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Д О Г О В О Р 
ЗА ПАРТНЬОРСТВО 

 
 
Днес …………… г., в град София се сключи настоящият договор между: 

1.   ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “ИЗИ ТРАВЕЛ“ 
ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София 1527, Район Оборище, ул. Кешан 
№ 9, ап.19, с ЕИК 205703677 и Удостоверение за регистрация №РК-01-8053/22.08.2019 г. 
представлявано от УПРАВИТЕЛЯ Г-жа ДОРОТЕЯ ЧАУШЕВА, наричано по-нататък 
“ТУРОПЕРАТОР-1”(ТO-1), от една страна и  

2.   ………………………………… със седалище и адрес на управление: град ........................ 
............., ул. „..........................................................” №......,ЕИК № ..............................., Идент. 
№ по ДДС ................................, факс ..........................., е-mail 
..................................................., GSM ................................, с редовна регистрация за 
извършването на туроператорска\турагентска дейност – Удостоверение за регистрация 
№............../............................ на Р България, представлявано от УПРАВИТЕЛЯ – 
..........................................................................., наричано по-нататък “ТУРОПЕРАТОР-
2”(TО-2), 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.   Двата ТУРОПЕРАТОРА, в качеството си на редовно регистрирани Дружества за 
извършване на туроператорска дейност, по приложимото за Р България законодателство, 
сключват настоящия ДОГОВОР ЗА ПАРТНЬОРСТВО чрез 
A.   ТО-1 продава срещу заплащане на ТО-2 комплексни организирани групови и/или 
индивидуални туристически пътувания (ТП) - комплекс от основни и/или 
допълнителни туристически услуги по настаняване, транспортиране и хранене на 
Туристите/Потребителите (вкл. записаните трети ползващи се лица), а също други 
услуги, в зависимост от целите на пътуването, които ТО-2 ще предлага за продажба на 
крайни клиенти /туристи/, от свое име и за своя сметка, и без изменение в тяхното 
съдържание, и/или 

B.   Осъществяване на съвместна дейност при формирането, предлагането и реализацията 
за продажба на комплексни организирани групови и/или индивидуални ТП, оформени 
самостоятелно от тях и/или в сътрудничество със свои партньори, за български и 
чуждестранни туристи в страната и чужбина,  

И двете заедно, съгласно условията, сроковете и задълженията, описани подробно в 
настоящия ДОГОВОР, както и в допълнителни АНЕКСИ и отделни ПРИЛОЖЕНИЯ, 
представляващи неразделни части от сключения договор и изготвени в два еднообразни 
екземпляра. 
При липса на изрична писмена уговорка между страните се счита, че между тях е налице 
Договор за партньорство по гл. I,  чл.1, б. “А”, като разпоредбите на настоящия Договор 
могат да намерят съответно приложение при осъществяването на съвместна дейност по гл. 
I,  чл.1, б. “В”. 
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2.   “ИЗИ ТРАВЕЛ” ЕООД си запазва правото, независимо от съдържанието на така 
сключения договор, да формира, предлага и осъществява, самостоятелно и/или съвместно 
с други търговски Дружества и субекти, комплексни организирани групови и/или 
индивидуални ТП, както и други туристически пакети и услуги за български и 
чуждестранни туристи, в страната и чужбина, включително напълно идентични по предмет 
с тези, попадащи в предметния обсег на настоящия договор. 

3.   Всеки от двата ТУРОПЕРАТОРА сключва със своите Потребители (Туристите) Договор 
за организирано групово и/или индивидуално туристическо пътуване (ДОТП) и при 
евентуално приложими към тях Общи условия, от свое име и за своя сметка, по отношение 
продадените ТП. 

4.   На Потребителите се предоставя туристически ваучер (ТВ) на съответния 
ТУРОПЕРАТОР, от името и за сметка на когото е сключен ДОТП. ТУРОПЕРАТОРИТЕ 
имат всички права и задължения по сключените от тяхно име и за тяхна сметка ДОТП, 
както и за включените в ТВ туристически услуги.  

5.   Дестинациите и периодите за които се предлагат съответните услуги, настаняването ивида 
на използваните транспортни средства и услуги, съпътстващите застраховки и други 
услуги, са подробно описани в интернет сайта на ТО1 – www.easytravel.bg , като 
съдържащата се там релевантна за настоящия договор информация представлява 
неразделна част от него.  

6.   Комплексните организирани групови и/или индивидуални ТП и предлаганите други 
услуги - предмет на този договор, се предоставят от ТО1 на ТО2 по цените, обявени  в 
сайта на ТО1 в интернет, намалени със съответна отстъпка (комисионна), която може да 
бъде различна, вкл. индивидуално уговорена за всяка една програма и/или дестинация, 
като релевантна информация се изпраща писмено и/или по имейл от ТО1 на ТО2. 

