
 

ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ 

Договор 

за туристически пакет 

 съгласно Закона за Туризма 

№ …………… / …….………..….г. 

„Ан Мар Травел” ООД 

гр.Ямбол, ЕИК №128618644 

Удостоверение ТА и ТО № РКК-01-05994 

тел./факс: 046/66 18 43 

e-mail: anmartravel@abv.bg       web: www.anmartravel.bg 

         

Днес .............20…..г. в гр………………… между „Ан Мар Травел” ООД, ЕИК № 128618644, със седалище и адрес на 

управление: гр.Ямбол, ж.к. „Васил Левски” 13-Г-29, офис: гр.Ямбол, ул. „Батак”3 /Централна Автогара Ямбол/, e-

mail:anmartravel@abv.bg, web:www.anmartravel.bg, Удостоверение за Туроператорска и Турагентска Дейност № РКК-01-05994, 

представлявано от Петя Динкова Едрева, наричан за краткост ТУРОПЕРАТОР  от една страна, и от друга страна:   

№ Трите имена по лична карта ЕГН № л.к./паспорт Адрес Телефон 

1      

От името и за сметка на лицата: 

№ Трите имена по лична карта ЕГН № л.к./паспорт Адрес Телефон 

1      

2      

3      

4      

Наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, се постигна съгласие и се сключи настоящия договор за следното: 

С подписването на настоящия договор Потребителят от свое име и от името на лицата, в полза на които е сключен договорът, 

заявява, че той и записаните са запознати с Общите условия, приложени към договора и представляващи неразделна част от 

същия. Потребителят декларира, че е получил Общите условия преди подписване на договора, запознат е с тях и ги приема от 

свое име и от името на лицата, в полза на които е сключен договорът. 

От името на записаните в тази бланка и от свое име Потребителят декларира, че преди подписването на настоящия договор на 

него и на записаните лица, е предоставена информацията по чл. 82, ал. 1 от Закона за туризма и информацията относно всички 

условия на настоящия договор, както и че е запознат с Правилата за защита на личните данни. Потребителят декларира, че е 

информирал лицата, чийто данни е предоставил, и има тяхното съгласие или друго законосъобразно основание за това, както и за 

правото на туроператора да разкрива и предава личните данни на трети лица, включително и установени в трета държава. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.   

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу заплащане туристически пакет за  

…………………………………………………………………………………………………………. , при условията на този договор. 

2. Основни туристически услуги, включени в туристическия пакет. 

2. 1.Транспорт:  

Вид: наземен; Транспортно средство: автобус; Превозвач: „Дичони” ЕООД, гр.Ямбол, ул. „Цар Шишман” 11-А , Лиценз №0352. 

Дата на 

Отпътуване / 

Връщане 

Час на 

Тръгване / 

Връщане 

Място в 

транспортното 

средство 

 

Начален / краен пункт 

Дата/Час на 

пристигане 

  

 

 

    

2.2. Хотелско настаняване/ Вид и брой на стаите: 

№ Хотел Категория Местоположение 

Вид стаи/ 

брой 

Нощувки/ 

брой Възрастни Деца 

        

        

2.3. Брой и вид на хранения-брой и вид на изхранванията:  

 Ultra All Inclusive    24h All Inclusive  All Inclusive  Full Board  Half Board  Breakfast  Room only 

2.4. Допълнителни услуги:  

Трансфери Екскурзии Застраховки Специални изисквания 

не Срещу допълнително заплащане „                                                        ” 5 000€ на човек  

3. Обща цена в лв. по Договора:  

№ Наименование на услугата: Кол-во/бр. Ед.цена Сума 

1     

    
 

 Ранно записване  Стандартни цени 

4. Други услуги, невключени в общата цена на пакета: 

№ Наименование на услугата: Кол-во Ед.цена Отстъпки Сума Краен срок за плащане 

1       

2       

 

5. Срок и начин на плащане на общата цена: …………………… лв. 

5.1. Депозит в размер на не по-малко от 30% от общата цена на пакета на турист. 

