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ДОГОВОР 
ЗА ТУРИСТИЧЕСКА УСЛУГА 

№ …….. 
 

Днес ………….. 2017 г. в гр. София се подписа настоящия договор за туристическа услуга между: 

 
 

1. “Мачирски спорт“ ЕООД, с ЕИК 121778151 и адрес на управление град София, Връбница 2, бл. 632, вх. 

А и адрес за кореспонденция София, ул. Шишман 19, с удостоверение за туроператор с № 5597, 

удостоверение за туристически агент № PK-01-7060 и застраховка Отговорност на туроператора № 

1792113150000587590 в ЗАД Армеец, представлявано от Аспарух Мачирски, наричано за краткост 

ТУРОПЕРАТОР, от една страна 

И 

2. Име на родител: ............................................................................, адрес: …………………………………………., 

телефон за връзка: ..............................................., e-mail: ....................................... 

Участващи деца: 

1) ........................................................................................................................, ЕГН........................................ 

2) ........................................................................................................................, ЕГН........................................ 

3) ........................................................................................................................, ЕГН........................................ 
                                              /три имена на децата/ 

от друга страна, наричано за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, се сключи настоящия договор. 
 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

1.1.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ възлага и заплаща на ТУРОПЕРАТОРА да му предостави туристическа услуга по 

програма „Лятна занималня на Витоша“ при определена програма и платена от него цена при условията 

на настоящия договор. 
1.2.  ТУРОПЕРАТОРЪТ приема да предостави туристическа услуга на ПОТРЕБИТЕЛЯ по програма 

„Лятна занималня на Витоша“ след заплащане на договорената цена при условията на настоящия 

договор. 
1.3.  Туристическата услуга ще се проведе в периода: ……………………………………..2017 г. 
1.4.  Договорът се сключва в срок от ……………. до 15.09.2017 г. 
 

2. ЦЕНА, ЗАПЛАЩАНЕ И ОТСТЪПКИ 
 

2.1. Цена на туристическата услуга:  
 

 Цени на дете Второ дете от семейство 

Пакетна цена за 1 седмица 210,00 лв. 189,00 лв. 

Втора и трета последователни седмици 200,00 лв. 180,00 лв. 

4 последователни седмици 770,00 лв. 693,00 лв. 

Цена за един ден 45,00 лв. 40,00 лв. 

 

2.1.1. Цената включва: транспорт; занимания по програма на „Мачирски спорт“; спортни занимания, 

екскурзии и входни такси на посещаваните обекти; планински водачи/инструктори на „Мачирски спорт“; 

планинска застраховка. 

2.1.2. Цената НЕ включва: храна, разходи от личен характер. 

2.1.3. Сумата по договора е …………………. лв.  

2.2.  Цените са валидни при група от минимум 15 пълноплащащи деца. При по-малка група, цената се 

преизчислява. 

2.3.  Всички прояви и занимания се провеждат по предварително одобрена програма, като датите и мястото се 

уточняват не по-късно от месец преди конкретната проява. 

2.4. Заплащането на сумите по Договора се извършва по банков път на следната банкова сметка на 

ТУРОПЕРАТОРА: 

Банка ДСК АД 

IBAN: BG09STSA93000001434073 

BIC: STSABGSF 

Или в офиса на „Мачирски спорт” на ул. ,,Цар Шипман“ №19. 
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2.5. Заплащането се извършва в следните срокове: 50 % от стойността до 2 седмици преди началната дата на 

услугата; останалата сума до 7 дни преди началната дата. 

2.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да увеличава цената на услугата, ако стойността на транспортните разходи, в 

т.ч. горивото, размерът на таксите, свързани с услугата се увеличат поради независещи от ТУРОПЕРАТОРА 

обстоятелства, след сключването на договора до началото на услугата, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава 

своевременно, преди началото на услугата да заплати разликата, в случай, че тя не е повече от 5 % от цялата 

стойност на туристическата услуга. 

2.7. В случай, че цената е увеличена с повече от 5%, както и при промяна на други съществени клаузи на 

договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ, който има право да приеме 

промените или да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение. Замяна на транспортно 

средство с друго от същата или по-висока категория или класа, както и промяна в реда на изпълнение на 

дейностите, заложени в програмата (Приложение 1), не се счита за значителна промяна на Договора. 
                   

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА 
 

3.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да: 

- осигури своевременно конкретна оферта с условията за провеждане на услугата, която е  неизменна част 

от този договор (Приложение 1). 

- осигури транспорт съобразно изискванията на Наредба № 33 на Изпълнителна агенция “Автомобилна 

администрация” към Министерство на транспорта от София до конкретната дестинация и обратно.  

- осигури квалифицирани планински водачи/инструктори. 

- осигури планинска застраховка. 

- осигури алтернативен вариант на програмата при неблагоприятни климатични условия. 

