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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От  Силвия Кръстева Кръстева 

Кмет на Община Трявна 

 

 

ОТНОСНО: Определяне такса за „Битови отпадъци” за 2023 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  2023 година. 

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

услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и 

инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места и селищните образувания в общината. Размерът на таксата се 

определя по реда на чл. 66 от същия закон за всяка услуга поотделно – събиране и 

транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 

третиране; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; поддържане 

на чистота на териториите за обществено ползване в общината. За имоти, намиращи се 

извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови 

отпадъци, се събира такса за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и 

инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

общината. 

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: 

- Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и 

съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на 

битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното 

съхраняване и транспортиране на битовите отпадъци, попадащи в управлението 

на масово разпространени отпадъци по ЗУО – за услугата по чл.62,т.1 

- Третиране на битовите отпадъци, необхванати в управлението на масово 

разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане на 

съоръжения за оползотворяване и/ или други инсталации или съоръжения за 

оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци – за услугата по чл. 62, 

т. 2; 
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- поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места и селищните образувания в общината, 

предназначени за обществено ползване – за услугата по чл. 62, т. 3. 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Общият размер на разходите към 31.10.2022 г. са 913693 лв. в.т.ч. действителни 

разходи за сметка на приходите от ТБО 881327 лв. Към настоящият момент общината е 

дофинансирала услугата със 118639  лв. от други приходи. До края на бюджетната 

година се предвижда общият размер на разходите да възлязат на 1 035 696 лв., 

постъпленията от ТБО да са около 813224 лв. и размера на дофинансирането да е 

222472 лв. През 2022 г. Община Трявна не е внасяла отчисления по чл. 20 от Наредбата 

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

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. С  Решение № 82/28.04.2022г. на 

Общински съвет – Трявна  се дава съгласие дължимите месечни отчисления по чл. 60 и 

чл. 64 от ЗУО да се изразходват за разплащане на разходи по сепариране по сключен 

договор с ,,Мит и Ко“ за периода 01.01.2022-31.12.2022 г., във връзка с прилагане на 

разпоредбата на параграф 60, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ДОПК. Във връзка с 

гореизложеното Община Трявна използва сумите от дължимите отчисления по чл. 60 и 

чл. 64 от ЗУО в размер на 123 088,87 лв. за покриване на разходите по сепариране през 

2022 г. 

  Към настоящия момент платените разходи за горива са увеличени с  39233 лв., спрямо 

м. октомври 2021 г.  и разходите на възнаграждения и осигурителни вноски на 

персонала завишени с 16488 лв., поради увеличението на МРЗ, считано от 01.04.2022 г. 

За 2023 г. в предложената  план-сметката за осигуряване на необходимите средства за 

събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации, 

третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и  поддържане на чистота 

на териториите за обществено ползване са предвидени промени,  които се обуславят 

основно от драстичното повишение  цена на горивата от 1,85 до  2,54 през м. ноември 

2021 г. на  3,40 лв. за литър към настоящия момент или 36351 лв. увеличение на 

разходите, спрямо планираните разходи за 2022 г.  и на разходите за възнаграждения и 

осигурителни вноски на персонала с 14 % /61 300 лв./,  включвайки и средства за 

изплащане обезщетения на служители навършващи пенсионна възраст в размер на 

12486 лв.  

 За 2023 г. в предложената план-сметка за осигуряване на необходимите средства 

за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации, 

третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистота 

на териториите за обществено ползване, са предвидени промени, които се обуславят от 

следните обстоятелства и увеличения: цена на горивата, увеличените цени на 

разходите за ремонтни дейности и  външни услуги, за материали и др.   

 Община Трявна, като член на Регионалното сдружение на общините (РСО), с 

водеща община Габрово, извозва и предава отпадъците, образувани на местна 

територия, на Общинско предприятие ,,Регионално депо за неопасни отпадъци – 

Габрово“. ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ е с предмет на дейност 

организация по екологосъобразно управление на неопасни отпадъци, в т.ч. битови, 

производствени и строителни, в съответствие с допустимите за прием, първично 

третиране, временно съхранение и крайно обезвреждане в депо отпадъци. На 

територията на депото функционират следните обекти и съоръжения: клетка за 

депониране, площадка за сепариране, площадка за компостиране, пречиствателна 

станция, система за улавяне на депонийния газ, запечатване и рекултивация на 

съществуващия натрупан отпадък, напорен резервоар, ретензионен резервоар, 

административна сграда, складови и гаражни помещения. 
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 С решение от Протокол № 41 на Регионалното сдружение на общините Габрово 

и Трявна, е приета единична цена в размер на 29,85 лв./тон отпадък ,,на вход“, по 

която да се осъществява месечното финансиране на оперативните разходи на ОП 

,,Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово“ за 2022г. от потребителите на 

системата – Община Габрово и Община Трявна. Целевият трансфер за издръжка на 

депото възлиза на 9 700,00 лв./месец, при прогнозно количество постъпил отпадък ,,на 

вход“ – 325 тона. Спрямо отчетите до октомври 2022г. средното количество, което е 

постъпило от Община Трявна на входа на депото е 348 тона. Следователно през януари  

2023 г. ще се наложи доплащане от страна на общината. В план-сметката сме заложили 

разходи за депониране на отпадъците, постъпили ,,на вход“ – 325т х 29,85лв. х 12 

месеца. Към момента няма налична информация за стойността на единичната цена за 

тон отпадък ,,на вход“ за 2023г. В план-сметката е залагана тази от 2022г. 

