
Приложение № 8  
към чл. 116а, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) 

Изисквания  
за категоризиране на ловните бази 

  

I. Изисквания за категория "Ловен заслон" 

1. Самостоятелна сграда или част от сграда, главен вход за гости, който се ползва и 
като стопански вход 
2. Отопление през зимния сезон 
3. Съответствие с нормативните изисквания на органите на Хигиенно-
епидемиологичния институт и с нормативните изисквания за пожарна и аварийна 
безопасност 
4. Ключарник, каса за съхраняване на ценности 
5. Стаи със заключваща се врата, легла, нощна лампа, масичка, стол, пердета 
6. Санитарен възел - мивка, огледало, душ, тоалетна (може и общ санитарен възел) 
7. Стая за закуска или хранене 

II. Изисквания за категория "Ловна хижа" 

1. Самостоятелна сграда, главен вход за гости и осветен паркинг 
2. Приемно фоайе с подходяща мебелировка, телевизор, автомат за почистване на 
обувки 
3. Отопление през зимния сезон и топла вода 
4. Съответствие с нормативните изисквания на органите на Хигиенно-
епидемиологичния институт и с нормативните изисквания за пожарна и аварийна 
безопасност 
5. Място за регистрация с ключарник, каса за съхраняване на ценности, касов апарат, 
стенен часовник 
6. Стаи с врата със стабилна брава, гардероб, легла с матрак, покривка, пердета, нощни 
шкафчета с лампи, тоалетна масичка с огледало, столове, хотелско бельо, кърпи 
7. Санитарен възел - мивка, огледало, душ, тоалетна чиния, хотелско бельо, кърпи 
8. Помещение с възможност за съхраняване на бельо 
9. Трапезария 

III. Изисквания за категория "Ловен дом" 

1. Самостоятелна сграда с подходящо месторазположение, главен вход за гости, 
стопански вход, който се ползва и като служебен, осветен паркинг 
2. Приемно фоайе с подходяща мебелировка, помещение за багаж, санитарен възел, 
телевизор, автомат за почистване на обувки 
3. Отопление през зимния сезон и топла вода 
4. Вентилационна система за санитарните възли 
5. Съответствие с нормативните изисквания на органите на Хигиенно-
епидемиологичния институт и с нормативните изисквания за пожарна и аварийна 
безопасност 



6. Агрегат за резервно захранване 
7. Място за регистрация с ключарник, каса за съхраняване на ценности, касов апарат, 
стенен часовник 
8. Стаи със стабилна врата със секретна брава, преддверие, гардероб, легла или спални 
с матрак, кувертюри, пердета, нощни шкафчета с лампи, тоалетна масичка с огледало, 
фотьойли или тапицирани столове, багажник, телевизор с дистанционно управление, 
телефон, хотелско бельо, кърпи, аксесоари и консумативи 
9. Санитарен възел - мивка с голямо огледало, душкабина или душ със завеса, тоалетна 
чиния, биде, необходими аксесоари, хотелско бельо, кърпи и консумативи 
10. Апартаменти - хол с една спалня с нестандартно обзавеждане, санитарен възел и 
тоалетна към всяка спалня 
11. Камериерски офис със възможност за съхраняване на бельо, консумативи и 
хотелска техника 
12. Зала за хранене 

IV. Изисквания за категория "Ловна резиденция" 

1. Самостоятелна представителна сграда в подходящо оформена среда, главен вход за 
гости с козирка, служебен вход и стопански вход, осветен паркинг, топъл гараж 
2. Приемно фоайе - с добър интериор, озеленяване и декорация, помещение за багаж, 
санитарен възел, телевизор, автомат за почистване на обувки, фотьойли, салонни 
масички, фиксирани и стоящи пепелници 
3. Отопление през зимния сезон с възможност за регулиране температурата на 
отделните помещения, топла вода 
4. Вентилационна система за санитарните възли 
5. Многоканална сателитна система, автоматична телефонна централа за външни и 
вътрешни връзки 
6. Съответствие с нормативните изисквания на органите на Хигиенно- 
епидемиологичния институт и с нормативните изисквания за пожарна и аварийна 
безопасност и на Министерството на вътрешните работи 
7. Агрегат за резервно захранване 
8. Клетки за кучета 
9. Рецепция - ключарник, 3 броя ключове за всяка стая, каса за съхраняване на 
ценности, компютър, стенен часовник, касов апарат, пренасяне на багажа до стаите 
10. Стаи - масивна врата, брави с повишена сигурност, преддверие с гардероб, легла 
или спални с матрак, кувертюри, нощни шкафчета с лампи, завеси, тоалетна масичка с 
огледало, фотьойли или тапицирани столове, багажник, телевизор с дистанционно 
управление, телефон, картина, нестандартно обзавеждане, кошче от негорим материал, 
пепелници (един за единична и два за двойна стая), указания за противопожарни 
правила, хотелско бельо (одеяла - 2 броя, калъфка за възглавница - 1 брой, плик за 
одеяло - 1 брой, долен чаршаф - 1 брой, основна и допълнителна възглавница), кърпи, 
аксесоари и консумативи 
11. Коридори - план за евакуация, указател за авариен изход, пожарогасители 
12. Санитарен възел - мивка (топла и студена вода) с голямо стенно огледало, вана със 
завеса или душкабина, поставка за тоалетни принадлежности, 
санитарна кофа за отпадъци от негорим материал, противопожарно осветително тяло, 
тоалетна чиния с промиване, тоалетен сапун пакетиран, ароматизатор за въздух, 
санитарен плик, биде, необходими аксесоари, хотелско бельо, кърподържатели, 
хавлиени кърпи (комплект на легло - за тяло, за лице, за крака, за пред вана), чаши за 
тоалетни принадлежности, чаши за вода, подложка за чаша и консумативи 



13. Апартаменти - хол с една или две спални с луксозно обзавеждане и декорация, 
санитарен възел и тоалетна към всяка спалня 
14. Камериерски офис - възможност за съхраняване на бельо, консумативи и хотелска 
техника 
15. Зали за хранене 
16. Услуги - пране, гладене, щанд за сувенири 
17. Персонал с униформено облекло. 


