
ДОГОВОР №  ……………… 

за организирани еднодневни екскурзии 
              Днес ...........20…..г. в гр………………… между „Ан Мар Травел”ООД, ЕИК №128618644, със седалище и адрес на управление: 

гр.Ямбол, ж.к. „Васил Левси”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,  представляван от Петя Динкова 

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

№ Трите имена по лична карта ЕГН 

№ л.карта / 

паспорт 

Дата на 

валидност Адрес Телефон 

1       

От името и за сметка на лицата: 

№ Трите имена по лична карта ЕГН 

№ л.карта / 

паспорт 

Дата на 

валидност Адрес Телефон 

1       

2       

3       

4       

Търговско дружество …………………………………………………… ЕИК …………………………… седалище и адрес на управление 

…………………………… управител: ………………………………..  

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 записаните лица заявява, че той и записаните са получили 

общите условията на договора преди неговото подписване и ги приема от свое име и от името на лицата. 

Потребителят декларира, че преди подписването на настоящия договор на него и на записаните лица, е предоставена и са запознати с 

информацията по чл.80 от Закона за туризма, както и с информацията относно всички условия на настоящия договор. 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу заплащане туристическо пътуване по дестинацията 

…………………………………........................................................................................  при условията на този договор за срок до 24 часа. 

2. Основни туристически услуги, включени в общата цена. 

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. Други туристически услуги:  

Трансфери Екскурзии и посещения Други услуги Специални изисквания 

    

 3. Обща цена в лв. по Договора: 

№ Наименование на услугата: Кол-во/бр. Ед.цена Сума Номер на фактура/касов бон 

1      

2      

 

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

Общата цена се заплаща при записване за участие в пътуването. 

Резервация се прави само след заплащане на стойността на пътуването. 

5. Анулации. 

При отказ на потребителя от пътуването по причини, които не са свързани с неизпълнение задълженията на туроператора, потребителят 

дължи на туроператора неустойки в размер на 100% от общата цена на пътуването, ако анулацията е направена 3 дни преди датата на 

отпътуването, или при неявяване за отпътуване. 

III. ИНФОРМАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ. 

6.Туроператорът застрахова туриста със задължителна застраховка „Медицински разходи при болест и злополука на туриста” със 

……………………………. , с адрес на управление на дейността ………………………........... Туроператорът предоставя на потребителя 

оригинал на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването. 

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. Потребителят декларира, че му е 

предоставен сертификат  за сключен договор, издаден от застрахователя. 
8. Пътуването, предмет на настоящия договор, може да се осъществи при наличие на минимален брой от 35 записани участници. В срок от 

седем дни до началната дата на пътуването Потребителят ще бъде уведомен, в случай че минималният брой участници в пътуването 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 застраховка „Отмяна на пътуването”  със ЗД „Евроинс”АД , с 

адрес на управление на дейността- гр. София, ул. „Христофор Колумб” №43. Застраховката е пожелание и може да бъде сключена 

във всеки клон на ЗД „Евроинс”АД в страната в срок до три дни от датата на сключване на договора за туристическо пътуване, като 

застрахователната премия не е включена в общата цена на пътуването. 
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ. 

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

туризма. 

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

и останалото действащо българско законодателство. 

Декларация - потребителят предоставя доброволно всички лични данни необходими за организиране на пътуването, а туроператoрът се  

задължава да ги използва само за целта на пътуването. 

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. 

 
TУРОПЕРАТОР:                                                                                               ПОТРЕБИТЕЛ: 

mailto:anmartravel@abv.bg
http://www.anmartravel.bg/

