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Д О Г О В О Р 
 

Днес, ……………. г. в гр. София между: 
 
„Виктория Холидейз“ ЕООД с адрес на регистрация гр. Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза 8, адрес на кореспонденция гр. София, 
бул. Джеймс Баучер 100, х-л Маринела, офис партер, от една страна 
 
И 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
наричано по-долу за краткост АГЕНТ, от друга страна, бе подписан настоящият договор за 
следното: 
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на АГЕНТА правото да продава туристически услуги 
по пакетите на ТУРОПЕРАТОРА от името и за сметка на ТУРОПЕРАТОРА. 
 
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 
2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за 
неопределено време. 
3. Договорът може да бъде прекратен най-малко в едномесечен срок с писмено 
предизвестие, отправено от всяка една от страните, след което се подписва протокол за 
окончателно уреждане на договорните и финансови отношения между страните. 
 
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА 
4. Да предоставя на АГЕНТА пълна и точна информация за предлагания продукт. 
Цялата актуална информация за продуктите на ТУРОПЕРАТОРА се намира в изпратените анекси. 
5. Да осигури необходимите транспортни, хотелски резервации и други туристически 
услуги за пътуването и престоя на туристите, записани от АГЕНТА. 
6. Да предаде на АГЕНТА официалните документи за пътуването на клиентите 
(ваучер, самолетен билет, застрахователна полица и всички други необходими документи) в 
тридневен срок от получаване на пълната стойност на туристическия пакет. 
7. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да изплати на АГЕНТА договорената агентска 
комисионна, след получаването на насрещна фактура за нея от АГЕНТА. 
8. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да откаже предоставянето на услугите в случаите, 
когато същите не са включени в пакетите и не са допълнително съгласувани и писмено 
потвърдени от него. 
9. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да пази търговската тайна, интересите и доброто 
име на АГЕНТА. 
10. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за некоректни действия и отношение от 
страна на АГЕНТА към клиентите. 
 
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АГЕНТА 
11. Да рекламира по подходящ начин продукта на ТУРОПЕРАТОРА, давайки вярна, 
точна и пълна информация на клиентите. Информацията за продуктите се получава само директно от 
ТУРОПЕРАТОРА. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при погрешно 
подадена информация от АГЕНТ към клиент, както и за такава получена от хотелски или други 
сайтове и източници. 
12. АГЕНТЪТ получава комисионно възнаграждение срещу изпратена фактура за 
комисионна, в която посочва номерата на резервациите. 
13. АГЕНТЪТ няма право да упълномощава друго лице или други туристически агенти 
за продажба на туристически услуги по пакетите, предмет на настоящия договор. 
14. АГЕНТЪТ извършва продажбите на туристическите пакети на ТУРОПЕРАТОРА, 
като задължително сключва с клиентите договор, предоставен му от ТУРОПЕРАТОРА. АГЕНТЪТ няма 
право да продава продуктите на ТУРОПЕРАТОРА на цена различна от посочената в клиентския 
договор. Съгласно Закона за Туризма и другите действащи закони в Р България, това може да 
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се счита като опит за измама и на АГЕНТА да бъдат наложени санкции. 
15. АГЕНТЪТ се задължава да предоставя на клиентите си официалните документи за 
пътуване (ваучер, самолетен билет, застраховка и др.) само след заплащане на пълната стойност на 
заявените услуги. Съгласно Закона за Туризма АГЕНТЪТ няма право да издава собствен 
туристически ваучер. Клиенти се настаняват само с ваучер издаден от ТУРОПЕРАТОРА. 
Клиентските договори се получават единствено от ТУРОПЕРАТОРА и корекции в тях не могат 
да се правят от АГЕНТА. 
16. АГЕНТЪТ се задължава да изпраща за своя сметка всички документи, необходими 
за първоначалната подготовка за пътуването на клиентите. 
17. АГЕНТЪТ се задължава да пази търговската тайна, интересите и доброто име на 
ТУРОПЕРАТОРА. 
18. АГЕНТЪТ няма право да влиза в преки отношения с контрагентите на 
ТУРОПЕРАТОРА. Изисквания на клиенти, рекламации и всякаква друга информация се подава 
единствено към ТУРОПЕРАТОРА. При установяване на други практики, ТУРОПЕРАТОРЪТ може 
да откаже всички вече потвърдени резервации на АГЕНТА и има право да задържи 
извършените плащания по тях. 

19. Да спазва договорените срокове за разплащания, резервации и анулации. ТУРОПЕРАТОРЪТ 
има право да откаже предоставянето на услугите в случаи, че АГЕНТА не е изплатил изцяло дължимите 
суми преди започването на пътуването. 
20. АГЕНТЪТ няма право да поема ангажименти пред клиентите си за задоволяване 
на специфични изисквания или предоставяне на услуги, които не са включени в пакетите на 
ТУРОПЕРАТОРА и не са писменно потвърдени от него. 
 
V. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 
21. АГЕНТЪТ е длъжен да заплати в срок всички резервирани услуги в брой в офиса 
на ТУРОПЕРАТОРА или по банков път 100% авансово преди пътуването на клиента. 
Задължително се заплащат всички суми посочени в клиентския договор, без да се удържа 
комисионното възнаграждение. ТУРОПЕРАТОРЪТ издава фактури на името на клиента, с който е сключен 
договора за всяка резервация. Фактурите се получават на имейл-а на АГЕНТА или на 
място в офиса на ТУРОПЕРАТОРА. АГЕНТЪТ предоставя на клиентите, всички фактури издадени от 
ТУРОПЕРАТОРА. АГЕНТЪТ получава възнаграждение срещу изпратена фактура за комисионна, в която 
посочва номерата на резервациите. ТУРОПЕРАТОРЪТ превежда комисионната на АГЕНТА по банков път, до 
15 дни след получаването на съответната фактура. 
При повече резервирани услуги, агентът издава фактури за комисионна 2 пъти месечно, като 
фактурата може да включва повече от една резервация. 
 
VІ. РЕЗЕРВАЦИИ И АНУЛАЦИИ 
22. АГЕНТЪТ ще извършва продажбите по пакетите, предмет на настоящия договор 
след потвърждение от ТУРОПЕРАТОРА. 
23. Резервирано място за ТУРОПЕРАТОРА означава, че АГЕНТЪТ е изпратил заявка 
за резервация и е потвърдил цената и желанието на клиентите да резервират. 
24. АГЕНТЪТ потвърждава на клиентите резервации само след получаването на 
писмено потвърждение и персонално попълнен клиентски договор за всяка отделна резервация от 
ТУРОПЕРАТОРА. 
25. Сроковете за плащане и анулиране са различни за различните пакети. 
26. При анулации АГЕНТЪТ възстановява суми на записани при него клиенти, само след 
съгласуване с ТУРОПЕРАТОРА. 
27. Възстановяването на изплатените от АГЕНТА суми по предходния член ще става след 
представянето на разходния документ. 
28. Събраните от клиентите суми за неустойки при анулации се делят както следва: 30 % за 
АГЕНТА и 70 % за ТУРОПЕРАТОРА. 
29. Резервации, промени и анулации се извършват само в писмен вид и в сроковете, посочени в 
съответните пакети. 
30. При закъснение в срока на заплащане ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира 
направените от АГЕНТА резервации. 
 
VІІ. РЕКЛАМАЦИИ 
31. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени 
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от клиента на място пред доставчика на услугите или пред обслужващата фирма за отстраняване на 
слабостите. При получаване на сигнал или рекламация от турист към АГЕНТ по време на престоя му, 
АГЕНТЪТ е длъжен веднага да информира ТУРОПЕРАТОРА. Рекламации за които ТУРОПЕРАТОРА не е бил 
уведомен по време на престоя остават без уважение. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, 
клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 14 дни след завръщането 
си, клиентът трябва да представи устно или писмено рекламация и приложен протокол. Рекламации без 
приложен протокол от доставчика на услугите няма да бъдат уважавани. 
32. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да отговори писмено на рекламацията в срок от 30 дни от 
постъпване на рекламацията. 
 
VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
33. Неразделна част от настоящия договор са: копие от лиценз за Туристически агент и 
Удостоверение за актуално състояние с дата на издаване не по-стара от 6 месеца. 
34. Всички спорове между страните се уреждат по възможност чрез взаимно разбирателство. 
35. Допълнения и промени по настоящия договор са валидни само в писмен вид, подписани от 
двете договарящи се страни и представляват неделима част от настоящия договор. За такива се считат и 
документи, подписани по факса или изпратени сканирани на имейл. Всякаква друга писмена 
кореспонденция се счита за неразделна част от договора. 
36. Всички условия по настоящия договор се считат за конфиденциални за партньорите. 
37. При настъпили форсмажорни обстоятелства, двете страни се освобождават от отговорност. 
В тези случаи страните по договора предприемат действия за уреждане на договорните отношения 
помежду си. 
Настоящият договор е съставен в два еднообразни екземпляра, с еднаква сила, по един за всяка от 
страните. 

 

 

 

ЗА ТУРОПЕРАТОРА:                                                                                                 ЗА АГЕНТА: 

/Виктория Холидейз/                                                                                                  /………………………………………………./ 
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