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ДОГОВОР МЕЖДУ ТУРОПЕРАТОР И ТУРАГЕНТ 
 

Днес,  ……............… г. в София се подписа настоящият договор между “Романтик Холидейз” ООД, ЕИК: 114537449, със седалище и 

адрес на управление: гр. Плевен, 5800, ул. „Антим I“ № 22, ет. 1, Удостоверение № 04428, представлявано от Иван Едуардов Виткинов – 

управител, тел. 02/951 64 66, e-mail: office@romanticholidays.net , с банкова сметка при банка „Юробанк България“ АД, IBAN: BG55BPBI 

79401052471601, наричано по-долу ТУРОПЕРАТОР от една страна и от друга 

 

………………………………….............................…………………………………………………….., със седалище и адрес на управление: 

………………………………………………………………………………………………………………., ЕИК:............................................., лиценз № 

……………....................................……, представлявано от ……………………………………………….............………………………………, 

тел………………………………………….  e-mail ……………………..........…………………………… наричано по-долу ТУРАГЕНТ. 

 

 

I.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага, а ТУРАГЕНТЪТ приема да посредничи срещу комисионна при продажбата от името и за сметка на 

ТУРОПЕРАТОРА туристически пакети, изработени от ТУРОПЕРАТОРА. В тази връзка, ТУРАГЕНТЪТ е упълномощен да предлага и 

сключва от името и за сметка на ТУРОПЕРАТОРА Договори за туристически пакет (ДТП), заедно с прилежащите им Общи условия (ОУТП). 

 

II.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА 

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ изготвя програми, цени и условия за предлагане на екскурзии, извършвани с автобуси, самолети и кораби, 

както и лични превозни средства. 

2. ТУРОПЕРАТОРЪТ съдейства за издаването на индивидуални и групови визи на клиентите за различни страни, съгласно 

изискванията на съответните консулства в България. 

3. ТУРОПЕРАТОРЪТ представя по подходящ начин на ТУРАГЕНТА следната информация: 

1) Типовия договор за туристически пакет с туристите, който трябва да се сключва от името на ТУРОПЕРАТОРА; 

2) Уведомление за поверителност, съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент 679/2016 (GDPR) 

3) Програмите на разработените от ТУРОПЕРАТОРА туристически маршрути с цени, срокове, условия за записване на 

туристите, удръжки при отказ и комисионна за всеки записан турист; 

4) Паспортния и визовия режим, за сроковете за получаване на необходимите документи, за медицинските и санитарните 

изисквания, в страната/ите, в която/които ще пребивават туристите; 

5) Уведомява своевременно ТУРАГЕНТА за всички промени, настъпили в туристическите маршрути (програми, цени, 

условия, комисионни); 

6) Налични рекламни материали и проспекти, както и всяка друга информация, която прецени, че може да е от полза за по-

доброто реализиране на пътуването; 

7) Агентски достъп до резервационната на сайта на ТУРОПЕРАТОРА romanticholidays.net  

4. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ТУРАГЕНТА копие на застрахователна полица, удостоверяваща сключения застрахователен 

договор по смисъла на чл. 97 от Закона за туризма, както и необходимия брой сертификати за всеки турист, предадени с протокол. 

5. ТУРОПЕРАТОРЪТ изплаща на ТУРАГЕНТА комисионни, които се съгласуват при всяка отделна програма и се прилагат към 

договора като анекс. 

6. ТУРОПЕРАТОРЪТ има всички права и задължения по сключения ДТП, включително да издаде ваучер на клиента. 

 

 

III.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРАГЕНТА 

1. Информация: 

1) ТУРАГЕНТЪТ се задължава да рекламира и дистрибутира туристическите пакети, предлагани от ТУРОПЕРАТОРА. 

2) ТУРАГЕНТЪТ се задължава да предоставя на клиентите точна и пълна информация по програмите на ТУРОПЕРАТОРА 

и да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за сроковете на плащане, рекламации и анулации, часовете за отпътуване и пристигане, определени в 

договора за туристически пакет. ТУРАГЕНТЪТ се задължава да предостави на клиентите описаните в чл. 82 и 83 от Закона за туризма 

информация и съдействие преди сключване на договора. В това число, но не само: 

• Стандартен формуляр „Основни права на туристите“ (Приложение №1 и №2 към ЗТ); 

• Информация за това, че пакетът се предлага от името на ТУРОПЕРАТОРА и данни за идентификация на ТУРАГЕНТА. 

