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СТАИ ЗА ГОСТИ 

1. КОМПЛЕКС „ХАРМОНИЯ“, ГР. ТРЯВНА 

ОФИЦИАЛЕН САЙТ: http://www.harmony-tryavna.com/ 

2.  „АТАНАСОВАТА КЪЩА“, ГР. ТРЯВНА 
ОФИЦИАЛЕН САЙТ: http://atanasova.tryavna.biz/ 

3. КОМПЛЕКС „ВАЛДИ ХИЛ“, С. БЪРДЕНИ 

     ОФИЦИАЛЕН САЙТ: http://valdihill.tryavna.biz/ 

 

КЪЩИ ЗА ГОСТИ 

 

1. КОМПЛЕКС „ГОРСКИ ДОМ“, С. КОЙЧОВЦИ 
                      ОФИЦИАЛЕН САЙТ: http://gorskidom.com/ 

2. КОМПЛЕКС „ВЪЗРОЖДЕНЦИ“, ГР. ТРЯВНА 
                                                  ОФИЦИАЛЕН САЙТ: http://www.vazrozhdentsi.com 

3. КЪЩА „МАЯ“, С. БАНГЕЙЦИ 
                                                        ОФИЦИАЛЕН САЙТ: http://maya.tryavna.biz/ 

 

ХОТЕЛИ 

 

1. ХОТЕЛ „СЕЗОНИ“ 
             ОФИЦИАЛЕН САЙТ: http://seasons.tryavna.biz/ 

2. ХОТЕЛ „КАЛИНА ПАЛАС“ 
ОФИЦИАЛЕН САЙТ: http://www.kalinapalace.com/ 

3. ХОТЕЛ „ТРЯВНА“ 
ОФИЦИАЛЕН САЙТ: http://complex.tryavna.biz/ 

 

Забележка: Класацията е изготвена на база деклариран тур. данък. При 

изготвянето й е взет предвид и легловия капацитет на обектите. 
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СПРАВКА  

ЗА РЕАЛИЗИРАН БРОЙ НОЩУВКИ, РЕГИСТРИРАНИ 

ТУРИСТИ В МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И НАЧИСЛЕН ОБЛОГ 

ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2016г.  
на база подавани месечни справки-декларации по чл.116,ал.4 от ЗТ и на 

база годишни туристически декларации по чл.61р от ЗМДТ, които се 

подаваха до 30.01.2017г.  

 

Справката и информацията в нея е изготвена към дата 24.02.2017г. 

 

През първата половина на годината деклараторите масово не посочваха броя на 

туристите, като контролните органи трябваше да засичат тази информация в регистрите 

им и да вписват констатираните бройки в протоколите. От средата на 2016г. това стана 

задължителен реквизит в декларациите и Община Трявна започна да задължава 

собствениците на обектите да вписват и броя на туристите. За пропуснатите обекти 

през първото полугодие, контролните органи направиха последващи проверки с цел 

набирането на данни. 

 Информацията от справката е водена при добре организирана отчетност и дава една 

сравнително реалистична представа за реализирания брой нощувки и посещенията на 

туристите в Община Трявна.  

 

 Брой нощувки Брой туристи Начислен приход 
2015г. 

Стаи за гости 11 647 7 646 7 438, 20 лв. 

 
Къщи за гости 13 003 9 574 8 038, 50 лв. 

Хотели/Семейни 
хотели 

67 321 28 646 46 420, 55 лв. 

Общо 
нощувки: 

91 971 

  
56 229 

Общо туристи: 
45 866 бр. 

(43 065 българи и 
2801 чужденци) 

 
45 360 бр. 

 
Общо облог: 61 897, 25 лв. 32 198, 65 лв. 