5.2. Остатъкът в размер на 70% или съответният неизплатен процент в зависимост от плащането по т.4.1., се заплаща в срок до 

четиринадесет дни преди датата на отпътуване. 

5.3. В случай, че сумата по т.4.2. не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира и депозитът не се възстановява. 

Сума /лв./ Дата 
Основание- депозит/доплащане за  

…. бр. туристи 

Номер на фактура/касов 

бон 

Краен срок на 

плащане 
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II. ИНФОРМАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ. 

6. Туроператорът осигурява на Потребителя задължителна застраховка „Медицински разходи при болест и злополука на 

туриста“ за пътувания извън страната (включена в пакетната цена/срещу допълнително заплащане),от името и за сметка на 

„…………………………………………….…”. Туроператорът предоставя на потребителя оригинал на застрахователната полица 

по застраховката преди започване на изпълнението на туристическия пакет. 

7.Туроператорът е сключил застрахователен договор „Отговорност на Туроператора” по чл.97, ал.1 от Закона за туризма със 

ЗД “ЕВРОИНС” АД, с адрес на управление на дейността - гр.София, бул.”Христофор Колумб” №43, обективиран в полица          

№ 03700100001738 до 18.12.2019 24:00ч., застрахователно покритие 25 000лв.  Потребителят декларира, че му е предоставен 

сертификат  за сключен договор, издаден от застрахователя. 

8. Туристическият пакет може да се осъществи при наличие на минимален брой от 35 записани участници. В срок до седем дни 

преди започване на изпълнението на туристическия пакет Потребителят ще бъде уведомен, в случай че минималният брой 

участници за туристическия пакет не е набран, като Туроператорът ще възстанови внесената сума от Потребителя в нейния пълен 

размер без тази част от тях за извършените разходи по заплащане на застраховки, глоби за върнати билети и други. 

9.Туроператорът препоръчва на своите клиенти сключването на допълнителна застраховка „Отмяна на пътуването” за 

покриване на разходите при едностранно прекратяване на договора със ЗД „ЕВРОИНС”АД, с адрес на управление на дейността 

- гр.София, ул.”Христофор Колумб”№43. Застраховката може да бъде сключена в срок до три дни от датата на сключване на 

договора за туристически пакет при условията на застрахователя, като застрахователната премия не е включена в общата цена на 

пакета. 

III. ДРУГИ УСЛОВИЯ. 

10. УСЛОВИЯ ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ! 

 Ранните записвания са валидни при резервация и плащане, направени до обявените промоционални дати! 

 Всяка промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация за ранно записване се заплаща от потребителя по 

съответната дата на стандартните цени! 

 Всеки турист, който резервирал и заплатил пакет за ранно записване в случай отказ от туристическия пакет и невъзможност да 

смени датата и заплати по тарифи на съответния хотел губи на 100% внесената сума и съгласно условията на съответния хотел! 

10. Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на 

туристическия пакет, като заплати на туроператора такса за прекратяване на договора в размер, определен съобразно момента на 

прекратяване на договора, както следва: 

 30% от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена в срок до 30 дни, считано от датата на сключване на 

договора, но не по-късно от две седмици преди започване на изпълнението на туристическия пакет; 

 50 % от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена 31 дни след датата на сключване на договора, но не 

по-късно от две седмици преди започване на изпълнението на туристическия пакет; 

 100% от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена от 14 и по-малко дни преди датата на започване на 

изпълнението на пакета или неявяване за отпътуване. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

11. Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или анулиран само с двустранни писмени анекси и при спазване на 

Закона за туризма. 

12. За неуредени клаузи по договора се прилагат Разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Законът за задълженията 

и договорите и останалото действащо българско законодателство. 

 

Неразделна част от договора са Общите условия на договорите за туристически пакети на „Ан Мар Травел” ООД, Стандартен 

формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети, Формуляр с данни за контакт с 

представител на туроператора и Декларация за обработване на личните данни. 

 

Този договор влиза в сила от датата на подписването и е валиден до крайната дата на пътуването. Договорът се подписва в два 

еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУРОПЕРАТОР:                                                                                               ПОТРЕБИТЕЛ: 

 


