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Д О Г О В О Р 

 Днес ……………………... в ...................... между „Виктория Холидейз” ЕООД, със седалище и 

адрес на управление гр. Пловдив 4000, бул. „Княгиня Мария Луйза „ №8, ет. 1, ЕИК: 202369635,  

удостоверение за Туроператорска дейност № РКК – 01-7105, представлявана от Александра 

Вълчева Арабаджиева, наричана по-долу за краткост ТУРОПЕРАТОР 1 от една страна  и от друга 

страна ........................................................................, със седалище и адрес на 

управление......................... 

............................................................., ЕИК: ..................................., Удостоверение за 

Туроператорска дейност №........................................., представляван 

от............................................................................., наричан за краткост ТУРОПЕРАТОР 2 се сключи 

настоящия договор, при следните условия: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

1. ТУРОПЕРАТОР 1 представя срещу заплащане на ТУРОПЕРАТОР 2 основни и 
допълнителни туристически услуги, които ТУРОПЕРАТОР 2 ще предлага на крайни 
клиенти / туристи / без изменение, от свое име и за своя сметка. 

 Периодите, за които се предлагат съответните услуги са описани в сайта на ТУРОПЕРАТОР 1, 
който представлява неразделна част към този договор. 
 Актуална информация, касаеща услугите предмет на този договор може да бъде изпращана 
от ТУРОПЕРАТОР 1 на ТУРОПЕРАТОР 2 по електронен път / e-mail /. 
 Основните и допълнителни услуги предмет на този договор се предоставят на 
ТУРОПЕРАТОР 2 по цени, обявени в сайта на ТУРОПЕРАТОР 1, с процентно намаление, което е 
описано в анекс, неразделна част от този договор. 

2. ТУРОПЕРАТОР 1, в ролята си на „хол-сейлър” предоставя на ТУРОПЕРАТОР 2 и нетни 
цени за хотелско настаняване или други туристически услуги,  които  ТУРОПЕРАТОР 2 
продава на крайния потребител / турист / за своя сметка и по цени по негова преценка, 
но процентно по-високи от получените от ТУРОПЕРАТОР 1.  

 Цените за хотелското настаняване и някои други туристически услуги са конфиденциални, 
не се обявяват в сайта на ТУРОПЕРАТОР 1, а се предоставят по електронен път или на магнитен 
носител в PDF или подобен формат. 
 

РЕЗЕРВАЦИИ, НАЧИН НА РАБОТА, ПЛАЩАНИЯ: 

3. ТУРОПЕРАТОР 2 изпраща резервациите си на ТУРОПЕРАТОР 1 само в писмен вид 
4. В 24 часов срок от получаване на резервацията ТУРОПЕРАТОР 1 може: 
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 да потвърди получените резервации или да предложи алтернативни възможности 
5. Резервацията се счита за валидна, само в случай, че ТУРОПЕРАТОР 1 е потвърдил в 

писмен вид на ТУРОПЕРАТОР 2 резервациите и са спазени следните срокове на 
плащания: 

 5-1. 30% от цената на резервациите до 21 дни преди настаняването 
 5-2. Остатъкът от 70% от цената на резервациите и 100 % от нови резервации до 14 дни 
преди настаняването  

6. В случай, че ТУРОПЕРАТОР 2 не преведе в посочените срокове съответните дължими 
суми, ТУРОПЕРАТОР 1 може да анулира резервациите му. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ: 

7. ТУРОПЕРАТОР 1 е длъжен: 
 Да поддържа сайта си в интернет с актуални условия за параметрите по чл. 1 от настоящия 
договор; 
 Да предоставя своевременно актуална информация по чл.2 от настоящия договор; 
 Да предоставя на ТУРОПЕРАТОР 2 необходимата информация за основните и допълнителни 
туристически услуги – предмет на този договор, която да подпомогне ТУРОПЕРАТОР 2 при 
ефективната им продажба ; 
 Да притежава и поддържа всички необходими удостоверения и лицензи, изискуеми по 
действащото законодателство на Р България за осъществяване на дейността – предмет на този 
договор. 
 

8. ТУРОПЕРАТОР 2 е длъжен: 
 Да заплати цената на предоставените основни и допълнителни туристически услуги, 
съгласно този договор и приложенията към него; 
 Да предоставя на туристите необходимата информация пълно, коректно и точно, в 
необходимите срокове, и в съответствие с цялата налична информация получавана от 
ТУРОПЕРАТОР 1. Да довежда информация за условията на  провеждане на туристическо 
пътуване и евентуалните промени до знанието на потребителя / туриста / своевременно,  а при 
нужда и незабавно. 
 Да не поема ангажименти пред клиентите си за задоволяване специфични изисквания или 
предоставяне на услуги, невключени в приложенията и анексите към настоящия договор; 
 Да не продава предлаганите пакети по чл.1 от настоящия договор на цени по-ниски от 
обявените в сайта на ТУРОПЕРАТОР 1; 
 Да издава собствени ваучери и да сключва договори от свое име при продажбата на 
крайни клиенти / туристи / на основните и допълнителни туристически услуги, като спазва 
условията на настоящия договор; 
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 Да притежава и поддържа всички необходими удостоверения и лицензи, изискуеми по 
действащото законодателство на Р България за осъществяване на дейността – предмет на този 
договор. 

 

АНУЛАЦИИ, НЕУСТОЙКИ: 

9. Крайният срок, в който ТУРОПЕРАТОР 2 може да се откаже от потвърдените 
резервации, т.е. да направи анулация , без да дължи неустойка, е 21 дни преди датата 
на настаняването.  