 Инспекторатът по управление на отпадъците към ОП ,,РДНО“ - Габрово 

осъществява контролни функции по отношение управлението на отпадъци в двете 

общини. Дейността на това звено освен за спазването на разпоредбите на Наредба за 

управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на 

Община Трявна и Община Габрово, осъществява контрол върху дейностите, 

извършвани с различните видове отпадъци - производствени, масово разпространени, 

строителни и битови. Инспекторите осъществяват планови и непланови проверки, 

свързани с дейностите по отпадъците, както и проверки за наличие на 

нерегламентирани замърсявания и установяване на причинителите им, като те могат да 

бъдат и в сътрудничество с експертите от РИОСВ - Велико Търново.  

 През годината, към края на октомври, инспекторите на Регионалното депо за неопасни 

отпадъци – Габрово са извършили следните планови проверки: 

• 6 проверки на територията на Община Трявна за проблемни места с 

нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Обходен е един квартал, като при 

обхода са проведени разговори с живущи за начина и реда на изхвърляне на 

строителни отпадъци от текущи ремонти на домакинства, както и едрогабаритни 

отпадъци от подмяна на мебели.  

• 4 проверки на юридически лица, чиято дейност е свързана с генериране на отпадък 

от производството, за правилно съхранение и регламентираното му предаване за 

последващо третиране. Извършени са обходи и са обхванати три квартала, където е 

проведена разяснителна кампания за разделно събиране и изхвърляне на отпадъци 

от домакинствата. 

• Проведени са анкети относно количествата генериран хранителен отпадък от 

детски градини и заведения за хранене и развлечения – обхванати са 15 броя 

заведения. 

 

 Предложеното увеличение на частта от такса битови отпадъци за третиране на 

битовите отпадъци в съоръжения и инсталации е съобразено с повишаване цените на 

горива, ел енергия, материали и външни услуги. 

 

Разходи за сепариране 

 

Община Трявна, като част от РСО, има сключен договор № 325-ОПРДНО-

20/20.03.2020г. за предоставяне на услугата „Предварително третиране/сепариране на 

битови отпадъци генерирани на територията на Регион Габрово“, което включва 

сепариране на постъпващите от общините отпадъци, събрани от системата за разделно 

събиране на битови отпадъци на двете общини. С договора, част към който е и 

техническото предложение на Изпълнителя („МИТ И КО“ ЕООД), е регламентирано 

минимален процент на отсортирани и предадени за оползотворяване отпадъци, който 

възлиза на 30% спрямо постъпилото на „вход“ за сепариране. Срокът на действие на 

договора е 36 месеца. Разделното събиране на отпадъци и заложения минимум от 30 % 
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в договора за сепариране на отпадъци от постъпващите на ,,вход“ гарантира 

изпълнението на целите на двете общини по чл. 31, ал.1, т. 1 от ЗУО.   

Съгласно сключения договор , който е в сила до 20.03.2023г., 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. Средното количество отпадък, който е 

постъпил ,,на входа“ на сепариращата инсталация на ,,Мит и Ко“ ЕООД  е 268 тона на 

месец за 2022г., а спрямо 2021г. – 275 тона (справки към м. октомври 2021г. и 2022г.) В 

план-сметката сме предвидили разходи за сепариране – 270т х 81,48лв. с ДДС х 12 

месеца. 

Актуализация на цената за тон сепариран отпадък, който започва да се плаща след 

изграждане и въвеждане в експлоатация на Регионално депо. За периода от 2016 г. до 

2022 г., цената е както следва: 2016 г. - 38,33 лв./т; 2017 г. - 38,33 лв./т; 2018 г. - 38,33 

лв./т; 2019 г. - 38,33 лв./т; 2020 г. - 67,90 лв./т; 2021 г. - 67,90 лв./т; 2022 г. – 67,90 

лв./т. Цените са без вкл. ДДС.  

 Съществен елемент от системата за управление на отпадъците е тяхното 

сепариране за последваща обработка. Реално постигнатия % отсортирано количество 

отпадъци, спрямо постъпилото количество ,,на вход“ (с цел рециклиране и 

оползотворяване) е 30,20 %, считано към м. октомври 2022 г. 

Не е отпаднало съвместното намерение на Община Габрово и Община Трявна като 

регионално сдружение и продължава търсенето на други начини за финансиране 

придобиването на биореактор за третиране на биоразградими отпадъци. Община 

Габрово разполага с прединвестиционно проучване и разработена процедура за 

придобиване на специализираното съоръжение. 