3) ТУРАГЕНТЪТ се задължава да връчва най-късно с ДТП на клиента Уведомлението за поверителност на 

ТУРОПЕРАТОРА, предоставено, съгласно чл.II.3;    

2. Договор за ТП: 

1) ТУРАГЕНТЪТ се задължава да сключва писмено с клиентите типов договор, предоставен от ТУРОПЕРАТОРА, или да 

им изпраща писмено потвърждение за неговото сключване най-късно в триденевен срок след получаване на депозити и други плащания, 

вземайки предвид ОУТП на ТУРОПЕРАТОРА и условията на конкретната програма. ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да съдейства и да съблюдава 

за спазването от страна на клиента на всички срокове и условия на записване, упоменати в договора за туристически пакет.  

http://www.romanticholidays.net/
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2) ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да се увери, че клиентът е запознат с ОУТП и другите документи и сведения, които 

задължително му се предават, съгласно образеца на Договор за ТП при сключване на договора и да удостовери това с подпис на 

последния върху тях. 

3) ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да предложи на клиента екземпляр от ДТП на хартия. 

3. ТУРАГЕНТЪТ се задължава да записва желаещите туристи в резервационната система на ТУРОПЕРАТОРА чрез своя агентски 

достъп, съгласно чл. чл. II.3.7), или да информира в писмен вид ТУРОПЕРАТОРА за направените записвания по маршрути, където да се 

уточнява вида на настаняване, както и да изпраща в определените срокове всички необходими документи, включително и копие от 

задграничен паспорт на всеки клиент, както и да спазва определените срокове за плащане. 

4. ТУРАГЕНТЪТ се задължава да предостави на всеки турист преди началната дата на отпътуване сертификат за сключена 

задължителна застраховка “Отговорност на туроператора” 

5. Съхраняване на ДТП: 

1) По отношение на съхранението на личните данни в сключените ДТП или потвържденията за тяхното сключване, 

ТУРАГЕНТЪТ действа като обработващ лични данни, а ТУРОПЕРАТОРЪТ – като администратор; 

2) ТУРАГЕНТЪТ съхранява оригиналите и копията на ДТП, съгласно нарежданията и инструкциите на ТУРОПЕРАТОРА; 

3) Ако не е уговорено друго, ТУРАГЕНТЪТ се задължава до 24 часа след подписване на договора с клиента или писменото 

потвърждаване на неговото сключване да изпрати копие на договора или потвърждението, а оригинал на договора - при поискване от 

ТУРОПЕРАТОРА.  

6. Съобщения: 

1) ТУРАГЕНТЪТ препраща на ТУРОПЕРАТОРА без необосновано забавяне всички съобщения, които получи от негово име 

или касаещи негови пътувания; 

2) ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да съдейства на ТУРОПЕРАТОРА и да изпраща без забавяне всички съобщения, които 

последния е отправил до клиенти, особено що се отнася до съобщения за изменение на ДТП. 

3) ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да реагира на всяко съобщение, отправено до него от клиента, с което се търси помощ и 

съдействие на туриста по време на пътуването.   

7. ТУРАГЕНТЪТ се задължава да не използва името на ТУРОПЕРАТОРА за програми, които не са продукт и не са изготвени от  

ТУРОПЕРАТОРА. 

8. ТУРАГЕНТЪТ се задължава да спазва разпоредбите на Закона за туризма, Закона за защита на потребителите, както и 

останалите приложими нормативни актове и добрите търговски практики в отношенията си с клиентите. 

 

 

IV.  РЕЗЕРВАЦИИ 

1. Всички резервации ще се считат за валидни само ако са представени от ТУРАГЕНТА писмено на ТУРОПЕРАТОРА  и 

потвърдени от последния в разумен срок: 

1) Страните ще считат за писмена по смисъла на този член и e-mail кореспондеция, разменена помежду им чрез 

уговорените в този договор e-mail адреси; 

2) Писмени по смисъла на този договор са и заявките, отправени чрез информационната система на ТУРОПЕРАТОРА 

(резервационна система), достъп до която ТУРАГЕНТЪТ има чрез сайта romanticholidays.net; 

3) ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да не приема резервации направени в нарушение на този договор или в случай, 

че няма повече свободни места за пожеланата екскурзия; 

2. При анулация или промяна на резервацията по вина или желание на клиента се правят удъръжки, съгласно договора за 

организирано туристическо пътуване и ОУ на ТУРОПЕРАТОРА,  които следва да се внесат в касата на ТУРОПЕРАТОРА в срок от 24 часа 

след получаването им. 

