
ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ  
 

Днес на .................................. 2015 год. в гр. Русе между: 
1. “МОНИК 1238” ЕООД, регистрирано 2013 год., със седалище и адрес на управление гр. РУСЕ, ул. 

“Петрохан” 44, Булстат № 202704756, Рег. По ДДС BG202704756, представлявано и управлявано 
от Светослава Йорданова Шилкова, ЕГН 7506035350, с туроператорски Рег.№ РК-01-7260, 
monik1238@abv.bg, www.monikbg.com, 082/821 009, наричан по – долу за краткост 
ТУРОПЕРАТОР, от една страна и от друга: 

2. .............................................................................................., рег по ф.д. № ...................год. на…………. , 
със седалище и адрес на управление: ........................................................................................................ 
и БУЛСТАТ:...............................представлявано от................................................................................... 
Л иценз №…………………………….............. наричан по – долу за краткост ТУРАГЕНТ. 
ТУРАГЕНТЪТ подписа настоящия договор за следното: 

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ възлага, а ТУРАГЕНТЪТ приема да продава туристическия продукт на 
туроператора по цени, условия, съгласно офертите на „Моник 1238” за съответната година, от името и за 
сметка на ТУРОПЕРАТОРА. 
2. ТУРАГЕНТЪТ представлява ТУРОПЕРАТОРА само в отношенията с третите лица (потребители), с 
които е подписал договор за продажба на туристическия продукт на туропертора. 
3. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да изготви програми, цени и условията за предлаганите екскурзии по 
различните дестинации с различните превозни средства (автобуси, самолети, кораби) 
4. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да предостави на ТУРАГЕНТА подробна писмена информация за 
сроковете и условията за записване, както и за организираните пътувания по маршрути, така и за 
индивидуални туристи. 
5. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да организира и индивидуални пътувания и групи по заявка на ТУРАГЕНТА, 
но след допълнителни уточнения и конкретизация, предмет на отделно споразумение. 
6. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да обезпечи ТУРАГЕНТА с необходимите рекламни материали.  
7. ТУРОПЕРАТОРЪТ потвърждава писмено, че е получил от ТУРАГЕНТА (чрез него) необходимите 
снимки, паспорти, и други документи, изискани от третитете лица (потребители на туристическия 
продукт) 
8. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да снабди ТУРАГЕНТА с потребителски договор, които последният да 
предостави за подписване на потребителите при тяхното записване за съответният туристически пакет. 
9. ТУРАГЕНТЪТ е длъжен в тридневен срок след подписване на на потребителския договор да изпрати 
един екземпляр от него на ТУРОПЕРАТОРА, заедно със заплатената цена за екскурзия (капаро или 
цялата сума – в зависимост от общите условия на записване). 
10. Задължение на ТУРАГЕНТА е всеки записан от него потребител да подпише потребителски договор с 
ТУРОПЕРАТОРА. 
11. ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да спазва всички срокове и условия за записване, по предоставените му от 
ТУРОПЕРАТОРА маршрути, програми и условия за пътуване. 
12. ТУРАГЕНТЪТ се задължава да събира от потребителите необходимите документи и данни и да ги 
предоставя на ТУРОПЕРАТОРА, в договорения между тях срок за това. 
13. ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да информира потребителите за всички условия на ТУРОПЕРАТОРА, по 
организирането и провеждането на пътуването (час на тръгване, маршрути, категория хотели и база на 
настаняване и изхранване, туристическа програма, език на екскурзоводската програма, час на обратно 
тръгване, визови условия, медицински застраховки, цени за вход на културни забележителности и пр.) 
14. ТУРАГЕНТЪТ е длъжен да запознае потребителя с условията за анулация още при подписване на 
договора за туристическа услуга. 
15. Неизпълнение на задълженията по т.9-14 вкл.от страна на ТУРАГЕНТА, пряко ангажира неговата 
отговорност, в случай на рекламации от страна на потребителя. 
16. Всякакви рекламации от страна на потребителя се изпращат най – късно в седемдневен срок от 
завръщане на пътуващите до ТУРОПЕРАТОРА. Последният отговаря писмено в тридесетдневен срок на 
ТУРАГЕНТА и потребителя. 
17. В случай, че ТУРАГЕНТА заплати каквито и да са суми на потребителя като неустойки, вреди и пр., 
без съгласие на ТУРОПЕРАТОРА същите суми си остават за негова сметка. 
18. Настоящият договор се сключва за срок от 1 /една/ година, като действието му се продължава 
автоматично, ако няма писмено предизвестие от една от страните за неговото прекратяване. 
 
ТУРОПЕРАТОР:                                                                                            ТУРАГЕНТ: 


