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Д О Г О В О Р 

 
 

 
Днес ………………..2022 г., в град София/…………… се сключи настоящият 

договор между: 

1. “ОНЕКС ТУР” ЕООД, със седалище и адрес на управление - град Пловдив, 
ул. „Абаджийска“ №14, с ЕИК 202409930, идент. № по ДДС BG202409930, 
Удостоверение за регистрация № РК -01-7094 /13.03.2020 г. на 
Министерство на туризма на Р България, представлявано от УПРАВИТЕЛЯ г-
н АРСЕНИ САБИНОВ НАУМОВ, наричано по-нататък “ТУРОПЕРАТОР”, от 
една страна и  

2. …………………………………………………………………………………………… 

със седалище и адрес на управление:………………................................, 
…………..........................................................................................................с 
ЕИК……………………………, идент. № по ДДС………………………..      
,тел:.............................,факс: ......................................e mail................, 
GSM……………………., с редовна регистрация за извършването на 
турагентска дейност – Удостоверение № ………… /……………г. на 
Министерство на туризма, представлявано от УПРАВИТЕЛЯ – 
........................................................................................................, 
наричано по-нататък “ТУРАГЕНТ”, от друга страна. 

  
 
Двете страни, давайки си ясна представа за извършваните от тях 

действия и техните последствия, се споразумяват за следното: 

 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.ТУРОПЕРАТОРЪТ „ОНЕКС ТУР“ ЕООД възлага, а ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ 

приема срещу възнаграждение да продава на крайни потребители/туристи/ 

туристическите програми, изработени   и организирани от  ТУРОПЕРАТОРА. 

2.ТУРАГЕНТЪТ извършва тази дейност от името и за сметка на ТУРОПЕРАТОРА 

„ОНЕКС ТУР“ ЕООД. 

3.Редът и условията за предоставяне на ТП на ТУРАГЕНТА , продажбата от него 

на потребителите и полагащото му се възнаграждение се определят в настоящия 

договор и съответни АНЕКСИ и отделни ПРИЛОЖЕНИЯ , представляващи 

неразделна част от този договор. 

4.На Туристите се предоставя туристически ваучер /ТВ/ на ТУРОПЕРАТОРА , 

от името и за сметка на последния. ТВ се издава от ТУРОПЕРАТОРА и 

предоставя на ТУРАГЕНТА , след получаването на пълната стойност за 

продадените ТП.  
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5. ТУРОПЕРАТОРЪТ има всички права и задължения по сключения ДОТП, както 

и за включените в ТВ туристически услуги, като при евентуално възможните си 

или възникнали правоотношения с ТУРАГЕНТА  и/или потребителите, се вземат 

под внимание и прилагат ДОТП. 

II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА 

6. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да  предоставя на ТУРАГЕНТА , чрез 

възможните комуникационни способи, включително интернет сайта на 

Дружеството всички свои туристически продукти, описани в анекс към 

настоящия договор. 

7. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да предаде на ТУРАГЕНТА  предварително 

всички необходими документи за правилното обслужване на клиентите на 

ТУРАГЕНТА. 

8. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да предостави на ТУРАГЕНТА  договора за 

туристическо обслужване за да  да се запознае клиентът / туристът/ с 

информацията по чл. 82-84  от ТЗ., което туристът доказва с подпис. В противен 

случай ТУРОПЕРАТОРЪТ  не носи отговорност за  последствията при евентуално 

несъответствие на ТП с реалното изпълнение. 

9. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да подготви, обезпечи и осъществи туристическия 

пакет .Туроператорът е длъжен да предостави на ТУРАГЕНТА , а той на 

туристите всяка полезна информация относно здравните услуги,местните власти 

и условията за предоставяне на консулска помощ  за предлаганите продукти. 

10. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да  подпомага на ТУРАГЕНТА  в набавянето на 

информация за запознаване на туристите с паспортния и визовия режим, за 

сроковете за получаване на необходимите документи, за медицинските и 

санитарните изисквания, в страната/ите, в която/които ще пребивават, а така 

също, за даването на препоръки за правилата на поведение и лична безопасност 

по време  на извършването на ТП.Издаването на визи е изключително в 

компетенцията на съответния консулски отдел и не се гарантира от 

ТУРОПЕРАТОРА .В случай на отказ от съответния консулски отдел, платените от 

ТУРАГЕНТА такси за издаване на визи не се връщат. 

11. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен своевременно да го информира за настъпилите 

промени и условията за провеждане на туристическите пътувания. 

12. ТУРОПЕРАТОРЪТ установява цените на продаваните ТП и своевременно да 

предприема необходимите мерки за известяването на техните изменения. 

13.Да предоставя на ТУРАГЕНТА ТП по цените на допълнителните Приложения, 

ако има такива. 

14. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да  промени цената на туристическия пакет 

при условията на чл.19.2, б.б. „а“,“б“,“в“, „г“,“д“, „е“, „ж“ от Договора за 

туристическо обслужване, но с не по-вече от 8%, за което е длъжен незабавно да 
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уведоми ТУРАГЕНТА, При увеличението на цената над 8% на сто от общата цена, 

се прилага чл.88, ал. 2,3 и 6 от ТЗ 

15.ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да предупреди ТУРАГЕНТА , че си запазва 

правото да увеличи цената при условията на на чл.19 от договора с 

последствията на чл. 88 , ал.2,3 и 6 от ТЗ. 

16. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прави промени по предложените 

туристически продукти, които промени следва да отговарят на условията, 

описани в Договора за туристическо обслужване. 

17. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира някой от своите туристически 

продукти, при условията, отразени в Договора за туристическо обслужване. При 

анулиране на ТП, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми незабавно ТУРАГЕНТА 

,. 

18.За пътувания извън страната и където се изисква, ТУРОПЕРАТОРЪТ е 

длъжен да предостави на клиента на ТУРАГЕНТА , задължителна застраховка 

„медицински разходи при болест и злополука“  в съотвитствие със стандартните 

условия на застрахователните дружества, които представлява.Застраховката се 

предоставя на ТУРАГЕНТА в оригинална застрахователна полица преди 

началото на пътуването. 

19. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да откаже по собствено усмотрение пътуването 

на клиент, записан от ТУРАГЕНТА, при наличието на сериозни основания и 

причини. 

20.При предявени искания или жалби чрез ТУРАГЕНТА за отклонения от 

условията на туристическия пакет или проблеми във връзка с неговото 

изпълнение, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен при възможност незабавно да ги 

отстрани и да окаже без необосновано забавяне, подходящо съдействие на 

изпадналите в затруднение туристи.При невъзможност да се предотвратят  

незабавно несъответствията и отрицателните последствия ТУРОПЕРАТОРЪТ 

има правата и задълженията , посочени в чл. 90 от ЗТ. 

21.Ако ТУРАГЕНТЪТ не извърши плащания в установените срокове, 

ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора, без да носи 

отговороност.Плащането се удостоверява с надлежното оформяне на съответния 

документ. 

22.Ако клиент на ТУРАГЕНТА е платил депозит, но не е извършил доплащането 

до пълната цена се счита, че клиентът му се отказва от пътуването и депозит не 

се връща. 

23. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи  отговорност при недобросъвестно изпълнение на 

задълженията на ТУРАГЕНТА към клиентите.  

