
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от            

…..10.2022 г., за възражения, предложения и становища по настоящия проект за 

изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги  на 

територията на община Трявна.       

 

Заинтересованите лица могат да представят своите възражения, предложения 

и становища по проекта в деловодството на Община Трявна, както и да изпратят 

същите на официалния имейл на Община Трявна: tryavna@tryavna.bg 

 

 

П Р О Е К Т  З А  И З М Е Н Е Н И Е  И  Д О П Ъ Л Н Е Н И Е  

 

на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги  на територията 

на община Трявна 

 

 

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

цени на услуги  на територията на община Трявна, приета с Решение № 

110/31.07.2019 г., както следва: 

 

1. В раздел I „Такса битови отпадъци“ се изменя и допълва чл. 15, т. 

2: 

Било: Когато, имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е 

подадена декларация по образец и ред, определени с настоящата наредба, от 

задълженото лице до 31 декември на предходната година в общината по 

местонахождението на имота. 

 

Става: Когато, имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е 

подадена декларация по образец и ред, определени с настоящата наредба, от 

задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по 

местонахождението на имота. Имотът представлява жилищен или нежилищен имот, 

който не се използва през цялата календарна година, не е основно жилище, 

изрaзходваната ел. енергия през годината е до 100кWh и изразходваната вода е до              

3 кубика. Ако имотът е съсобственост на няколко лица или има няколко ползватели, 

декларацията се подписва от всички съсобственици или ползватели. 

2. В раздел I „Такса битови отпадъци“ се изменя и допълва чл. 15, 

ал.10,като създава т.3: 
„През течение на годината, за обстоятелствата декларирани по ал.10, се извършват 

проверки от общински служител/и, които могат да се базират на информация за 

ползвани през текущата година услуги на ВиК, Електроразпределение и др. При 

констатирано ползване на имот, таксата се събира в годишен размер пропорционално 

върху данъчната оценка на имота, ведно с лихвите за просрочие и на нарушителя се 

налага глоба/имуществена санкция по чл.123 от Закона за местните данъци и такси.  

3. Приема Приложение №1 на декларация по чл.71 от ЗМДТ 

 

 

Изготвил: 


