
 
        

 
 
 

                                                                                                      
 Д  О  Г  О  В  О  Р – З А Я В К А 

ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ 

 

Днес........................, в гр. ...................................между: 

 

АМБОТИС ХОЛИДЕЙЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 204399837, със седалище и адрес на управление гр. София 1510 , район ж.к.Хаджи 
Димитър, бл. 104 оф.12 и офис 1 на туроператора с адрес: гр. София 1000, ул.Стара Планина № 8-10, Удостоверение за 
регистрация №РК-01-7694, тел:+359 2980 78 88, e-mail: info@ambotis.bg , уебсайт: www.ambotis.bg, представлявано от 
Управителя ЮЛИЯ НОЖКИНА, наричано по-долу ТУРОПЕРАТОР, представлявано от: 

 

 ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ ...................................................................................... със седалище и адрес на управление: гр. ..............., 
ул. ........................................................ № ................. , ЕИК №……………........., Ид.номер по ДДС……………, за който е одобрено 
издаването на лиценз за извършване на туроператорска / турагентска дейност №  ......... / ....... г., представлявано от 
..................................................................................................., от една страна 

и  от друга страна: 

 

Потребител: ................................................................................................................................................................................................ 

л.к.№ ................................................... Издадена от......................................................... Валидна до: .................................................. 

ЕГН ............................................. 

Адрес: .......................................................................................................................................................................................................... 

тел.  ........................................................  мобилен ................................................ e-mail: ..................................................................... 

фирма  ....................................................................................... …….. адрес .............................................................................................. 

данъчен №  ................................................ Булстат  ......................................................  МОЛ.................................................................. 

 
 
От името на записаните в тази бланка и от свое име Потребителят декларира, че той и записаните са запознати с Общите 
условия на този договор /неразделна част от този договор/ и ги приемат и са получили предварителна информация за 
пътуването. 
 
 
Имена на туристите: 

№ Трите имена по лична карта или задграничен паспорт / латиница/ Валидност лична карта или 
задграничен паспорт 

ЕГН 

    

    

 наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, се постигна съгласие и се сключи настоящия договор за следното:  

mailto:info@ambotis.bg


 
        

 
 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу заплащане основни и допълнителни услуги:  хотелско 
настаняване и/или друга туристическа услуга при условията на този договор. 
ІІ. ОСНОВНИ УСЛУГИ  
2.1. Хотелско настаняване и изхранване: 

2.2. Транспорт: 
Вид на използвания транспорт:.................................................................................................................................................................. 
Фирма-превозвач: .................................................................            .седалище и адрес:......................................................................... 
Дата , час и място на   
тръгване 

Дни престой Вид транспорт No полет Забележка  

     

ІІI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ  

IV. Специални изисквания на клиента: ...................................................................................................................................................... 
V. Пакетна цена в лева на всички услуги, включени в договора: ............................................................................................................ 
5.1. Цената включва:.................................................................................................................................................................................... 
5.2. Цената не включва:............................................................................................................................................................................... 
VI. Допълнителни условия за валидност на офертата: ............................................................................................................................ 
VII Срок и начин на плащане на общата цена: 
7.1. Капаро в размер на .................... (капаро от ................. Лева/ Euro на човек при записване. Резервация се прави само след 
заплащане на капарото. 
7.2. Остатъкът в размер на .................... Лева/ Euro се заплаща до ........................... / .................дни преди датата на отпътуване. 

Извършени плащания 
Дата 

Номер на документ/фактура Сума в Euro/ Курс на БНБ Сума в лева 

    

    

7.3. В случай, че сумата по т. 7.2. не бъде заплатена в посоченият срок, резервацията се анулира и капарото остава в полза на 
ТУРОПЕРАТОРА.  
7.4. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден 
първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване. В 
случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро. 
VIII. Срокове и размер на неустойки при анулация. 
8.1. Отказ/анулация от хотелско настаняване и/или друга туристическа услуга, може да бъде направено само в писмена 
форма, в офиса, в който е сключен договора. 
8.2. Отказ/анулация от хотелско настаняване и/или друга туристическа услуга може да бъде направено според условията и 
сроковете /подробно описани в Общите условия, неразделна част от Договора/. 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
9.1.  Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси съгласно Общите условия, 
неразделна част от Договора,  и при спазване разпоредбите на Закона за туризма. 
9.2. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за 
задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България. 
9.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е информирам за наличието на валидна полица за сключена от ТУРОПЕРАТОРА застраховка 
„Отговорност на Туроператора“, по чл. 97 от ЗТ 
Този договор се изготви в три еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и за туроператора, както следва:  

ТУРОПЕРАТОР:                                                              ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ:                                      ПОТРЕБИТЕЛ:   

Дата 
настаняване 

Дата 
напускане 

Хотел /име/,  местоположение Категория 
хотел 

Стая / Тип 
настаняване 

Тип и брой 
изхранване 

Брой 
нощувки 

       

       

Трансфери Застраховки Екскурзии Други 

    