 

Стр. | 5  
 

ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ОТ КОНТРОЛНИТЕ 

ОРГАНИ НА  

ОБЩИНА ТРЯВНА 
 

 

Увеличението на туристическия данък за 2016г. се дължи предимно на 

засиления административен и данъчен контрол, ежемесечните обстойни и 

качествени проверки, както и непрекъснатия контакт със собствениците на 

обектите. В началото на годината една голяма част от обектите (предимно стаи за 

гости) бяха нелигитимни. Общинска администрация изпращаше многократно писма, 

посещаваше на място обектите и се свързваше със собствениците, за да разбере за 

техните намерения да осъществяват дейност на територията на общината. Много лица 

подновиха дейността си, като това доведе до увеличение и на приходите от патентен 

данък и таксата битови отпадъци. 

Бяха открити и не малко обекти, които бяха рекламирали дейността си в официални за 

града портали, а са с изтекъл срок на категоризация или изобщо не са били 

категоризирани. Община Трявна или спираше рекламите им, или им даваше срок, в 

който да задвижат процедура по откриване/подновяване на категоризация, както и да 

започнат да подават всички законово изискуеми документи, свързани с 

осъществяването на туристическа дейност. Тази година при осъществяване на 

проверките, за първи път се проверяваха и издаваните от хотелиерите фактури, като 

там разминаванията на места бяха фрапиращи.  

При съставянето на констативните протоколи, контролните органи правят обстойна 

проверка на регистрите за настанени гости, като се проверява всеки един настанен 

турист и реализираните от него нощувки.  

Декларираните данни от собствениците за 2016г. са сравнени с данните вписани в 

регистрите на обектите  им, като всички разминавания в броя нощувки/брой туристи са 

коригирани в годишните туристически декларации. Това гарантира, че всеки един 

собственик на туристически обект е декларарирал/платил толкова туристически данък, 

колкото е изчислен на база на реализираните нощувки вписани в регистъра му. 
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СТАТИСТИКА НА ПОСЕЩАЕМОСТ ПО  

ВИДОВЕ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ 
 

СТАИ ЗА ГОСТИ 

 

При стаите за гости се забелязва силно открояване на посещението на обекти, които се 

намират на територията на гр. Трявна. Тази тенденция може да се обясни с това, че 

собствениците на обекти в града предлагат нощувки на сравнително добри цени, 

както и значително добрите условия за подслон.  Собствениците са предимно 

физически лица, които се облагат с патентен данък. По-скромните и не чак толкова 

капризни туристи, предпочитат именно тези обекти за своята почивка. При стаите за 

гости се забелязва силно влияние на т.н. сезонни колебания, които са определящи за 

темпа на развитие. Годината започва със сравнително слабите януари и февруари 

месец, като подобрението идва с настъпването на пролетта. Основният фактор за 

увеличението на реализираните нощувки през месец април се дължи предимно на 

многобройните празнични и почивни дни. Най-посещаваните месеци са летните такива, 

и по-конкретно месец август. След него започва трайна тенденция на спад в 

реализираните нощувки, като един от най-слабите месеци е ноември. Декември, с 

празничните дни, бележи значително увеличение в броя нощувки и поставя края на 

една повече от успешна година за собствениците на стаи за гости.  
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                                                                    КЪЩИ ЗА ГОСТИ 
 

 

При къщите за гости наблюдаваме абсолютно противоположна тенденция. Там за 

предпочитане са всички къщи за гости, които НЕ се намират на територията на града. 

Това са предимно туристите, търсещи спокойствието, тишината и уюта на 

Тревненския Балкан, в непосредствена близост до възрожденския град. Тук попадат и 

всички привърженици на т.н. селски туризъм. Както се вижда, една сравнително 

голяма част от туристите предпочитат именно такъв вид почивка. Най-силните месеци 

за къщите за гости са летните и по-конкретно месеците юли и август, като и тук се 

наблюдава силно влияние на сезонните фактори. И при къщите за гости, най-слаби са 

зимните месеци, с изключение на декември, отново поради съпътсващите го 

многобройни празнични дни. Въпреки факта, че през тази година много къщи за гости 