III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРАГЕНТА 
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24. ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да притежава и поддържа всички необходими 
удостоверения и лицензи, изискуеми по действащото законодателство на Р 
България за осъществяване на дейността – предмет на този договор. 
25.Декларира, че към момента на подписване на този договор съшият не се 
намира в състояние на обявен в несъстоятелност,  не е с отнет лиценз и/или 
заличена регистрация за извършване на съответната дейност през последните 
12 месеца, считано от датата на сключване на този договор.При възникване на 
някое от тези обстоятелства ТУРОПЕРАТОРА  е длъжен да изземе всичко, което 
се намира при ТУРАГЕНТА и да прекрати взаимоотношенията им.При 
настъпване на неблагоприятни последици в този случай, последствията от тези 
последици са за сметка на ТУРАГЕНТА . 
 

26. ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да осъществява своята дейност с грижата на добър 

търговец и да не уронва престижа на ТУРОПЕРАТОРА. 

27. ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да запознае туриста с ДТО/ договора за туристическо 
обслужване и удостовери това с подпис на клиента, в противен случай 
последствията и жалбите на клиента за несъответствие на  ТП с реалното 
изпълнение са за сметка на ТУРАГЕНТА.  
28. ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да запознае пътуващите лица – туристи с  
информацията по чл.82-84 от ЗТ във връзка с договорите за туристически 
пакети.Ако поради неспазване на това задължение  се получат жалби от 
туристите за несъответствие на ТП с реалното изпълнение , всички последствия 
са за негова сметка. 
 
29. ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да изисква и приложи към необходимите за пътуване 
документи нотариално заверено пълномощно   от единият или двамата 
родители/ респективно настойниците/, ако туристът е непълнолетен и ще пътува 
с единият родител или с трето лице. 
30. ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да  информира, точно и коректно туристите относно 
важните елементи на туристическата услугаа като: срокове за получаване на 
необходимите документи, информация за медицинските и санитарните 
изисквания в страната, в която ще пребивават, а така също да дава препоръки 
за правилата  на поведение за  лична безопасност по време на извършването на 
съответната туристическа услуга, както и да уведоми своите клиенти да спазват 
законите на страната, в която ще пребивават. 
31. ТУРАГЕНТЪТ няма право да поема ангажименти пред клиентите си за 
задоволяване на специфични изисквания или предоставяне на услуги, 
невключени в Приложенията и Анексите към настоящия договор. 
 
32. ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да уведомява ТУРОПЕРАТОРА за всяка извършена 
резервация и продажби ежедневно.В срок от 2 работни дни, след сключването с 
потребителите-туристите, но не по-късно от 8/осем/ дни до срока на тяхното 
начало, ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да предоставя на ТУРОПЕРАТОРА всички 
необходими документи за съответната туристическа услуга. 

33.При попълването на договора за организирано пътуване и останалите 
документи, представляващи неразделна част от него, ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да 
нанася коректно и точно всички необходими данни на туристите необходими за  
съответната туристическата услуга. 
34. ТУРАГЕНТЪТ предоставя на клиентите си официалните документи за 
съответната туристическа услуга, предоставени му от ТУРОПЕРАТОРА, само и 
единствено след заплащане на пълната стойност на заявената услуга. При 
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непредоставени от ТУРАГЕНТЪТ документи, ТУРОПЕРАТОРА не носи 
отговорност. 
 
35. ТУРАГЕНТЪТ следва да  заплаща допълнителните услуги, не влизащи в 
стойността на ТП, отделно. 
36. ТУРАГЕНТЪТ няма право  да предлага ТП на цени  по-ниски от установените 
от ТУРОПЕРАТОРА. 
37. ТУРАГЕНТЪТ няма право без изричното съгласие на ТУРОПЕРАТОРА да 
възстановява суми на свои клиенти-туристи, в противен случай, тези 
възстановени суми остават за негова сметка. 
 
38. ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да довежда до знанието на потребителя 
своевременно, а при нужда незабавно, информацията на ТУРОПЕРАТОРА за 
изменението на условията по провеждането на туристическия пакет. 
39. ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да се информира своевременно за цялата налична 
информация, която се намира на интернет сайта на ТУРОПЕРАТОРА. В случай 

на несъответствие на получената информация от различни източници, 
приоритет има тази по e-mail, fax или друг подобен способ, удостоверяващ 
получаване директно от служител на ТУРОПЕРАТОРА от негов офис. 
 