10. При анулация от страна на ТУРОПЕРАТОР 2 след срока по т.5, той дължи на 
ТУРОПЕРАТОР 1 неустойка в  размер на: 

      Според условията на подписания анекс.   

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ: 

11. При анулация на резервациите поради болест или други лични причини, свързани с 
туристи, на които ТУРОПЕРАТОР 2 е продал предоставените по този договор пакети или 
индивидуални хотелски резервации, ТУРОПЕРАТОР 2 губи платените суми в 
съответствие със сроковете на анулация и респективно дължи заплащане на тези суми 
на ТУРОПЕРАТОР 1, в случай че не ги е платил. 

12. Туристите, на които ТУРОПЕРАТОР 2 е продал туристически услуги, предмет на този 
договор могат да прехвърлят правата и задълженията си по договора за организирано 
туристическо пътуване в полза на трето лице, което отговаря на изискванията за 
осъществяване на пътуването, само със съгласието на ТУРОПЕРАТОР 1, след като 
ТУРОПЕРАТОР 2 го е уведомил в срок не по-късно от 10 дни преди датата на отпътуване. 

13. Туристът, който прехвърля своите права и задължения и Лицето, на което се прехвърлят 
правата и задълженията по пътуването са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОР 1 за 
заплащане на общата цена по договора  и на разходите, свързани с прехвърлянето. 

14. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на туристи с направени от 
ТУРОПЕРАТОР 2 резервации на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОР 1 не 
носи отговорност и не дължи възстановяване на заплатените за туристическото 
пътуване суми. 

15. ТУРОПЕРАТОР 1 има неотменното право да увеличи своите цени при: покачване на 
цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с настанявнаето, 
промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. 

16. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се 
приемат до 3 дни след завръщане от пътуването. Рекламацията е валидна само в 
случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ТУРИСТА, 
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ТУРОПЕРАТОР 1, И ХОТЕЛА, посрещнал потребителя, при спазване изброените по-долу 
условия: 

 Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен вид на 
ръководството на хотела по време на престоя на туристите в хотела, всички оплаквания трябва 
да бъдат разгледани и разрешени от ръководството на хотела, от ТУРОПЕРАТОР 1 или от негов 
представител. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са 
повдигнати след края на престоя на туристите, ТУРОПЕРАТОР 1,, ТУРОПЕРАТОР 2 и ХОТЕЛЪТ 
имат право  да не  разглеждат. 
 Всякакви услуги не закупени от ТУРОПЕРАТОР 1 и не платени, които са закупени и платени 
на място от туристите следва да се изпълняват от фирмата, която ги е предоставила. За такива 
услуги и рекламации към тях ТУРОПЕРАТОР 1 не носи отговорност. 

17. Страните са сключили застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма са с 
определени застрахователни компании. Застраховките се подновяват ежегодишно, 
като копия от застраховките се изпращат по електронната поща.  

 

ФОРСМАЖОР: 

18. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на договорните си 
задължения в резултат на форсмажорни обстоятелства. Форсмажорни се считат 
обстоятелствата, настъпили след подписване на договора в резултат на непредвидими, 
необратими и неконтролируеми събития, като военни операции от всякакъв характер, 
природни бедствия, епидемии, стачки, пожари и др. 

19. В случай на форсмажор, ако той  бъде признат за такъв, след реалното постъпване на 
сумите по сметката на ТУРОПЕРАТОР 1, той ще възстанови преведените суми на 
ТУРОПЕРАТОР 2. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 

20. Двете страни приемат, че всяка информация станала им известна във връзка с този 
договор е конфиденциална и се задължават да не я разгласяват през трети лица. 

21. Настоящият договор се сключва за срок от една година, считано от датата на 
подписването му и продължава автоматично своето действие, в случай, че никоя от 
страните, в едномесечен срок преди изтичането му, не възрази писмено. Той влиза в 
сила само при наличието на редовно извършена регистрация, съгласно 
законодателството ни, за извършване на съответната туристическа дейност и 
прекратява действието си с нейното заличаване или прекратяване. 

22. Всички изменения, допълнения, отмяна на нови условия към настоящия договор, се 
формират с допълнително споразумение / анекс /, подписано от упълномощените 
представители на страните. 
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23. Действието на настоящия договор може да бъде прекратено по взаимно съгласие на 
страните или с едностранно предизвестие до другата страна най-малко 30 дни преди 
предполагаемата дата на настъпващото прекратяване. 

24. Всякакви спорове, произтичащи от неизпълнение или не надлежно изпълнение на 
настоящия договор или от свързани с тях обстоятелства, ще се решават от страните по 
пътя на преговори, а при невъзможност от компетентния съд в гр. София. 

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

 

АДРЕСИ И КООРДИНАТИ 

 

ТУРОПЕРАТОР 1 

Гр. София  

Бул.“Джеймс Баучер “ 100 

Тел.: +359 894 776610,  

          +359 879 559 590 

Тел.: +359 2 9625598  

Е-mail:sales@victoriaholidays.eu 

            reservations@victoriaholidays.eu 

www.victoriaholidays.eu 

ТУРОПЕРАТОР 2 

Гр. ..................................................... 

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

Тел.: ................................................... 

Факс: .................................................. 

E-mаil: ................................................. 

www.  

 

Настоящият договор се подписа в два екземпляра, по един за всяка от страните, както следва: 

 

За ТУРОПЕРАТОР 1: 

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

/ ............................................../ 

За ТУРОПЕРАТОР 2: 

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

/ ............................................... / 
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