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Приложение №  2 към чл.  14, ал.  1, т.  2  

към НАРЕДБА за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения 

ПОЧИВНИ СТАНЦИИ 

категория 

„ЕДНА ЗВЕЗДА“, „ДВЕ ЗВЕЗДИ“, „ТРИ ЗВЕЗДИ“ 

 

"Почивна станция"  е самостоятелно място за настаняване с преобладаващи социални функции и с инфраструктура, 

предлагаща здравни, балнеоложки, спортни и други услуги. 
Почивната станция има поне едно заведение за хранене и развлечения. 
В Общината се категоризират : почивна станция 1, 2 и 3 звезди + прилежащи ЗХР (с допустима разлика от 1*) 

 

Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги в почивни станции 

№ 

по 

ред 

Наименование 
Категория 

 три звезди две звезди една звезда 

1. Ограждане на терена – цялостно да да да  

2. Завършена фасада с ненарушена цялост да да да  

3. Входове и подходи 
   

 

3.1. Главен вход с една секция за пътници и багаж на обекта да да да  

3.2. Стопански вход да да не  

4. Места за паркиране и/или гариране  да да да  

5. 
Вътрешна пътна и алейна мрежа – път, достъпен за коли, и част от площта е с алеи за 
разходка 

да да да  

6. Приемен блок  да да да  

6.1. Рецепция да да да  

6.2. Помещение за спортно имущество и вещи под наем да да не  

6.3. 

Тоалетна за гостите на обекта в близост до приемната зала, оборудвана и за хора с 

намалена подвижност съобразно наредбата по чл. 53, ал. 3 от Закона за хората с 

увреждания (ДВ, бр. 105 от 2018 г.) 

да да да  

7. Помещения за нощуване да да да  

7.1. Единична стая 
   

 

7.2. Двойна стая 
   

 

8. Спортно-занимателен блок да не не  

8.1. Място за забавни игри да не не  

8.2. Детска занималня да не не  

9. Заведение за хранене и развлечения да да да  

10. Свободни и озеленени площи за общо ползване  да да да  

10.1. Спортни площадки (футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса и/или др.) да да не  

10.2. Детска площадка да да не  

11. Инсталации  
   

 

11.1. Отоплителна (за целогодишни обекти) да да да  

11.2. Телевизионна или сателитна да да да  

12. Интернет достъп в обекта  да не не  

 

Забележки:  

1. Минималните задължителни изисквания за обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги към почивните станции 

„една звезда“ съответстват на изискванията за хотели „една звезда“, с изключение на раздел I, подраздел I.2, т. II, подт. 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 

2.4 и 2.7. 

2. Минималните задължителни изисквания за обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги към почивните станции 

„две звезди“ съответстват на изискванията за хотели „две звезди“, с изключение на раздел II, подраздел II.2, т. II, подт. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 

2.2, 2.3, 2.5, 2.6, т. IV, подт. 2.6, 2.9, т. V, подт. 2.3, 2.5, 3.5 и 5. 

3. Минималните задължителни изисквания за обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги към почивните станции 

„три звезди“ съответстват на изискванията за хотели „три звезди“, с изключение на раздел III,  
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а) подраздел III.2, т. I, подт. 2, т. II, подт. 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, т. IV, подт. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 2.4 , 2.7, 2.8, 2.15, 3.3, т. V, 

подт. 2.5, 3.6, 4.3, 4.9 и 5;  

б) подраздел III.3, т. VII; и  

в) подраздел III.4, т. 3, 4, 5, 6 и 7. 

 

 
 

 

Приложение №  2 към чл.  14, ал.  1, т.  2  

към НАРЕДБА за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения 

Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала 

в семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, бунгала и къмпинги 

 

 

№ 

по 

ред 

Длъжности и изисквания 

Категория 

три звезди две звезди една звезда 

1. Управител  
   

1.1. Образование 
средно образование и 1 година 

стаж в туризма 
средно образование средно образование 

1.2. Езикова квалификация 1 чужд език 
  

 

Забележка към приложение № 2 

Единици, включени в капацитета на места за настаняване 

1. Стая: състои се от антре, помещение за нощуване и санитарен възел. Видове: 

а) единична стая – стая с обзавеждане и оборудване, предназначено за ползване от едно лице; 

б) двойна стая – стая с обзавеждане и оборудване, предназначено за ползване от две лица. 

2. Обща спалня: помещение с обзавеждане и оборудване, предназначено за ползване от много лица.  

 

 

 

Чл.114. от Закон за туризма: Лицата, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристически обекти по чл. 3, ал. 

2, т. 1, 2 и 3, са длъжни да: 

1. предоставят туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за 

открита процедура по категоризира-; 

2. предоставят туристически услуги в туристически обект, който отговаря на изискванията за определената му категория съгласно 

наредбата по чл. 121, ал. 5; 

3. поставят в близост до входа на туристическия обект табелата по чл.132, ал.1 и следната информация: 

а) фирмата, седалището и адреса на управление на търговеца; 

б) работното време на туристическия обект - за заведенията за хра-- и развлечения; 

в) имената на управителя на обекта с телефон за контакт. 
 

 

 

Чл.116. от Закон за туризма  Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на 

данните, утвърдени от министъра на туризма и публикувани наинтернет страницата на Министерството на туризма. Вписванията в  

регистъра се извършват незабавно при настаняването на туриста. 

(2) Регистърът по ал. 1 се води: 

1. чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или 

друго приложение за онлайн достъп; 

 