40. ТУРАГЕНТЪТ носи самостоятелна и пълна отговорност за използването на 
потребителското си име и предоставената парола за достъп, както и за 
следващите от използването им действия. При съмнения за неоторизиран достъп 
всяка от двете страни е длъжна незабавно да потърси контакт със своя 
контрагент за изясняване на случая без да предприема каквито и да било 
действие.  
 
41. ТУРАГЕНТЪТ няма право да използва предоставените от ТУРОПЕРАТОРА 
рекламни, информационни, ценови и други материали в интерес на други 
ТУРОПЕРАТОРИ или ТУРАГЕНТИ. 
 

42.ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да уведоми незабавно ТУРОПЕРАТОРА , когато има 
искания, жалби във връзка с изпълнението на туристическия пакет като 
междувременно се въздържа от извършването на каквито и да е действия, които 
могат да доведат до негативни последици за някоя от страните. 
43. ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да  спазва всички изисквания на закона, във връзка 
с обработването, предаването и съхраняването на защитени данни и 
информация за физически и юридически лица, потребители на предлаганите 
туристически продукти. 
44.ТУРАГЕНТЪТ  е длъжен да  спазва всички изисквания на Закона за туризма 

и другите законови и подзаконови нормативни актове, приложими към 

туристическата агентска дейност /ТУРАГЕНТ/, като при изпълнение на 
ангажиментите си по настоящия договор полага грижата на добър 

търговец. 
45. ТУРАГЕНТЪТ има право на възнаграждение. 

 

IV.РЕД ЗА РАЗПЛАЩАНИЯ 

46.ТУРАГЕНТЪТ заплаща стойността на продадените ТП на ТУРОПЕРАТОРА, 
по установената цена, в срок от 2 работни дни, от момента на събиране на 
дължимата сума от потребителите - Туристи, но не по-късно от 8 (осем) дни, до 
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срока на тяхното начало. Сумата, заплащана от ТУРАГЕНТА , съдържа сумата 
за заплащане на предоставените по договора ТП. 

47.Заплащането се извършва в офис на ТУРОПЕРАТОРА в същия, респективно 
най-близкия, град или по банков път – б. с-ки: 

▪ банка “Първа Инвестиционна Банка”, София, BIC: FINVBGSF; в лева IBAN: 
BG28 FINV 9150 1016677380 - BGL;; в € евро IBAN: BG17 FINV 9150 
1016677384 - EUR;  

▪ банка  „ДСК БАНК” АД, София, BIC: STSABGSF; в лева IBAN: BG56 STSA 
93000024321444- BGL;   

48.Разплащанията за предоставените по настоящия договор туристически 
турове се извършват от ТУРАГЕНТЪТ: 
В левовата равностойност на $ - USA (щатския долар) или € евро, по официалния 
курс на БНБ, към деня на извършваното от ТУРАГЕНТА  плащане. 
В случай на промяна на курса на $ - USA (щатския долар), по официалния курс 
на БНБ, с повече от 1% (един процент), Туроператорът си запазва правото да 

изменя уговорените цени на ТП. 
49.По споразумение между страните е възможно ТУРАГЕНТЪТ да задържи за 

себе си договорената между страните отстъпка или комисионна, като преведе на 

ТУРОПЕРАТОРА останалата сума за продадените ТП. При всички случаи, 

страните отразяват в счетоводната си документация съответните парични суми, 

включително като си издават или разменят предвидените в закона счетоводни и 

други документи. 

