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ДОГОВОР ЗА АГЕНТСКА ПРОДАЖБА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ 

 

Днес ....................... 2023 г., в гр. София между: 

туристическа агенция .............................................................................................................................. 

, регистрационен No ……............. , ЕИК .......................... с търговски адрес: гр. ..................................,  

………………………………………………….............................................................................................................., 

тел. …………..…........................., е-mail: ...................................................................................................., 

представлявана от . ................................................................, длъжност – ..........................................,  

 

наричана по-нататък ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, от една страна и 

Караджъ Турс Интернешънъл ЕООД – туроператор, туристически агент с регистрационен No 

5394, ЕИК BG131323312, адрес на управление: София 1407, ул. Ген. Иван Колев 33В, 

представлявана от Джемал Кямил Лютфи, длъжност – управител, наричана по-нататък 

ТУРОПЕРАТОР, от друга страна, се сключи настоящият договор: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

I.1 ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя право на продажба на собствените му туристически продукти, включени 

в уеб сайтовете www.karacitours.bg. 

I.2. Продажбата на други туристически продукти и транспортни пътнически услуги, предлагани от 

ТУРОПЕРАТОРА, може да се извърши от ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ, само след подписването на 

допълнително споразумение към настоящия договор. 

I.3. При извършване на продажба на туристически продукти, включени в www.karacitours.bg, 

ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ сключва договор с възложителя за туристически пакет от името и за сметка на 

ТУРОПЕРАТОРА. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представлява един или няколко туриста. При извършване на продажба 

на туристически продукти в www.karacitours.bg, с продължителност по-малка от 24 часа - еднодневни 

екскурзии ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ не сключва договор с възложител за туристически пакет, а следва да 

издаде единствено фискален бон и резервационна бланка от името на ТУРОПЕРАТОРА. 

I.4. При извършване на продажба и реализация на туристическия продукт, ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ 

получава комисионно възнаграждение. 

I.5. Понятията турист, туристически продукт, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, 

туристически агент, туристически пакет, основни туристически услуги и допълнителни туристически 

услуги се приемат в смисъла на Закона за туризма на Република България. 

I.6. Конфиденциална информация – всяка информация по настоящия договор, следва да се счита за 

конфиденциална. 
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II. УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБА 

II.1. Продажбата се извършва от името и за сметка на ТУРОПЕРАТОРА. 

II.2. Продажбата на договорените туристически продукти - туристически пакети и хотелски резервации 

се извършва на цени, които са фиксирани в www.karacitours.bg. 

II.3. При извършване на продажба ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ 

» консултира туристите относно елементите на програмата, условията на записване и заявка на 

допълнителни туристически услуги, плащане и анулация; 

» проверава наличието на свободни места за избраната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ програма или услугав 

резервоционната система https://www.karacitours.bg. 

» Извършва необходимите разплащания с клиентите; 

II.4. Условията за ползване на информация, съдържаща се в www.karacitours.bg се уреждат с 

допълнително споразумение. 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА КЪМ ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ 

III.1. Да предостави съответните рекламни материали. 

III.2. Да осигури обучение и участие на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ в провежданите информационно-

познавателни турове. 

III.3. Да обезпечи ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ с информационни и рекламни материали, технологични 

инструкции, необходими за предлагането и продажбата на туристическите продукти. 

III.4. Да рекламира името на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ и възможностите за търговски контакт с него. 

III.5. Да информира своевременно ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ, респ. туристите за формалните изисквания, 

условия, ограничения, предявявани към туристите от страна на чуждестранните партньори на 

ТУРОПЕРАТОРА – агенции, хотели, авиопревозвачи, от консулски и гранични служби. 

III.6. Да предостави на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ, респ. на туристите изчерпателна информация за 

особеностите на туристическите продукти, реда и условията на ползване на услуги, включени в 

туристическия пакет, правилата за влизане и излизане от съответните страни, за обичаите на местното 

население, свободата на придвижване в съответната страна или място, ограниченията на правото на 

свободен достъп при посещаване на религиозни и култови обекти, паметници на културата, природни 

обекти и други обекти за туристически показ. 