 
II.   ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
1.   И двата ТУРОПЕРАТОРА са длъжни да спазват всички изисквания на Закон за туризма и 
другите законови и подзаконови нормативни актове, приложими към извършваната от тях 
дейност, вкл. да притежават и поддържат всички необходими лицензи, регистрации, а 
също да отговарят на други условия, изискуеми по действащото законодателство на Р. 
България за осъществяване на извършваната от тях дейност, както и с оглед на предмета 
на настоящия договор. 

2.   Всяка от двете СТРАНИ предоставя на своя контрагент заверено копие от 
застрахователната полица за професионална отговорност на Туроператора, съгласно 
разпоредбата на чл. 97, ал. 1 ЗТ, както и поема задължение за нейното надлежно 
поддържане за срока на действие на настоящия Договор. 

3.   В случаите по гл. I, чл. 1, б. “А”, “ИЗИ ТРАВЕЛ” ЕООД има право самостоятелно и по свое 
усмотрение да установява и/или променя цялостното съдържанието и всяка една част на 
туристическите пътувания, вкл. посочените цени и други условия, като уведомява за тези 
промени ТО2.  

4.   При съвместно формирани ТП по гл. I, чл. 1, б. “В”, ТУРОПЕРАТОРИТЕ имат право да 
установяват самостоятелно техните цени и условия за тяхното предлагане и реализация на 
крайни клиенти, вкл. чрез използването на техни контрагенти – други туроператори и/или 
турагенти, освен ако не е уговорено нещо различно. В тези случаи, всеки туроператор 
самостоятелно формира своята маркетингова и рекламна стратегия и политика, носи 
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самостоятелна отговорност за формираните от него самия елементи и/или части от 
комплексното ТП, както и би могъл да отговаря пред своя контрагент за пълно и/или 
неточно изпълнение на задължения, по и във връзка с формираните от него услуги и/или 
части от ТП. 

- на “ИЗИ ТРАВЕЛ” ЕООД 

5.   Да подържа сайта си в интернет с актуални условия за съдържанието на предлаганите ТП, 
както и да предоставя на ТО2, чрез възможните комуникационни способи, включително 
интернет сайта на Дружеството, необходимата информация за предлаганите продукти, 
както и своевременно да го информира за настъпили промени в цените и условията за 
провеждане на туристическите пътувания. 

6.   Да предоставя на ТО2 необходимата информация за ТП и другите услуги – предмет на този 
договор,  която да подпомага ефективната им реализация на крайни потребители, вкл. чрез 
налични рекламни материали и проспекти, както и всяка друга информация, която 
прецени, че може да е от полза за по-доброто реализиране на ТП. 
По своя преценка да изпраща периодично по е-mail актуална информация на ТО2, във 
връзка с комплексните организирани групови и/или индивидуални ТП, предмет на този 
договор. 

7.   Да създава необходимата организация за реализиране на туристическите програми и ТП, 
както и да предоставя в пълен обем предплатените услуги на ТО2, съгласно постигнатите 
договорености. ТО1 си запазва правото да променя превозвача при възникнала 
необходимост или преценена нецелесъобразност, за което уведомява ТО2, както и мястото 
и часовете (в местно време) на тръгване и пристигане от (до) началния, респективно 
крайния, пункт на ТП, вкл. разписанието и спирките по маршрута, при възникнала 
необходимост или с оглед оптимизиране на програмата, като се уведомява ТО2,  или 
респективно неговите Потребители по съответното ТП. Полетните часове подлежат на 
потвърждение и промени от авиокомпаниите. 

8.   ТО1 си запазва правото да променя местата за настаняване на Туристи в съответното 
превозно средство, в случаите на инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, 
здравословното състояние на Потребителя и други подобни. При самолетните полети, 
настаняването се извършва от съответната авиокомпания, като ТО1 не поема ангажимент 
за реда и местата на настаняване. 

9.   Да откаже предоставянето на услуги и/или оказването на съдействие за осъществяване на 
ТП в случаите, когато същите не са включени в съдържанието на предлаганите ТП, нито в 
Приложенията и Анексите към договора, не са допълнително съгласувани и писмено 
потвърдени от него, както и когато не е получено навреме съответно плащане за 
продадените туристически пакети. 

10.  В срок от поне 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването да уведоми ТО2, че 
минималния брой участници не е набран, поради което пътуването се отменя, без да се 
дължат обезщетения и неустойки. 

