
Д О Г О В О Р  ЗА ОРГАНИЗИРАНО 
ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ 

Днес   ...............   в  гр.   Бургас,  между: “ВЕС МАР 64“ ЕООД,  със седалище  и  адрес на  
управление: Р.България, гр.Бургас, ул. Възраждане 10, офис 2, притежаващо удостоверение за 
извършване на туроператорска дейност № РК 01-6660, представлявано от Тодор Петров Тодоров, 
наричано  по-долу  ТУРОПЕРАТОР  от една страна и от друга страна: 

..................................................................................................................................................................... 

Адрес:        ......................................................................................................................................................  

тел ............................................................................ мобилен....; ............................................................. … 
МОЛ .......................................................................................................................................................... …. 
наричани   по-долу   ПОТРЕБИТЕЛИ   се   постигна   съгласие   и   се  сключи   настоящия   договор   за 
следното: 
I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу заплащане организирано 
туристическо пътуване по дестинацията ................................................................................................  

при условията на този договор. 
 

И. РЕЗЕРВАЦИОННА 
1. Транспорт 

БЛАНКА      

Дата на 
тръгване 

Час на 

тръгване 

Начален 
пункт 

Краен 
пункт 

Дата/ 
приблизителен 
час на 
пристигане 

Дни 
престой 

Транспортно 
средство 

Категория 

                 

2. Хотелско настаняване и изхранване: 
 

Дата             на 
настаняване 

Дата          на 
о гпътуване 

Хотел Категория Местоположение Вид стая Хранене 

     

3. Допълнителни услуги: 
Трансфери Застраховки Екскурзии Други 

    

III. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
1. Обща цена на всички услуги, включени в договора: ..........................................................................  
2.Срок и начин на плащане на общата цена: 
2.1. Капаро в размер на 30% на човек за автобусните пътувания и 50% при пътуване със 
собствен транспорт.Резервация се прави само след заплащане на капарото. 
2.2. Остатъкът в размер на 70% / 50% / се заплаща минимум 14 (четиринадесет) дни преди 
датата на отпътуване. 
2.3. В случай, че сумата по т. 5.2, не бъде заплатена в посоченият срок резервацията се анулира 
и капарото остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА. 
2.4. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 
часа. Ако не бъде потвърден същият първоначално заявен хотел ТУРОПЕРАТОРЪТ може да 
предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите   
възможности той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. Извършени плащания 

Дата Номер на фактура / касов бон Сума в лева Курс на БНБ 

    

    

4. Други плащания, невключени в цената: 

5. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в следните случаи: 
5.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и 
начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с 
реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената. 
5.2. При промяна на обменния валутен курс, относим към договора с повече от 5% в периода 
между сключването му и датата на отпътуването. 
6. Анулации и неустойки: 
6.1. Крайният срок, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора (анулация), без да се 
дължи неустойка е 21 дни преди датата на пътуването. 
6.2. При анулация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след срока по т. 9.1., той дължи на ТУРОПЕРАТОРА 
неустойка в размер на: 

 

6.2.1. Ако направената анулация е от 20 до 14 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в 
размер на 30% от цената на пътуването. 
6.2.2. Ако направената анулация е от 13 до 8 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в 
размер на 50% от цената на пътуването.  
6.2.3. Ако направената анулация е от 7 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката 
е в размер на 90% от цената на пътуването. 
63. при отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на 
съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената 
за туристическо пътуване цена.  
6.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА може да прехвърли правата и задълженията 
си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяавне на 
пътуването, след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 10 (десет) дни 
преди началната дата на пътуването. 
6.4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се 
прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена 
по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето. 
7. Минимален брой участници за осъществяване на пътуването: 
8. Крайният срок за уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че минималния брой участници не е набран, ; 

поради което пътуването се отменя е 10 (десет) дни преди началото на пътуването. 
9. Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора 
ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл.35 от Закона за туризма. 

 

10. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 7 
дни след завършване на пътуването. Към рекламацията следва да бъде съставен и приложен 
тристранен протокол подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, 
посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ.ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да отговори в срок от 20 дни след  
получаване на рекламацията, като максималното обезщетение е в размер на 50% от заплатената 
по договора цена.. 
11. Информация за сключената задължителна застраховка "медицински разходи при болест и 
злополука на туриста" за пътуване извън страната се съдържа в застрахователната полица. 
IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 

1. Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и 
при спазване разпоредбите на Закона за туризма. 

2. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма. Търговския 
закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство в Р. 
България. 
 

Този договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и се 
подписа на всяка страница както следва: 

за ТУРОПЕРАТОРА: за ПОТРЕБИТЕЛЯ: 
  


	Contract