III.7. Да гарантира изпълнението на заявената програма: при автобусна програма - при цена, която е в 

сила при сключване на ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ между ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ и потребителя 

на услугата; при самолетна програма – при цена, потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА и авиокомпанията, след 

сключване на ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ между ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ и потребителя на 

услугата. 

III.8. Да изплати на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ комисион за осъществената от него продажба на 

туристически продукт. 
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III.9. Да определя за всяка групова програма срок за информиране на туристите, но не по-късно от 7 дни 

преди датата на заминаване (48 часа за еднодневни екскурзии и допълнителни автобуси за екскурзии), 

дали програмата ще се състои съгласно условието за минимален брой на туристите. 

III.10. В случай на неизпълнение на условието за минимален брой на туристите в посочения срок, 

ТУРОПЕРАТОРЪТ е задължен да предложи следните варианти за избор от страна на Възложителя: 

» да се анулира заявената програма, като на туристите се възстановяват всички внесени от тях суми; 

» друго пътуване от същото или по-високо качество, ако има такава възможност; 

» пътуване от по-ниско качество. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява разликата в цената между 

отмененото и предложеното пътуване. 

III.11. Връщането на суми по заявени допълнителни услуги, които не са потвърдени и не са анулирани се 

извършва след приключване на екскурзията. 

III.12. Да информира ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ за възникването на обстоятелства, възпрепятстващи 

изпълнението на заявените услуги в програмата. 

III.13. Да информира ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ при неизпълнение на туристически услуги, включени в 

туристическия пакет. 

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ КЪМ ТУРОПЕРАТОРА 

IV.1. Да представлява ТУРОПЕРАТОРА в отношенията му с туристите в хода на продажбата, 

предварителната организация и подготовка на програмата, при евентуални анулации и рекламации и 

всички обстоятелства, касаещи отношенията с туристите извън периода на пътуване. 

IV.2. Да осъществява дистрибуция и реклама по свое усмотрение на туристическите продукти, включени 

в уеб сайтовете www.karacitours.bg, и да извършва продажба по тях от името и за сметка на 

ТУРОПЕРАТОРА. 

V. СРОК И ВАЛИДНОСТ НА ДОГОВОРА 

V.1. Този договор се сключва за една календарна година, считано от датата на подписване. 

V.2. Договора се подновява с писмено приложение/анекс към съществуващият договор. 

V.3. Приложението включва изменения на клаузите или запазване на съществуващите условия, за срок 

от 12 календарни месеца. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ ДАННИ В СИСТЕМАТА НА ʺКараджъ Турсʺ - www.karacitours.bg 

 

ПОТРЕБИТЕЛ 1 

Име: ………………………………………………………………… 

e-mail адрес: …………………………………………………… 

парола за достъп: ………………………………………….. 

Офис: ……………………………………………………………………. 

ПОТРЕБИТЕЛ 2 

Име: ………………………………………………………………… 

e-mail адрес: …………………………………………………… 

парола за достъп: ………………………………………….. 

Офис: ……………………………………………………………………. 

ПОТРЕБИТЕЛ 3 

Име: ………………………………………………………………… 

e-mail адрес: …………………………………………………… 

парола за достъп: ………………………………………….. 

Офис: ……………………………………………………………………. 

ПОТРЕБИТЕЛ 4 

Име: ………………………………………………………………… 

e-mail адрес: …………………………………………………… 

парола за достъп: ………………………………………….. 

Офис: ……………………………………………………………………. 

 

Партньорски данни: 

Дружество: ………………….………………….………………….………………….…………………...………………….…………………. 

ЕИК: ………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….…………… 

МОЛ: ………………….………………….………………….………………….…………………..……….………………….……….…………. 

Адрес: ………………….………………….………………….………………….………………….……….………………….…….……………. 

Интернет адрес: ………………….………………….………………….………………….………………….………….………..…………. 

Лиценз: ………………….………………….………………….………………….………………….………………………….…………………. 

Застраховка и валидност: ………………….………………….………………….………………….………………….………………… 

 