 

Сключени договори и споразумения: 

 

❖ Община Трявна има сключен договор за сътрудничество № 193-ТСУ-21/29.04.2021г. с 

„ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ“ АД, действащ до 2026г. Обновена е системата за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки, която включва 45 бр. нови контейнери тип 

„иглу“ с обем 1700 л. за разделно събиране на хартиени, пластмасови и метални 

опаковки и 45 бр. зелени контейнери за разделно събиране на стъклени опаковки тип 

„иглу“ с обем 1700 л. Събраното количество към м. октомври 2022г. е 28,14т. 

 

Разположените контейнери тип „иглу“, предназначени за хартия, пластмаса и метал се 

обслужват 25 пъти годишно, а зелените контейнери за стъклени опаковки 5 пъти 

годишно със съответната транспортно обслужваща техника, отговаряща на 

изискванията на чл. 24 от Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки /НООО/. 

В изпълнение на договора с „ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ“ АД, съдовете са 

разположени съгласно Плана за разполагане на съдове за разделно събиране, като броя 

и разположението им съответстват на чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за опаковките и 

отпадъците от опаковки.  

 

❖ В изпълнение на чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО, Община Трявна има сключен договор за 

„Организиране на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване“ с „ЕЛТЕХРЕСУРС“ АД, в който Община 

Трявна възлага на „ЕЛТЕХРЕСУРС“ АД  да организира на нейна територия система за 

разделно събиране, транспортиране, съхранение и предаване за предварително 

третиране с цел последващо оползотворяване или обезвреждане на излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване. Събраното количество е 33 т. 

 

❖ Община Трявна има сключен договор с организацията по оползотворяване 

„ЕКОБАТЕРИ“ АД, притежаваща разрешение издадено по реда на Глава пета, раздел 

ІІІ от ЗУО, за организиране и управление дейностите по събиране, транспортиране, 
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временно съхраняване, предварително третиране на негодни за употреба батерии и 

акумулатори (НУБА). Въведената през 2010 г. система за разделно събиране на 

портативни и автомобилни НУБА, генерирани от крайните потребители, с целта да се 

отдели потокът на негодните за употреба батерии и акумулатори от битовите отпадъци. 

Събраното количество е 49 кг. 

 

❖ По отношение на  опасните отпадъци Община Трявна заедно с фирма „МИТ И КО“ 

ЕООД през 2022г. организира мобилен събирателен пункт на територията на град 

Трявна за приемане, последващо транспортиране и третиране и/или съхраняване на 

опасни отпадъци, събрани от населението на общината. Интересът от проведените 

акции със всяка следваща година става все по-голям. Събраното количество е 139,70 кг. 

 

❖ В края на календарната 2020 г. Община Трявна, с цел намаляване депонирането на 

отпадъци има сключени споразумения за сътрудничество, за срок от 3 години, с: 

-„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в областта на оползотворяване на дървесни 

отпадъци. Разположен е един контейнер – тип гондола, на общински терен в гр. Трявна. 

Събраното количество към м. октомври 2022г. е 48,58 т. 

 

-,,ХЕДУЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД, за рационално оползотворяване на отпадъци 

от текстил и облекло. Разположени са 2 броя контейнери в гр. Трявна и 1 брой 

контейнер в гр. Плачковци. Събраното количество към м. октомври 2022г. е 4,16 т. 

 

❖ Община Трявна предлага услуга предоставяне на контейнер с вместимост 6 куб.м за 

едри неопасни отпадъци, който може да се използва в рамките на една седмица, на 

цена от 96 лв. с ДДС. Към момента разполагаме с 3 броя такива контейнери, тип 

,,лодка“, които се оказват недостатъчни за нуждите на населението. Това е и основната 

причина Община Трявна да наема външна фирма, която да извършва транспортна 

услуга превоз на отпадъци до ОП ,,Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово, 

следователно това е немалък разход за Общината. Спрямо получените кантарни 

бележки от депото, количествата и видовете отпадък са както следва: строителни 

отпадъци-370,68т, обемни отпадъци-2,04т, биоразградими отпадъци-9,32т, компост-

3,46т. 

 

Реализиран е проект ,,По-чиста Трявна - разделно събиране в невидими 

контейнери“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ за разделно 

събиране на отпадъци в подземни контейнери“. Инвестицията цели оптимизиране на 

системата, популяризирането на правилното разделно събиране на отпадъците и 

подобрена и модерна на визия на съдовете. Поставени са 6 броя инсталации с по 4 

контейнера за разделно събиране на отпадъци от подземен тип с цел предотвратяване 

на замърсяването и осигуряването на разделно събиране на отпадъци на обществени 

места. Проявен бе голям интерес от страна на гражданите и наблюдаваме положителен 

напредък в правилното изхвърляне на отпадъци. Събраното количество към м. 

октомври 2022г. е 673,56 т. Намерението на Община Трявна е през 2023 г. да бъдат 

изградени още площадки с подземни контейнери, като ще се търси финансиране за тази 

инвестиция. 