3. Окончателните записвания ще се считат валидни за ТУРОПЕРАТОРА, само ако са съобщени и изпратени всички необходими 

документи от ТУРАГЕНТА на ТУРОПЕРАТОРА и са направени съответните плащания в сроковете. Резервации без Договор с подпис на 

клиента или негов представител, макар и с внесен депозит, се считат за невалидни и не се потвърждават до получаването на съответните 

документи, изисквани по Закона за туризма в Р България. 

 

 

 

V.  РЕКЛАМАЦИИ 

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва рекламация на клиента, съгласно своите ДТП, ОУТП и закона.  

2. Когато рекламацията е предявена пред ТУРАГЕНТА, той има право да получи рекламационното искане на клиента от името на 

ТУРОПЕРАТОРА, при условията на ДТП, ОУТП и закона. След получаването на рекламацията, ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да представи в 

офиса на ТУРОПЕРАТОРА в тридневен срок копие от искането за рекламация, всички приложени документи по него и неговото становище 

по случая. 

3. Само в случай, че ТУРОПЕРАТОРЪТ  уважи рекламацията, фиксирана в неговото становище сума се изплаща на клиента лично 

от него или чрез ТУРАГЕНТА. 

 

 

VI.  ЦЕНИ. РАЗПЛАЩАНИЯ. КОМИСИОННИ.  

1. ТУРАГЕНТЪТ сключва ДТП с клиентите от името и за сметка на ТУРОПЕРАТОРА:  

1) Клиентите са длъжни, съгласно ДТП, да внесат на веднъж или на няколко вноски в определен срок дължимата цена по 

ДТП с ТУРОПЕРАТОРА. 

2) ТУРАГЕНТЪТ е упълномощен от ТУРОПЕРАТОРА да получава от името на последния плащания на клиентите по ДТП 

като за всяко получено плащане издава приходна бележка на клиента. 

3) ТУРАГЕНТЪТ няма право  да предлага на клиентите продукти на ТУРОПЕРАТОРА по цени, различни от фиксираните от 

последния; 

4) ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да съгласува с ТУРОПЕРАТОРА каквито и да е специфични изисквания, заявени от клиента, 

преди да ги вписва в ДТП. 

2. ТУРОПЕРАТОРЪТ  има право да коригира цените си при резки промени на съставните им елементи по независещи от него 

причини:  

1) Не подлежат на промяна цените на предплатени в пълен размер на ТУРОПЕРАТОРА услуги, освен в изрично 

упоменатите в ОУТП и закона хипотези на изменение на цената и условията на договора. 

2) ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми своевременно ТУРАГЕНТА за всички настъпили промени по този член. 



3. ТУРАГЕНТЪТ се задължава да превежда получените от клиентите суми по сметката на ТУРОПЕРАТОРА или да внася сумите в 

касата на ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 7/седем/ работни дни след изтичането на срока, даден на клиента, за внасяне на 

съответното плащане, съгласно ДТП, ОУТП и условията на съответната програма.  

1) За срок по последното изречение се брои и задължението на клиента да направи първоначална вноска преди, по време 

или веднага след сключването на ДТП с ТУРОПЕРАТОРА.  

2) При неизпълнение на задължението на ТУРАГЕНТА по този член, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да потърси клиента и да 

му съобщи, че ще анулира пътуването му, ако не получи плащане от ТУРАГЕНТА. 

3) При неизпълнение на задължението на ТУРАГЕНТА по този член, той дължи на ТУРОПЕРАТОРА неустойка в размер на 

1% от дължимата сума, считано от изтичане на седемдневния срок по този член; 

4) При неизпълнение на задължението на ТУРАГЕНТА по този член, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще счита клиента за незаписан за 

съответното организирано пътуване и няма да издаде ваучер за него. ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да предупреди клиента за това 

обстоятелство и да му укаже този риск по подходящ начин. 

4. За програмите, чиято цена е в чуждестранна валута (с еквивален в български лева), плащането следва да се извърши не по-

късно от три календарни дни от постъпването на всяка вноска в офиса на ТУРАГЕНТА. 

5. За извършените продажби ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ТУРАГЕНТА възнаграждение в размер, уговорен за всяка програма 

отделно, съгласно чл. II.5 от този договор, за всеки един ТП, продаден и реализиран от ТУРОПЕРАТОРА със съдействието на ТУРАГЕНТА: 

1) ТУРАГЕНТЪТ няма право на възнаграждение за ДТП, които не са реализирани, поради анулиране или неуспех при 

формиране на група.  

2) ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи комисионна върху доплащанията за храна или ползване на единична стая в случаите, в 

които те са предложени като опции.  

3) Комисионна не се предоставя и върху стойността на допълнителните услуги, организирани от ТУРОПЕРАТОРА, освен 

ако в конкретната програма не е предвидено друго. 

 

6. Разплащането  между страните става на базата на сключените ДТП и реализираните пътувания по тях: 

1) Вземането по предходния член става изискуемо в момента на превеждането на цялата дължима сума от клиента и 

потвърждаване на групата, съгласно всеки сключен със съдействието на ТУРАГЕНТА ДТП; 

2) Доказателства за реализирането на ДТП могат да са, освен платежните документи по предходната  алинея, също: 

ваучери на ТУРОПЕРАТОРА, заявки и руминг листи и други документи, издадени от страните, като в случай на несъответствия за 

меродавна се счита информацията, отразяваща реалното настаняване на туриста. 

7. В случай, че сумите от съответните продажби са постъпили в брой при ТУРАГЕНТА, последният може да извърши прихващане, 

ако комисионната му е станала дължима, съгласно този договор, като отчита на ТУРОПЕРАТОРА остатъка. За извършеното прихващане 

ТУРАГЕНТЪТ съставя и предоставя на ТУРОПЕРАТОРА съответната фактура. 

8. ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да върне на клиента предплатена от него сума (или част от нея) при анулация на договора или на друго 

основание, когато съгласно ДТП, ОУТП и/или закона на клиента се дължи връщане на тази сума. Възстановяването на изплатените от 

ТУРАГЕНТА суми, поради плащане на някое от тези основания, става в офиса на ТУРОПЕРАТОРА след представяне на разходен 

документ. 

9. ТУРАГЕНТЪТ НЕ издава фактура на крайния клиент, а съставя друг първичен документ за получени плащания, който отговаря на 

изискванията на Закона за счетоводството. ТУРОПЕРАТОРЪТ издава на крайния клиента /туриста/ фактура за постъпилата пълна 

стойност на пакета. 

 

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ 

1. В изпълнение на този договор и на ДТП, с оглед осъществяване на турагентската и туроператорската услуга, ТУРОПЕРАТОРЪТ и 

ТУРАГЕНТЪТ си предават лични данни на клиентите, инкорпорирани в ДТП, кореспонденцията между тях и клиента, контактни данни и 

други, които са необходими за изпълнение на договора, закона или легитимните интереси на страните.  

2. Във връзка с обработването на данните по предходния член, всяка от страните:  

1) Носи отговорност като администратор за обработваните данни, по отношение на които определя целите и средствата за 

обработване; 

2) Е задължена да осигури упражняването на правата на субектите, чиито данни обработва или е обработвала и предала 

на другата страна; 

3) Е задължена да информира писмено клиента за предаването на данните на другата страна – чрез уведомления за 

поверителност или по друг подходящ начин; 

4) Да третира получените лични данни като конфиденциални и да предприема адекватни мерки за гарантиране на 

сигурността им; 

3. В определени в този договор случаи, ТУРАГЕНТЪТ ще съхранява от името и по инструкции на ТУРОПЕРАТОРА документи, 

съдържащи лични данни, на които последният е администратор.  

4. В случаите по предходния член, ТУРАГЕНТЪТ е длъжен: 

1) Да връчва от името на ТУРОПЕРАТОРА Уведомление за поверителност, съгласно чл.III.5 от този договор; 

2) Да спазва стриктно инструкциите на ТУРОПЕРАТОРА относно данните, които обработва от негово име. При 

прекратяване на този договор да предаде данни и носители на данни на ТУРОПЕРАТОРА и да ги заличи от своите носители; 

3) Да гарантира, че служителите му, които са оправомощени да обработват лични данни са поели ангажимент за 

поверителност, както и да предприема адекватни мерки за гарантиране сигурността на обработваните от него лични данни; 

4) Да подпомага ТУРОПЕРАТОРА при изпълнение на законовите му задължения във връзка с обработването на лични 

данни; 

5) Да сигнализира незабавно след установяване на нарушение в сигурността на поверените му лични данни, като 

например – служители изнесат масиви с данни за клиенти; хакерска атака; пожар, който унищожава оригинали на ДТП и т.н. 