- да промени датата на проявата при форсмажорни обстоятелства, след задължително съгласуване с 

ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

3.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да спре обработката на документите и да прекрати договора с 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ при сформирана група и внесен аванс, без да дължи неустойка и обезщетение в случай, че 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ не спазва графиците на плащане и предоставя информация и документи на участниците с 

неточно, невярно или непълно съдържание. 

- ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за загубени или забравени лични вещи. 

- ТУРОПЕРАТОРЪТ може да прекрати участието на участник, ако той застрашава с поведението си 

безопасността на останалите участващи лица. 

-  Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора ТУРОПЕРАТОРЪТ е 

длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл. 89 от Закона за туризма. 

-  ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на 

причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни 

задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ своевременно. 

-  ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или 

настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.  

- ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя реда, в който извършва посочените в офертата дейности 

при възникването на обстоятелства, налагащи съответните промени. Промяната трябва да става със 

съгласуване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

- ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за всяко неизпълнение на своите задължения по договора. 

- ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на 

договора, които се дължат на: 

- поведение на потребителя 

- действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или 

избегнат. 

- непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на 

ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. 

- Отговорността на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ вследствие на 

неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията на ТУРОПЕРАТОРА не може да надхвърля 

заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ цена на услугата. 
 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи туристическа услуга по програма: ,,Лятна занималня на 

Витоша“, след заплащане на договорената цена при условията на настоящия договор. 

4.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че се е запознал с програмата и условията на услугата, приема ги и се 

задължава за запознае всички участници в услугата и техните родители. 
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4.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да: 

- да предостави актуална информация за записаните от негово име участващи лица; 

- да запознае участващите лица с Полезната информация и Инструктажа за безопасност; 

- да информира ТУРОПЕРАТОРА за специфични заболявания или особености в поведението на  

участващите лица 

- да отбележи с Х спирката, от която ще се качва и слиза ПОТРЕБИТЕЛЯ или записаното от него лице: 

 Спирка НС „Васил Левски“ 

 Спирка Шел 

 Спирка Гоце Делчев 

 Спирка Била 

 Спирка Бояна 

- посочи други специфични изисквания............................................. 
 

4.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да посочи друго лице, което да ползва правата му по туристическата услуга, в 

срок не по-малко от 48 часа преди началната дата на услугата, ако замяната отговаря на конкретните 

изисквания за осъществяването на услугата. В противен случай, ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото 

индивидуално да променя цената на услугата в зависимост от възможността да бъде реализирана промяната. 

За заплащане на цената по настоящия договор и разходите, свързани със замяната, ПОТРЕБИТЕЛЯТ и 

лицето, което ще участва носят солидарна отговорност пред ТУРОПЕРАТОРА. 

4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да сключи застраховка „Отмяна на пътуване” срещу допълнително 

заплащане при ЗАД Армеец. 
 

5. АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

5.1 Крайният срок, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да анулира участието си поради заболяване или други 

основателни причини, без да дължи неустойка е до 5 (пет) работни дни преди началната дата на програмата. В 

този случай се възстановяват 100% от внесената сума по програмата. 

5.2 При анулации в срок, по-кратък от 3 (три) работни дни преди началната дата на услугата, се 

възстановяват 70% от внесената сума. 

5.3 При цялостна анулация на 5-дневната пакетна услуга след началната дата, се възстановяват 50 % от 

внесената сума. При записване само за 1/2/3/4 ден/дни и неявяване на съответния ден, се възстановяват 50% от 

цената на еднодневното посещение. 

5.4 При отсъствие на дете за 3 или повече дни при 5-дневна програма, се възстановяват 50% от единичната 

стойност за всеки пропуснат ден, в зависимост от избрания пакет. 

5.5 След взети 3 (три) дни от 5-дневна програма, парични средства не се възстановяват. 

5.6 Минимален брой участници за осъществяване на програмата: 15 участника 

5.7 Крайният срок за уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че минималният брой участници не е набран, поради 

което програмата се отменя е 7 (седем) дни преди началната дата на програмата. 

 

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 

6.1. Страните се споразумяха, че доставката не е предназначена за последваща продажба.  

6.2. Страните се споразумяха, че изпратен чрез имейл подписан и сканиран договор се приема за валиден. 

6.3. Изменения и допълнения  към  договора се правят по взаимно съгласие между страните. 

6.4. За неизпълнение на договорените задължения на някоя от страните се прилагат разпоредбите на ЗЗД  и 

българското законодателство. 

6.5. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след 

завършване на туристическата услуга. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен  

протокол, съставен и подписан от ТУРОПЕРАТОРА И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

6.6. Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна. 
 

ПОДПИСАЛИ: 

 

ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ:       ЗА ТУРОПЕРАТОРА: 

 

....................................................     Аспарух Мачирски 

 

Подпис:…................................                       Подпис:…................................                   

                                            печат 