 

 

Отчисления 

 

 Съгласно чл. 20, ал. 1, т. 1, б. к от Наредба № 7/19.12.2013г. за реда и начина за 

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

депониране на отпадъци, размерът на отчисленията за обезвреждане на отпадъци на 

регионалното депо за неопасни отпадъци за всеки тон депониран отпадък за 2022 г. и 
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всяка следваща година - 95 лв./т. За 2022 г., имайки предвид комплексните мерки от 

наша страна, засягащи всички елементи от системата за управление на отпадъците 

сметнахме, че ще бъдат постигнати заложените в Закона за управление на отпадъците 

цели, поради което в законоустановения срок е подадено заявление към РИОСВ - В. 

Търново за намаляване размера на отчисленията на 50 %. Издадена беше Заповед № 

РД-608/02.12.2021г. от РИОСВ, с която се разрешава намаляването на дължимите 

отчисления по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредба №7 от 19.12.2013г. и определя дължимите 

от Община Трявна отчисления по чл. 64 от ЗУО за отчетната 2022г., в размер на 47,50 

лв./тон депониран отпадък. 

Актуализация на размера на отчисленията за тон депониран отпадък по чл.64 от 

Закона за управление на отпадъците и 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 през годините, както следва: за 2013 г. - 15 лв./т; за 2014 г. - 

22 лв./т; за 2015 г. - 28 лв./т; за 2016 г. - 36 лв./т; за 2017 г. - 40 лв./т; за 2018 г. - 45 

лв./т; за 2019 г. - 57 лв./т; за 2020 г. - 69 лв./т; за 2021 г. - 82 лв./т; за 2022 г. и всяка 

следваща година - 95 лв./т. 

 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 след 

експлоатационни грижи на площадката на депото“. Размерът на отчисленията по чл. 

60 от ЗУО за 2023г. остава непроменен - 2,84 лв. на тон. 

 Средното количество депониран отпадък, генериран от Община Трявна е 244 

тона на месец за 2022г., а спрямо 2021г. – 236 тона (справки към м. октомври 2021г. и 

2022г.) В план-сметката предвиждаме разходи за отчисления по чл. 60 – 242т х 2,84лв. 

х 12 месеца, а по чл. 64 - 242т х 95лв. х 12 месеца. 

  

Облогът за 2022 г. е бил 818 130 лв., като събраните суми към 31.10.2022 г. са 762688 

лв. в т.ч 608 038 лв. събрани по облога, 131781 лв. събрани от недобор, 22 869 лв. 

лихви. До края на годината предвиждаме да бъдат събрани още 50 000 лв. /40 000 лв. за 

текущата година и 10 000 лв. недобор/. За 2023 г. облогът се предвижда да стане 1 

022663 лв. при увеличение на  промила с 25%. Събираемостта от текущия облог е около 

76 % и 47% стари задължения /от общ недобор 234 458 лв./.  

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

на общинска администрация е планираните разходи  за ТБО за 2023 година да  бъдат в 

размер на 1 379 790 лв.  в.т.ч. разходи от възстановени отчисления 41 000 лв. За сметка 

на приходите от ТБО, разходите са в размер на  1 338 790 лв. . От планираните разходи 

50 % / 664 538 лв./ са за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, 

което представлява 65  % от планираните постъпления от ТБО.  Дори и при увеличение 

на промила с 25% събраните средства от такса битови отпадъци ще бъдат недостатъчни 

за предвидените в план-сметката разходи за този вид услуги, като ще остане недостиг 

от 316 127 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. 

 

 През 2022 г. Община Трявна не е внасяла отчисления по чл. 20 от Наредбата за 

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

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Решение № 82/28.04.2022г. на 

Общински съвет – Трявна дава съгласие дължимите месечни отчисления по чл. 60 и чл. 

64 от ЗУО да се изразходват за разплащане на разходи по сепариране по сключен 

договор с ,,Мит и Ко“ за периода 01.01.2022-31.12.2022г., във връзка с прилагане на 

разпоредбата на параграф 60, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ДОПК. 

Във връзка с гореизложеното Община Трявна използва задълженията по чл. 60 и чл. 64 

от ЗУО в размер на 123 088,87 лв. за покриване на разходите по сепариране през 2022г. 
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 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 2023 г. е включена сума в размер на 41 000 

лв., която ще бъде за сметка на отчисленията, които Община Трявна дължи по реда на 

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

за разделно събиране на отпадъци на територията на Община Трявна срещу цена в 

размер на до 36 000 лева с ДДС, разходи за информация и общественост 5 000 лв. 