прекратиха дейността си, тенденцията в реализираните нощувки остава положителна и 

те остават една голяма и важна част в областта на туризма за общината ни. 
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При тълкуването на реализираните нощувки от хотелите е необходимо да бъде 

използван т.н. трендови модел, който най-адекватно да проследи тенденцията на 

развитие. Налага се построяването на експоненциален тренд (линията в тъмно 

лилаво), тъй като влиянието на сезонните колебания при отчитане на нощувките от 

хотелите е със значително влияние, а и поради големия обем от информация. Този вид 

тренд дава много по-точна представа от линейния, защото той декомпозира и изглажда 

влиянието на всички сезонни колебания и отчита техните постоянно променящи се 

величини. При използването на експоненциалния тренд, коефициентът на 

детерминация е най-висок (близо 75%) и обяснителната способност на този трендови 

модел е най-точна. Много от настъпилите явления могат да се обяснят с наличието 

именно на такъв тип модел. Както се вижда от графиката, след построяването на 

тренда, се установява една възходяща и положителна тенденция в отчитане на 

нощувките от хотелите. По-голямата част от отчетените нощувки се намират над 

тренда, което показва положителната амплитуда на сезонните колебания. Или това 

означава, че по-голямата част от месеците в годината са успешни за собствениците на 

хотели. При това наличие на посещаемост и декларирани нощувки, за периода от март 

до септември (7 месеца) се забелязва положителна и печеливша тенденция за 

хотелите.  
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Декември месец е в много голяма близост до тренда, като той също има потенциала за в 

бъдеще да попадне сред успешните такива. Месеците януари, февруари и ноември са 

много под линията на тренда, като те са едни от пагубните месеци за дейността на 

хотелите в гр. Трявна. Най-силният месец за 2016г. е април, като именно в него е 

отчетен и рекорден брой нощувки за Община Трявна. Този рекорд е поставен от хотел 

„Сезони“, който е и абсолютен фаворит по посещаемост за изминалата година. Летният 

сезон също е силен и от изключително значение за хотелите, както и при стаите и 

къщите за гости.  

ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ  

за Община Трявна в събирането,  

определянето и  

разходването на туристическия данък 
 

 

Принципите, на които е изготвен този доклад са главно публичност, прозрачност и 

по-добра отчетност на постъпилите средства от туристически данък, както и 

значителната нужда от статистическа дейност за Община Трявна. Възходящия темп 

на развитие, както за хотелите, така и за стаите и къщите за гости е показателен, че в 

Община Трявна има потенциал за развитие и облагородяване на туристическия 

сектор. Това ще бъде и именно един от основните приоритети за общината в близките 

години. Приходите от туристически данък ще бъдат разходвани основно за: 

 организиране на събития с местно и национално значение, които допринасят за 

развитието на туризма 

 изграждане и поддържане на туристическите обекти, които са общинска 

собственост или за които има учредено право на ползване 

 провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма 

 реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на 

туристически борси и изложения 

 взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения за 

управление на туристическия регион 

 подобряване на качеството на услугите, предлагани в общинските туристически 

обекти 
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При наличието на една по-дълга сезонна вълна, статистическото обособяване на 

информацията и при воденето на добър данъчно-счетоводен контрол през годините е 

възможно да бъдат направени и т.н. краткосрочни/дългосрочни екстраполационни 

прогнози. Тоест, на кратко казано, чрез съставянето на такава прогноза, Община 

Трявна може в максимална степен да се доближи до фактически отчетените нощувки и 

да заложи план за събирането и разходването на средствата от туристически данък, 

който да е напълно реалистичен. Това е и един добър начин за общината да констатира 

силните и слаби места от развиваната туристическа дейност и да засили упражнявания 

административно-данъчен контрол и проверките по обектите, когато е необходимо.  

 

Изготвил:  

гл.спец. Евелин Коев 

Отдел „Местни данъци и такси“ 

Община Трявна 

 

  