V.НЕУСТОЙКИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ИМУЩЕСТВЕНА 

ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ 

50.ТУРАГЕНТЪТ носи изцяло отговорност за вредите на туристите, понесени от 
тях и свързани с непредоставянето, непълното и/или неточно предоставяне от 
ТУРАГЕНТА на информацията, необходима на потребителите, за използването 
на услугите, оказвани от ТУРОПЕРАТОРА .Отговорността на ТУРАГЕНТА не 
може да надхвърля размера на цената на пътуването. 

51.ТУРАГЕНТЪТ отговаря изцяло за вредите претърпени от ТУРОПЕРАТОРА, 
вследствие неизпълнение на своите задължения по договора, включително чрез 
възможността за регресни искове и притезания. 
52.ТУРАГЕНТЪТ отговаря и за възможните вреди на ТУРОПЕРАТОРА, свързани 
с наложени от компетентни органи административни или други видове санкции 
на последния, които са вследствие неспазване постигнатите договорености 
между страните или нарушаване нормативните изисквания към упражняваната 
дейност, и са в резултат на действие и/или бездействие от страна  на 
ТУРАГЕНТА. 

53.ТУРАГЕНТЪТ се задължава да заплати неустойка в размер на законната 
лихва за всеки ден забава 

54.При рекламации на туристите спрямо ТУРАГЕНТЪТ отговорността на 

ТУРОПЕРАТОРА, е ограничена до списъка от услуги, съдържащи се в ТП. В 
случай на непредоставяне на услуги или изменения на техните условия 
ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да върне на ТУРАГЕНТА разликата до стойността 
на обслужването, изключвайки самолетния билет, застрахователните полици и 
стойността на услугите на трети лица. 

55.При пълно неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията на 
ТУРАГЕНТА спрямо пътуващия по договор за туристически пакет, сключен по 
програма на ТУРОПЕРАТОРА, ТУРАГЕНТА дължи заплащане на всички вреди, 
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вкл. разноски-извънсъдебни и съдебни, и лихви, претърпени от ТУРОПЕРАТОРА 
в резултат на това неизпълнение. 

56.При нарушение на условията на чл, чл.24 и 25 от този договор, 
ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати веднага отношенията си , а 
ТУРАГЕНТА следва да предаде всичко получено до този момент- материали и 
плащания.При настъпване на неблагоприятни последици от това обстоятелство 
те ще се понесат от ТУРАГЕНТА . 

57.Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ неизпълни изцяло или неточно услугите по настоящия 
договор, той е длъжен да компенсира ТУРАГЕНТА при надлежно доказани вреди 
за конкретно предоставен туристически продукт. Отговорността на 
ТУРОПЕРАТОРА в този случай не може да надхвърля размера на цената на 
пътуването. 

58.Ако отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, 
причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугите е ограничена от 
международни договори, отговорността на ТУРОПЕРАТОРЪТ е в рамките на 

тези ограничения. 

59.ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, по причините изброени в 
Договора за органзирано туристическо обслужване.  вкл. непреодолима сила. 

В тези случаи той не носи отговорност за неизпълнението на съответния 
туристически пакет. ТУРОПЕРАТОРЪТ връща на ТУРАГЕНТА всички платени 
суми, без частта на  вече извършените фактически разходи като: платени 
застраховки,глоби за върнати билети, визови такси и др.подобни/извършените 
плащания се удостоверяват с платежен документ. 

60.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност  при неизпълнение или неточно 
изпълнение на този договор ако това се дължи на клиента на ТУРАГЕНТА или на 
самия ТУРАГЕНТ, действията на трето лице, несвързано с договора, както и при 
непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено 
предварително или предотвратено от ТУРОПЕРАТОРА  и неговите контрагенти 
при полагане грижата на добрия търговец. 

 

61.При рекламации на туристите спрямо ТУРАГЕНТА отговорността на 
ТУРОПЕРАТОРА    е ограничена до списъка от услуги, съдържащи се в ТП. В 
случай на непредоставяне на услуги или изменения на техните условия  
ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да върне на ТУРАГЕНТА  разликата до стойността 
на обслужването, изключвайки самолетния билет, застрахователните полици и 
стойността на услугите на трети лица. 

