
 
 

 
 

 
 

 

License 03714                             Head Office: 

32, Gladston str, 1 fl. office 1 
1000, Sofia, Bulgaria 

phone: +359 2 9870107 
fax: +359 2 9894930 

Branch Office: 

39, A. Batenberg str, fl. 1, office 3 
4000, Plovdiv, Bulgaria 
phone: +359 32 622174 

fax: +359 32 622174 

Tr av e l a n d To u r i s m A g e n c y  
 

 

Д О Г О В О Р 

 

e-m ail: office@orient99.com; www.orient99.com 

за орrанизирано туристическо пътуване №.................. 

 

Днес ........................2016 г., в град ..........................., се сключи настоящият договор между: 

1. Туристическа агенция „ОРИЕНТ  99 БГ“ ООД - с лиценз за туроператорска дейност, с номер: 03714, № PKK-01-7458 със седалище  гр. Пловдив 4000, ул. 
„Никола Динков“ №5, офис  в Пловдив, ул. „К. Ал. Батенберг“ № 39, ет. 1, офис 3, тел./факс 032 / 622 174  и централен офис  в  гр. София 1000, ул. 

„Уилям Гладстон“ № 32, ет. 1, офис 1, тел. 02 / 987 01 07;  факс 02 / 989 49 30 и e-mail:office@orient99.com, web site: www.orient99.com 

УПРАВИТЕЛЯ – Г-жа В.РАДИЛОВА, наричано „Туроператор“, (чрез Турагент ..................................................................................................... , 
..р...е..г..и..с..т..р..а..ц...и..я...№.............................................../……….......……..г....).,..о...т..една страна и: 

2. ................................................... ............................................. ., ЕГН: ................................., л.к. № ........................, изд. на ............................, от МВР: ..............................., 

задгр. пасп. № .................................., жив. в .........................................,  дом./служ. тел: ................................, моб. тел. ................................., 

e-mail: ....................................................,  Месторабота: ...................................................................  наричан/а „Потребител”, лично за себе си, 

а също в полза на: 
 

Име: ЕГН задгр. п. 
Име: ЕГН задгр. п. 
Име: ЕГН задгр. п. 
Име: ЕГН задгр. п. 

,се сключи настоящия Договор за организирано пътуване. Неразделна част от този Договор са Общите условия за организирано пътуване, описани по-долу в 
Договора в Приложение № 1 - „Общи условия за организирано пътуване“ на „ОРИЕНТ 99 БГ“ ООД. 

 Чл.. 1 Маршрут на пътуването: 

Дата на 
тръгване 

 Час на 
тръгване 

Начален / краен пункт Маршрут на  

пътуване 

Дата на 

пристигане 

Дни  

престой 

Транспортно    
средство 

категория 

 

 

  

 

     
 

 Чл.. 2 Общи услуги включени в цената на ТП: 

Транспортно    
средство 

Собствен 
транспорт 

   Дата на 
отпътуване 

Хотел  категория   местоположение  Вид стая Брой 
нощувки 

        
    

Чл..3 Брой и вид хранения, включени в пакетната цена на ТП: 

Вид на заведенията за хранене Категория на заведенията за 
хранене 

Брой хранения Вид на храненията 

    
   

Чл.. 4 Допълнителни условия и услуги в пакетната цена на ТП: 

   Трансфери      Застраховка Застраховка  

 отмяна на пътуване 

Екскурзии Специфични изисквания  

ако са възможни,когато са без доплащане 

Условия на плащене за  

 ранни резервации  

      
 

Чл.5.Специални изисквания на потребителя, предявени от него преди сключването на договора, за които е постигнато  
съгласие от страните по договора: 
.........................................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................................... 
Чл.6 Начин и срок на плащане на цената на ТП:. 

Дължима сума: .................. лв (............................................................................................................................  лева, ......... ст.) 
Предплата:  ....................... лв (............................................................................................................................  лева, ......... ст.) 
Доплащане: ...................... лв (.......................................................... ....................................................................лева, ......... ст.) 

 
Пълното плащане се извършва в срок до 14 работни дни до началото на ТП в офис на Туроператора, респективно 
Турагента по банков път. 
BAN: BG 82 BPBI 7940 10 82370201 в лева  
IBAN: BG 64 BPBI 7940 14 82370201 в евро  
BIC: BPBIBGSF  
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 
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Чл.7 ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

7.1 С договора за организирано пътуване  Туроператорът се задължава да  предостави   туристическо пътуване (ТП) с  
обща  цена на Потребителя (Турист) срещу заплащане на определена цена  и  в  съответствие  със  Закон а    за туризма 
(ЗТ) и приложимото към договора законодателство. 
7.2 Този договор се сключва на база информация на Туроператора по чл.80 и от Закона за туризма, с която Потребителят е 
предварително запознат преди сключването на договора. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл.97 от ЗТ 
с "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  гр. София 1592, бул. Христофор Колумб №43  с полица № 037001000008 . 