 

 Изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците 

  

 Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците ,,Системите 

за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови 

отпадъци следва да осигурят като минимум изпълнението на следните цели:  

 1. най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и 

рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса 

и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко 

от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци;  

 2. най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани 

биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите 

отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.“ 

 По отношение на изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от Закона за управление 

на отпадъците за отчетната 2019 г. беше публикувана справка за количествата събрани 

отпадъци от всяка от общините в България. Същата беше обявена на 08.11.2021 г. на 

официалния сайт на Изпълнителната агенция по околната среда. Въз основа на нея бяха 

направени изчисления с помощта на г-жа Даниела Димитрова – Директор на ОП 

,,Регионално депо за неопасни отпадъци“ – гр. Габрово, според които се оказа, че 

Община Трявна е постигнала една от заложените цели, а именно 61 % постигната 

степен на подготовка за повторна употреба и рециклиране. След това последва 

публикуване на Заповед № 164/ 22.06.2022 г. и Заповед № 165/ 23.06.2022 г. на 

изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околната среда относно 

информация за общините, които са изпълнили или неизпълнили целите по чл. 31, ал. 1, 

т. 1 от ЗУО за календарната 2019 г. Съгласно публикуваната информация Община 

Трявна е постигнала степен на рециклиране 30% и степен на ограничаване на 

количеството депонирани биоразградими битови отпадъци е 52%, според което целите 

за 2019 г. не са изпълнени. Предвид това изпратихме писмо – възражение до  ИАОС 

относно публикуваната информация, в което описахме мотивите си, свързани с 

количествата събрани отпадъци от въведените системи за разделно събиране на и  

заявихме искане за преизчисляване на целите. Също така изпратихме писмо до ИАОС и 

НСОРБ с молба за разясняване на начина, по който се изчисляват целите по чл. 31, ал. 1 

от фракции от група 20, подгрупа 20 01 съгласно Наредба за класификация на 

отпадъците ЗУО, кой е източникът на данни и конкретно заместени за Община Трявна 

стойности във формулата. В отговор получихме писмо от ИАОС, в което бяха цитирани 

отново формулите от по-горе споменатите заповеди и липсваше конкретиката, която 

изискахме. 

Предвид всичко гореизложено и фактът, че през 2019 г. Община Трявна е 

заплащала отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО на половин размер (28,50 лв./т), 

както и това, че отчетът за изпълнение на целите се отнася за две години назад, следва 
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до края на 2022 г. да бъдат внесени останалите 50 % от сумата и 10 % лихва. Цялата 

дължима сума възлиза на 77 565,86 лв. 

 

 

Предвид индекса на инфлация по данни на НСИ в периода октомври 2012 – октомври 

2022 г. – 32,5% и във връзка с изложените мотиви по отношение промяната на цените на 

основните разходи по обезпечаване на услугата „такса битови отпадъци“, услугата по 

сепариране и отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО, общинска администрация предлага 

увеличение на такса битови отпадъци с 25% за гр.Трявна и всички населени места на 

територията на общината.  За сравнение увеличението спрямо 2022 г. би изглеждало 

така: 

 

 

Жилищни имоти 

Адрес 

 

Квадратура, 

конструкция 

Данъчна 

оценка 

Промил 

2022 

ТБО 

2022 

Промил 

2023 

ТБО 

2023 

Разлика 

С.Армянковци Земя 1580 

кв.м, къща 134 

кв.м.ПН 

Второст.сграда 

М3, 

 

3735,10 8,78 32,79 10.98 41,01 8,22 

С.Белица Земя 722 кв.м 

Къща 68,50 

кв.м, ПН 

Л.кухня 24 

кв.м, ПН 

1726,10 8,78 15,16 10.98 18,95 3,79 

Гр.Плачковци, 

Ул.Ст.планина 

Земя 183 кв.м, 

Къща 146кв.м, 

ПМ, л.кухня 

12 кв.м,М3, 

търг.обект 30 

кв.м, ПМ 

5951,60 8,44 41,30 10.55 51,63 10,33 

Гр.Трявна, 

ул.Ст.планина 

Земя 193 кв.м, 

Къща 54 

кв.м,М1, 

л.кухня 15 

кв.м.ПН 

7819,60 6,07 47,46 7.59 59,35 11,89 

Гр.Трявна, 

ул.Уста Иван 

Апартамент 

52,40 кв.м, М3 

6892,00 6,07 41,83 7.59 52,31 10,48 

Трявна, 

П.Евтимий 

Апартамент 

78,35 кв.м, М2 

6668,20 6,07 40,48 7.59 50,61 10,13 

Трявна, 

ул.Христо 

Ботев 

Земя 204 кв.м, 

къща 69 кв.м, 

ПМ, гараж 24 

кв.м, М3 

9875,50 6,07 59,94 7.59 74,95 15,01 

 

 

Нежилищни имоти 

Вид дейност единици ТБО 2022 г ТБО 2023 г Разлика 

Аптека 25 кв.м. 321,25 401,56 80,31 

Търговия на 

дребно 

30 кв.м 321,60 лв. 402,00 80,40 
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Производствен 

цех 

23 бр. 807,30 1009,13 201,83 

Фризьор 1 бр. 214,55 268,19 53,64 

Банков офис 4 бр. 1716,40 2145,50 429,10 

Хотел, 

ресторант,  

лоби бар 

126 бр. 

100 бр.,30 бр. 

40 бр. 