6) Да осигури достъп на ТУРОПЕРАТОРА до местата за обработване на данните по този член, както и всякаква друга 

информация, необходима за доказване на изпълнението на задълженията на ТУРАГЕНТА по този член; 

7) В случай, че възлага обработването на данните по този член на трето лице подизпълнител – да уведоми 

ТУРОПЕРАТОРА за това. 

 

 

VIII. ОТГОВОРНОСТ 

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи пълна отговорност пред клиента за изпълнение на програмата на своя туристически продукт и 

задължения по настоящия договор.  



2. ТУРАГЕНТЪТ няма право да води политика засягаща търговските интереси на ТУРОПЕРАТОРА и носи пълна отговорност за 

задълженията си по настоящия договор. 

3. ТУРАГЕНТЪТ носи отговорност и дължи обезщетение на ТУРОПЕРАТОРА за всички вреди, които той понесе в следствие на 

неизпълнение задълженията на ТУРАГЕНТА съгласно настоящия договор. Това включва, но не само: случаи на констатирано и/или 

наказано нарушение от компетентен орган, уважена рекламация или друг вид санкциониране на  ТУРОПЕРАТОРА, както и всякакви други 

увреждания, които са настъпили в следствие на неправомерното поведение на ТУРАГЕНТА. 

 

 

IX. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Посочените в договора адреси, телефони, e-mail/website се считат за актуални и страните приемат, че кореспонденцията е 

редовно изпратена и получена, ако тези координати са спазени. Всяка промяна на адресите за кореспонденция, телефоните и банковите 

сметки се съобщава на другата страна до 2 работни дни след промяната. В противен случай, всяка кореспонденция и документи ще се 

считат за валидно връчени, ако са съблюдавани старите адреси. 

2. Двете страни приемат, че всяка информация станала им известна във връзка с този договор е конфиденциална и се задължават 

да не я разгласяват пред трети лица.  

3. ТУРОПЕРАТОРЪТ гарантира, че предоставените от клиента лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се се само във 

връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгасно нормативните изисквания. 

4. ТУРАГЕНТЪТ се задължава да спазва търговската тайна и авторските права на ТУРОПЕРАТОРА и да не използва с търговска 

цел, нито лично, нито чрез другиго информация и др., станали му известни при изпълнение на този договор, да не се конкурира пряко с 

ТУРОПЕРАТОРА, включително и като не работи пряко с контрагентите му. 

5. Туристическите програми ще се считат като анекси и са неразделна част от настоящият договор. 

6. Настоящият договор се сключва за неопределен срок. 

7. Промени в настоящият договор могат да се извършват само в писмен анекс: подписан и от двете страни. 

8. Настоящият ДОГОВОР може да бъде прекратен: 

1) По взаимно съгласие, изразено писмено; 

2) С изтичане на срока, ако такъв е уговорен; 

3) С едномесечно писмено предизвестие, отправено от едната страна до другата страна.  

4) Поради виновно неизпълнение на някоя от съществените клаузи по договора, той може да бъде прекратен едностранно 

и незабавно, като за достатъчно условие се приема уведомяването на неизправната страна. 

9.  Прекратяването на договора не освобождава страните от задълженията им, възникнали преди датата на прекратяването му. 

10. При прекратяване на договора ТУРАГЕНТЪТ се задължава да върне всички материали, представляващи изключителна 

собственост на ТУРОПЕРАТОРА, а такива са всички материали и продукти, предоставени от ТУРОПЕРАТОРА или негови служители по 

време на действието на този договор, включително, но не само: текстове, преводи, фотографии, графичен дизайн, чертежи, презентации, 

софтуер, всякаква кореспонденция, пълномощни, бележки, скици, копия, оптически и/или електронни носители на информация и други, 

които се отнасят до дейността на ТУРОПЕРАТОРА и/или неговите контрагенти: 

1) За всичко върнато по този член се подписва приемо-предавателен протокол.  

2) При прекратяване на договора  ТУРАГЕНТЪТ се задължава да предостави отчет и всички документи, свързани с 

резервациите по текущите оферти и пътувания, които са в процес на организиране. 

11.  Всички спорове по настоящия договор се разрешават по пътя на взаимно разбирателство. При непостигане на 

съгласие, спорът се отнася до компетентния съд в гр. София. 

 

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от деня на неговото 

подписване. 

 

 

 ТУРОПЕРАТОР:                                          ТУРАГЕНТ: 