62.ТУРОПЕРАТОРЪТ не отговаря за щети осъществени от клиента на 
ТУРАГЕНТА , без това да ангажира ТУРОПЕРАТОРА или ТУРАГЕНТА.Щетите се 
заплащат от клиента на място. 

63.Когато ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителни промени на съответен 
туристически пакет, същият е длъжен да уведоми своевременно ТУРАГЕНТА , 
който от своя страна е длъжен да уведоми своите клиенти за настъпилите 

промени.В срок от три дни ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да уведоми ТУРОПЕРАТОРА 
за решението на клиентите относно настъпилите промени.В случай, че клиентите 
не приемат промените се прилагат условията подробно описани в чл.23.5 от 
договора за туристическа услуга. 

64.Всички неустойки, предвидени в този договор се дължат поотделно и изцяло, 
за всяко извършено нарушение, независимо от възможността за търсене на 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. 
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VI.РЕКЛАМАЦИИ 

65.Всички рекламации на туристите трябва да бъдат извършвани в 
съответствие с Договора за организирано туристическо пътуване на “Онекс Тур” 
ЕООД и при спазване на предвидените там срокове и условия. 

66.При обстоятелствата, отразени в чл. 44 от този договор, ТУРАГЕНТЪТ има 
право да съдейства на клиента си да предяви надлежно оформена рекламация, 
придружена със съответния констативен протокол, съставен на място и по 
възможност подписан от представител на приемащата туристическа фирма, 
администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и от самия 
него..Рекламацията оформена в писмен вид се  предявява в срок от 7 дни от 
завършвнето на туристическата услуга.  

67.За рекламации, подадени от ТУРАГЕНТА, при нарушаване на настоящия 
договор, ТУРОПЕРАТОРЪТ не пристъпва към разглеждането им и ТУРАГЕНТА  
носи за тях самостоятелна имуществена отговорност, без право за предявяване 
на регресни права и искания към ТУРОПЕРАТОРА . 

68.Ако претенцията е предявена по съдебен ред, ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да иска 
привличането на ТУРОПЕРАТОРА в процеса. 

69.Спогодба между ТУРАГЕНТ и потребител /турист/, претендиращ за 
претърпени вреди, има действие за ТУРОПЕРАТОРЪТ, ако той я одобри. 

70.Сумата, изплащана от ТУРОПЕРАТОРА  в качеството си на обезщетение за 
вреди и/или пропуснати ползи, понесени пряко или косвено от ТУРАГЕНТА или 
турист, не може да превишава стойността на ТП. 

 
VII.ФОРС – МАЖОР 

71.Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение или ненадлежно 
изпълнение на поетите от тях с настоящия договор задължения, ако това 
неизпълнение се явява вследствие действието на обстоятелства на непреодолима 
сила, възникнала след сключването на настоящия договор. 
72.При законодателни промени, оказващи пряко, негативно влияние върху една 
от страните, във връзка с този договор, всеки от контрагентите може да поиска 
изменение на договора, съгласно така създалата се ситуация и в интерес на двете 
страни. 

73.Към обстоятелства на непреодолима сила, в частност се отнасят: пожар, 
стихийни бедствия, военни операции от всякакъв характер, епидемии, актове 
на законодателната и изпълнителната власт, изменението на митническите и 
погранични правила, препятстващи изпълнението на задълженията, 
изменението на имиграционната политика, други обстоятелства извън разумния 
контрол на страните. 
74.Срокът за изпълнение на задълженията се отлага съразмерно на времето, в 
течение на което ще действат такива обстоятелства. Ако тези обстоятелства 
продължат повече от 14 дни, всяка от страните има право да се откаже от 

изпълнението на задълженията си по настоящия договор и в този случай, нито 
една от страните няма да има право на обезщетение от другата страна за 
претърпените или възможни загуби, пропуснати ползи и други вреди. 