8 257,96 10322,45 2064,49 

 

В резултат на гореизложеното ще бъдат спазени основните принципи заложени в чл.8 от 

Закона за местните данъци и такси. Такса битови отпадъци е услуга, която трябва да се 

покрива от всички ползватели на услугата, в същото време трябва да бъде социално 

поносима за гражданите и бизнеса. От размера на таксата зависи и нейната добра 

събираемост, за да се получи равенство между прихода и разхода. 

 

 

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 събиране и 

транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, 

третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата 

на териториите за обществено ползване в общината през 2023 година, съгласно 

Приложение № 1. 

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

юридически лица за 2023 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 2023 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.  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 третиране на битовите отпадъци в 

съоръжения и инсталации и поддържане на чистота на териториите за обществено 

ползване в общината. 
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СИЛВИЯ КРЪСТЕВА, 
Кмет на Община Трявна  

 

Съгласувал: 

Албена Конакчиева, 

Секретар на община Трявна 

 

Адв.Галин Ненов 

Юрист на община Трявна 

 

 

Мариета Ганева, 

Директор дирекция ФСАО 

 

Катрин Дабкова 

Мл.експерт ООС 

 

 

Изготвил: 

Теодора Петкова, 

Н-к отдел МДТ 
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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 2023 ГОДИНА 

 

Изпълнител Събиране 

и 

транспорт

иране на 

битовите 

отпадъци 

Третиран

е на 

битовите 

отпадъци 

в 

съоръжен

ия и 

инсталаци

и 

Поддържане 

на чистота на 

териториите 

за обществено 

ползване  

Разходи 

За сметка на 

приходите 

от ТБО 

Разходи 

от 

възстано

вени 

отчисле

ния  

Общо разходи 

Община 

Трявна 

563 942 110 310 х 674 252   674 252 

Външна услуга Х Х 664 538 664 538 41 000           705 538 

Общо 563 942 110 310 664 538  1 338 790 41 000 1 379 790 

 

   

№ 

Вид 

разход 

Параграф Събиране 

и 

транспорт

иране на 

битовите 

отпадъци 

Поддържане 

на чистота 

на 

териториите 

за 

обществено 

ползване 

Третиране 

на 

битовите 

отпадъци 

в 

съоръжен

ия и 

инсталаци

и 

Всичко 

разходи 

 

 

1. Работна заплата и 

осигуровки 

01-05 368220   67 332  - 435 552 

2. Издръжка 

 

10-00 195 722  42978  664 538 903 238 

2.1. Материали и ремонт на 

машини 

 

10-15 20 500 4 500  25 000 

2.2. Горива и смаз. материали 

 

10-16 130 872  28 728   159 600 

2.3. Външни услуги 

 

10-20 28 700 6 300  35 000 

2.4. Работно облекло 

 

10-13 5 980 1 320  7 300 

2.5. Данъци МПС и  

 

19-81 1 230 

 

270  1 500 

2.6. Застраховка 

 

10-62 8 440 1 860  10 300 

2.7. Такса за депониране на 

тон отпадък ,,на вход“ 

325 т х 29,85 лв. х 12 м-ца 

 

61-02   116 415 116 415 
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2.8. Отчисления по чл. 64 от 

ЗУО /95,00 лв./ 

242 т х 95,00 лв. х 12 м-ца 

61-02   275 880 275 880 

2.9. Отчисления по чл. 60 от 

ЗУО /2,84 лв. / 

242 т х 2,84 лв. х 12 м-ца 

61-02   8 248 8 248 

2.10. Такса за сепариране 

/81,48лв. / 

270 т х 81,48 лв. х 12 м-ца 

10-20   263 995 263 995 

  

 

ВСИЧКО 

  

593 942 

 

110 310  

 

664 538  

 

1 379 790 

3. Разходи от възстановени 

отчисления по чл.20 от 

наредба № 7 

   41 000  

3.1 Закупуване на съдове за 

разделно събиране на 

отпадъци, паркови 

кошчета 

10-15   36 000  

3.2 Разходи за осигуряване на 

информация на 

обществеността за 

дейности по управление 

на отпадъците 

10-15 

10-20 

  5 000  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ОСНОВА 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ  ТАКСА „БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” ПРЕЗ 2023  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 

 Брой персонал /средно списъчен / 
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т. 15.  

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 Брой  персонал 



15 

 

къщи, заложни къщи,  

застрахователни компании,  

др.кредитни институции 

/средно списъчен/ 

43. Енергопреносна мрежа и 

 електроразпределение, 

далекосъобщения 

Брой  персонал 

/средно списъчен/ 

44. Пощи   Брой  персонал 

/средно списъчен 
45. Бензиностанции, газстанции, 

 автомивки и вулканизация 

Брой  персонал 

/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 
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                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ЗА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, 

УПРАЖНЯВАЩИ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

          

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

Вид на обекта 

 

 

 

 

 

Мярка 

 

Стойност 

на  единица мярка 

в  лв. 

