна махала и 

Тринчевци от № 10 до № 20, 

кв.Късовци,кв.Стоевци,кв.Боевци,  

Горни Плачковци, кв.Пунговци, 

кв.Нейковци, кв.Минкино. 

6093458 3,50 0,68 5,53 9.71 

Азмани, Генчовци, Бижевци, 

Околии,  Скорци, Стайновци /без 

махала Малинка/, Тодореци,  

Войниците,Добревци, 

Кръстинеците,Радино, Брежници, 

Енчевци,Драгневци, Носеи, Сечен 

камък, Маруцековци, Йововци, 

Ножери,  Белица, Глутници, 

Армянковци, 

Райнушковци, Раевци,  Маневци, 

Димиевци, Бангейци, Кашенци, 

Николаево, Дончевци, Веленци, 

Зеленика, Станчов хан, Бахреци, 

Малчовци, Мръзеци, 

Черновръх, Кисийци, Малки 

Станчевци, Бърдени, Керени, 

Томчевци, Христовци, Чакали, 

Даевци, Фъревци; Престой, 

Рашеви, Милевци, Ошани, 

Койчевци,   Явор 

Радевци,Кръстец. 

Свирци, Дръндари, Дървари, 

Ябълковци, Неновци, Креслювци, 

Ралевци, Руевци, Горни 

Дамяновци, Горни Радковци, 

    

  

7214754 3,64 

 

0,71 5,75 10.10 

Селища извън горепосочените 1097194  0,15 2,06 2.21 

 