7.3 Пътуването, посочено в договора, се осъществява при набран минимален брой участници за осъществяване му, 
описани индивидуално за всяка програма.  
7.3.1 Минимален брой туристи за всички автобусни програми е 30 туриста, с изключение е само за автобусните почивки 
в Турция със 7 /седем /нощувки! 
7.3.2 В срок до 10/ десет /работни дни преди датата на отпътуването, Туроператорът уведомява потребителя  по чл.80 от 
Закона за туризма, когато този брой не е набран агенцията предлага няколко варианта: пълно възстановяване на 
заплатените суми; пренасочване към друга дата или подобна екскурзия; организиране на индивидуално пътуване, без да 
дължи неустойки. 
7.4 При значителна промяна в клаузите на договора Клиентът има право да приеме промяната или да се откаже от пътуването в 
срок от 3 дни, след като бъде информиран. Но не по-късно от 7 работни дни преди началото на пътуването. Освен в случаите 
когато има издаден самолетен, фериботен билет. Тогава важат условията на превозвача.Туроператорът му възстановява платените 
от него суми по договора в 7 /седем/ работни дни от датата на получаване на уведомлението за отказ. Замяна на транспортното 
средство /самолет, автобус, хотел или заведение за хранене и развлечение/с друг от същата или по-висока категория или класа 
без промяна на цената не се счита за значителна промяна на договора.  

7.5 С настоящия Договор за организирано пътуване туроператорът се задължава да предостави туристическо пътуване с 
обща цена на потребителя срещу заплащане на определена цена при условията на настоящия договор.  
7.6 От името на записаните в тази бланка и от свое име Потребителят декларира, че той и изброените по -горе туристи са 
запознати с Общите условия за организираното пътуване, описани в договора и ги приемат като неразделна част от него, 
както и че са получили предварителна информация за пътуването и условията на настоящия договор преди неговото 
сключване, в уверение на което подписва договора. 

 

Чл. 8 ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 Чл.8.1 Декларирам, че давам съгласието си личните ми данни да бъдат обработвани и използвани от Туристическа агенция 
„ОРИЕНТ 99 БГ“ ООД  във връзка със сключения между нас договор за пътуване. Настоящото съгласие  предоставям на 
фирмата, съгласно разпоредбите по чл. 4 ал.2 т. 2, 3 и 4 от Закона за защита на личните данни.  

 
Чл. 8.2 Приложение № 1: „Общи условия за организирано пътуване” е неразделна част от настоящия договор, като същите 
дефинират правата и задълженията на Потребителя и Туроператора в рамките на организираното пътуване. Подписването 
на договора, от страна на Потребителя, удостоверява запознаването му с общите условия за организирано пътуване и 
Приложение № 1 
 
Чл. 8.3 Условия за ранни записвания и настаняване“ на „ОРИЕНТ 99 БГ“ ООД.”, са включени в Приложение № 1:  
„Общи условия за организирано пътуване” и е неразделна част от настоящия договор.  
 
Чл. 8.4 Потребителя декларира, че преди  подписване  на  договора му е предоставена информацията  по  чл. чл.80 от ЗТ. 
Съгласни сме да получаваме рекламни материали, брошури и информация, във връзка с дейността на Дружеството.  
Страните по него със съгласяват , че ще си взаимодействат и сътрудничат при изпълнението на задълженията си , като  
ще разрешават възникнали спорове чрез постигане на взаимно съгласие , което ще става неразделна част от договора. 
Потребителя дава съгласието си  Туроператора - „ОРИЕНТ 99 БГ“ ООД  да обработват за служебни цели предоставените 
лични данни, както и да ги предоставят на трети лица при спазване изискванията на закона.  
 
Чл.8.5 Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра с Приложение № 1, които са неразделна част от него – 
 по един за всяка от страните. 
 
Чл.8.6 За неуредените случаи по настоящия договор се прилагат нормите на Закона за туризма и действащото в Р епублика 
България законодателство. 
 
 

 
 
 

ТУРОПЕРАТОР (ТУРАГЕНТ)                                                                             ПОТРЕБИТЕЛ: 

 

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



 