  

Събиране и 

транспорти

ране на 

битовите 

отпадъци до 

съоръжения 

и 

инсталации 

 

/лв./ 

42% 

 

Поддържан

е на 

чистота на 

териториит

е за 

обществено 

ползване 

/  лв./ 

8% 

Третира

не на 

битовит

е 

отпадъц

и в 

съоръже

ния и 

инстала

ции 

/лв./ 

50% 

 

 

Общо 

 

/лв./ 

 

 

 

100% 

   

ЗОХ  в  т.ч. 

 

Брой  места 

           

 1. Питейни   

 -на закрито     

- на открито 

Брой  места 4.51 

2.25 

0.86 

0.43 

5.36 

2.67 
10.73 

5.35 

 2. Кафе-сладкарници 

-на закрито  

- на открито 

Брой места 4.51 

2.25 

0.86 

0.43 

5.36 

2.67 
10.73 

5.35 

 3. Бюфети,каравани,  павилиони кв.м заета площ 7.88 1.50 9.37 18.75 
 4. Ресторант 

 -на закрито 

 -на открито 

Брой места  

7.16 

3.58 

 

1.36 

0.68 

 

8.53 

4.27 

17.05 

8.53 

 5. Барове,  дискотеки 

- на закрито 

- на открито 

Брой места 7.16 

3.58 

1.36 

0.68 

8.53 

4.27 
17.05 

8.53 

 6. За бързо хранене 

- на закрито 

- на открито 

Брой места 6.75 

3.38 

1.28 

0.64 

8.03 

4.03 
16.06 

8.05 

  

 

  7. 

Места за подслон и средства за 

настаняване   в т.ч. 

 Хотел 

  

  

 Брой легла 

 

 

25.60 

 

 

4.88 

 

 

30.47 

 

60.95 

  8. Къща за гости  Брой легла 12.29 2.34 14.62 29.25 
  9. Самостоятелни стаи  Брой легла 12.29 2.34 14.62 29.25 
10. Семеен хотел,  почивна база  Брой легла 25.60 4.88 30.47 60.95 
11. Високопланински туристически 

хижи (“Българка”, “Планинец”, 

“Ивайло”, “Армеец”, “Извора”) 

  

Брой легла 

 

5.12 

 

0.97 

 

6.09 
12.18 

12. Търг.обекти в т.ч. 

Търговия с хранителни  стоки 

-хр.магазини с продажба на 

зеленчуци 

- зеленчукови магазини  

 

кв.м   

нетна търговска 

площ  

 

5.63 

6.75 

7.88 

 

1.07 

1.28 

1.50 

 

6.70 

8.03 

9.37 

13.40 

16.06 

18.75 

13. Складове за търговия, фуражни 

магазин 

  

 кв.м   

1.13 0.22 1.34 2.69 
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14. Промишлени магазини кв.м  нетна  търговска 

площ 

5.63 1.07 6.70 13.40 

15. Аптеки, оптика кв.м нетна търговска 

площ 

6.75 1.28 8.03 16.06 

16. Вестници, списания,  книги  кв.м  4.55 0.87 5.42 10.84 
17. Фирми с производствена  дейност 

и  услуги  на територията на  

общината,  без посочените от  т. 1 

до т. 15. 

 

Брой персонал  

/средно списъчен / 

 

 

18.43 3.51 21.94 43.88 

18. 

 

Дърводобив и фирми със 

строителна дейност, в т. ч. 

кариери,  полезни изкопаеми и  

др. 

 

 Брой персонал /средно 

списъчен/ 

35.85 6.83 42.67 85.35 

19. Производство на хляб и хлебни 

изделия 

 

Брой персонал /средно 

списъчен/ 

20.48 3.90 24.37 48.75 

20. Държавни  дейности /Община,   

Районен съд, Прокуратура, 

Държавни агенции, Пътно 

управление, ОСЗГ  и др./. 

 

Брой  персонал 

/средно списъчен/ 

35.85 6.83 42.67 85.35 

21. РПУ и  РСПАБ Кв. м застроена площ 2.56 0.49 3.05 6.10 

22. Образование Брой персонал /средно 

списъчен/ 

17.40 3.31 20.72 41.43 

23. Хуманно здравеопазване, 

 ветеринарно здравеопазване, 

 доболнична помощ, 

 стоматологични услуги 

 

 

Брой персонал 

/средно списъчен/ 

Кабинет- кв.м 

17.40 

5.63 

3.31 

1.07 

20.72 

6.70 
41.43 

13.40 

24. Пазар за промишлени стоки 

 

 кв.м 0.61 0.12 0.72 1.45 

25. Открити градски къпални 

 

 кв.м 0.26 0.05 0.30 0.61 

26. Развлекателни игри 

 

 кв.м  5.63 1.07 6.70 13.40 

27. Хазартни игри/ тото, еврофутбол, 

лотарии и др./ 

 