75.Страната, за която се е създала невъзможност за изпълнение на задълженията 
си по настоящия договор, е длъжна, за настъпването и прекратяването на 
обстоятелствата, препятстващи изпълнението на задълженията, в течение на 48 
часа да извести другата страна. Несвоевременното известяване лишава за в 
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бъдеще страната от правото да се позовава на възникването на форс-мажорни 
обстоятелства, освен ако последните не са общоизвестни. 

76.Надлежно доказателство за наличието на указаните по-горе обстоятелства, 
тяхната продължителност, интензивността и степента на негативното им 
въздействие, ще служат с приоритет справките, издавани от съответните 
компетентни органи, а също така и други източници на информация, от които 
могат да бъдат почерпени достатъчно достоверни данни. 

 

VIII.СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И РЕД ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

77.Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му и се 
сключва за срок от една година.В случай,че нито една от страните в едномесечен 
срок преди неговото изтичане не поиска писмено неговото прекратяване, той се 
продължава автоматично за всяка следваща година при същите условия за 
прекратяването му. 

78.Всички изменения, допълнения, отмяна или създаване на нови условия към 

настоящия договор, се оформят с допълнително споразумение (анекс), подписано 
от упълномощени представители на страните. 

79.Действието на настоящия договор може да бъде прекратено по взаимно 
съгласие на страните или с едностранно предизвестие до другата страна, 
отправено най-малко 30 дни, преди предполагаемата дата на настъпващото 
прекратяване. 
80.В тези случаи, всяка страна е длъжна да изпълни своите ангажименти 
съгласно настоящия договор, по отношение на вече сключените договори с 
други, трети лица. 
 

IX.ДРУГИ УСЛОВИЯ 

81.Всички случаи на уведомявания и съобщения се извършват чрез възможните 
комуникационни средства, включително по електронен път (независимо от 
наличието на електронен подпис на страните), в съответствие с адресите и 
данните, посочени в договора или вписани в търговския регистър към Агенция 
по вписванията , като при настъпила промяна всяка страна е длъжна да извести 
другата в тридневен срок. В противен случай се счита, че известието е изпратено 
точно и е получено. 

82.Страните по настоящия Договор се задължават да не разгласяват, използват 
или преотстъпват на трети страни, деловата, търговската и техническата 
информация, разменена по време на съвместните търговски преговори, при или 
по повод изпълнението на договора, а така също и други сведения, касаещи 
дейността на страните, както в периода на действието на настоящия договор, 
така и след неговото изпълнение, респективно предсрочно прекратяване 
(р3зваляне). 
83.Никоя от страните няма право да преотстъпва изцяло или частично 
произтичащите от настоящия договор права и задължения на трета страна, без 
предварително писмено съгласие на другата страна. 

84.Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или 
във връзка с него, или с неговото нарушаване, включително споровете и 
разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, 
изпълнението или неизпълнението му, ще се уреждат от страните по приятелски 
начин. При непостигане на съгласие всички спорове, породени или отнасящи се 
до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото 
тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете 
за попълване на празноти в договора или приспособяването му към 
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нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при 
Българската търговско-промишлена палата, съобразно с неговия Правилник за 
дела, основани на арбитражни споразумения, като при всички случаи 
приложимо е българското законодателство. 

85.При неуредени с този договор отношения се прилагат разпоредбите на 
Договора за организирано туристическо обслужване и българското 
законодателство, уреждащо тези отношения. 

Настоящият договор се състави в два екземпляра за всяка една от страните и е 
с еднаква юридическа сила и действие. 

 

 

ТУРОПЕРАТОР:____________________   ТУРАГЕНТ:__________________ 

(Г-Н АРСЕНИ НАУМОВ, управител   (…………………………………….) 

на „Онекс Тур“ ЕООД 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