 кв.м 11.27 2.15 13.42 26.84 

28. Хим.чистене, пране Брой  персонал 

/средно списъчен/ 

18.43 3.51 21.94 43.88 

29. Услуги с атрактивен  характер 

/лодки, джетове и други 

 атракционни средства/ 

Брой място за 

подвижно съоръжение 

 и кв.м за трайно 

поставено 

11.27 

5.63 

2.15 

1.07 

13.42 

6.70 
26.84 

13.40 

30. Ключарски,  ремонт на 

 брави, поправка на 

 чанти, книговезки, ремонт на 

 шевни машини 

 кв.м 3.38 0.64 4.03 8.05 

31. Компютърни зали 

 

кв.м  5.63 1.07 6.70 13.40 

32. Посреднически услуги/ кантори за 

недвижими имоти, туристически 

бюра, туристически агенции, 

туроператори, др./ 

 112.64 21.46 134.09 268.19 

33. Паркинги 

 

Паркомясто 1.13 0.22 1.34 2.69 

34.   Търговия, изработка и услуги с      

   изделия от благородни метали 

 

Раб.място 112.64 21.46 134.09 268.19 

35. Обущарски 

 

Раб.място 17.40 3.31 20.72 41.43 

36. Козметични, маникюр, педикюр, 

масажи, фризьорски услуги 

 

Раб.място 112.64 21.46 134.09 268.19 
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37. Услуги по Закона за занаятите 

/ с личен труд/ 

 

Раб.място 22.53 4.29 26.83 53.65 

38. Часовникарски 

 

Раб.място 17.40 3.31 20.72 41.43 

39. Транспорт – таксиметрови 

автомобили 

 

Раб. място 35.85 6.83 42.67 85.35 

40. Ж.п. гара – без кантони и 

необслужвани спирки 

Автогара 

 

Кв. м застроена площ 

 

Кв. м застроена площ 

3.38 

3.38 

0.64 

0.64 

4.03 

4.03 
8.05 

8.05 

41. Други услуги/ 

 нотариус, адвокатска кантора, 

счетоводна къща и др. упоменава 

се вида на услугата/       

застрахователи 

Брой работещи 112.64 21.46 134.09 268.19 

42 Банки и банкови офиси, 

 финансови къщи, заложни къщи, 

 застрахователни компании,  

 др.кредитни  институции 

 

Брой  персонал 

/средно списъчен/ 

225.28 42.91 268.19 536.38 

43. Енергопреносна мрежа и 

 електроразпределение, 

далекосъобщения 

 

Брой  персонал 

/средно списъчен/ 

225.28 42.91 268.19 536.38 

44. Пощи   Брой  персонал 

/средно списъчен 

112.64 21.46 134.09 268.19 

45. Бензиностанции, газстанции, 

 автомивки и вулканизация 

 

Брой  персонал 

/средно списъчен 

112.64 21.46 134.09 268.19 

46. Обекти в процес на  

реконструкция и строителство 

 

Кв. м разгъната 

застроена площ 

0.26 0.05 0.30 0.61 

47. Фирми в ликвидация и процедура 

по несъстоятелност 

 

Брой персонал 56.32 10.73 67.05 134.10 

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 

2.25 0.43 2.67 5.35 

49. Фирми за обредна и ритуална 

дейност 

 

Брой персонал 

средносписъчен  

17.40 3.31 20.72 41.43 

50. Пунктове за изкупуване на черни 

и цветни метали, билки, плодове 

 

Кв. м нетна търговска 

площ 

2.25 0.43 2.67 5.35 

51. Животновъдни ферми  Кв.м използваема 

площ 

2.95 0.56 3.52 7.03 

52 Галерии Кв.м.използваема 

площ 

4.55 0.87 5.42 10.84 

53 Спортни зали Кв.м използваема 

площ 

2.97 0.56 3.53 7.06 
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ЗА ЖИЛИЩНИ И ВИЛНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ И ЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА 

ФИРМИ 
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С
ъ

б
и

р
а

н
е 

и
 

т
р

а
н

сп
о

р
т
и

н
а
н

е 
н

а
 б

и
т
о
в

и
т
е 

о
т
п

а
д
ъ

ц
и

 д
о

 

съ
о

р
ъ

ж
ен

и
я

 и
 

и
н

ст
а

л
а

ц
и

и
 

П
о

д
д

ъ
р

ж
а

н
е 

н
а

 

ч
и

ст
о

т
а

 н
а

 

т
ер

и
т
о

р
и

и
т
е 

за
 

о
б

щ
ес

т
в

ен
о

 п
о

л
зв

а
н

е 

 

Т
р

ет
и

р
а

н
е 

н
а

 

б
и

т
о

в
и

т
е 

о
т
п

а
д

ъ
ц

и
 
в

 

съ
о

р
ъ

ж
ен

и
я

 
и

 

и
н

ст
а

л
а

ц
и

и
 

о
б

щ
 

42% 8% 50% 100% 
Гр. Трявна и в т.ч. 

кв.Стояновци,кв.Хитревци, 

кв. Раданци, кв.Димиев хан,  

3.19 0.61 3.79 7.59 

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. 

4.42 0.84 5.28 10.55 

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, 
 

4.61 0.88 5.49 10.98 

Селища извън горепосочените 

  
 

 0.19 2.21 2.40 
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