11.  При прекратяване на договора от страна на ТО2, ТО1 има правото да спре предоставянето 
на услуги на клиентите на ТО2, записани/резервирани след датата на отправеното 
предизвестие. При отправено предизвестие за разваляне/прекратяване на Договора, или 
междувременно настъпило такова, “ИЗИ ТРАВЕЛ” ЕООД дължи изпълнение на своите 
задължения спрямо вече записаните за ТП потребители, които са извършили пълни и точни 
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плащания за тях, вкл. с постъпили по сметките на ТО1 пълни и точни парични преводи от 
ТО2, и съгласно уговореното между страните. 

- на ТУРОПЕРАТОР 2: 

12.  Да рекламира по възможно най-подходящ начин туристическите продукти на “ИЗИ 
ТРАВЕЛ” ЕООД и да полага максимални усилия за продажбата им в съответствие с 
условията в Договора и постигнатите допълнителни договорености. 

13.  Да предоставя на Потребителите необходимата, вкл. изискуемата се по закон информация, 
пълно, коректно и точно, в необходимите срокове и в съответствие с цялата налична 
информация, получена, по какъвто и да е начин, от ТО1, включително актуалната такава, 
находящата се на интернет сайта му. 
Да довежда информацията за условията за провеждане на организираните групови и/или 
индивидуални ТП и евентуалните промени до знанието на Потребителя своевременно, а 
при нужда включително незабавно. 

14.  ТО2 няма право да поема ангажименти пред клиентите си за задоволяване на 
специфични изисквания или предоставяне на услуги, невключени в съдържанието на 
организираните групови и/или индивидуални ТП, нито в Приложенията и Анексите към 
настоящия договор, за които ТО1 не е дал изричното си съгласие. 

15.  Да сключва, от свое име и за своя сметка, Договори за организирани групови и/или 
индивидуални ТП с Потребителите, съобразявайки се с конкретните условия на всяка една 
програма, както и да предоставя собствен ваучер, респективно съответен документ на 
туристите, удостоверяващ извършената резервация или продажбата за хотелско 
настаняване, с който туристите да удостоверяват пътуването пред “ИЗИ ТРАВЕЛ” ЕООД, 
вкл. неговите служители и представители, както и пред контрагентите му у нас и в 
чужбина. 

16.  ТО2 се задължава да съобрази изцяло съдържанието на сключваните от свое име и за своя 
сметка Договори за организирани групови и/или индивидуални ТП с Потребители, така че 
установените клаузи по отношение на неустойки, обезщетения, санкции, общи условия и 
всички останали разпоредби да кореспондират, както с клаузите на настоящия Договор, 
така и със съществуващите типови – по дестинации, програми и направления, 
индивидуални Договори за организирани групови и/или индивидуални ТП на “ИЗИ 
ТРАВЕЛ” ЕООД, ведно с Общи условия на “ИЗИ ТРАВЕЛ” ЕООД за организирани 
групови и/или индивидуални ТП и тяхната продажба на крайни клиенти - Потребители 
(Туристи). 

17.  С приемането за продажба на ТП по гл. І, чл. 1, б. „А“, двете СТРАНИ приемат, че ТО1 е 
предоставил на ТО2 цялата необходима и изискуема се информация, съгласно настоящия 
Договор, както и по Закон за туризма и приложимото законодателство, вкл. съответните 
общи и типови документи по дестинации, програми и направления - Договори за 
организирани групови и/или индивидуални ТП на “ИЗИ ТРАВЕЛ” ЕООД, ведно с Общи 
условия на “ИЗИ ТРАВЕЛ” ЕООД за организирани групови и/или индивидуални ТП и 
тяхната продажба на крайни клиенти - Потребители (Туристи) и др. 

18.  Да уведомява ТО1 за записалите се туристи и сключените договори за туристически 
пътувания ежедневно, вкл. да оказва необходимото съдействие по придвижването и 
реализацията на ТП. 
Да спазва договорените в настоящия договор срокове за плащания, резервации и 
анулации. 
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19.  Да не предлага комплексните организирани групови и/или индивидуални ТП, и други 
услуги, предмет на този договор, на по-ниски цени от установените от ТО1. 
Да заплаща допълнителните услуги, не влизащи в стойността на ТП, отделно. 

20.  Да не предоставя на други Туроператори и/или Турагенти, идентични по предмет 
туристически пакети и пътувания, с тези които са предмет на настоящия договор, без 
изричното писмено съгласие на ТО1, както и да не използва предоставените от ТО1 
рекламни, информационни, ценови и други материали в интерес на други Туроператори 
или Турагенти. 

21.  Да се информира своевременно за цялата налична информация, която се намира на 
интернет сайта на ТО1. 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 ТО1 от негов офис. 
При всеки случай на открито несъответствие, ТО2 трябва незабавно да се свърже с ТО1, 
като междувременно се въздържа от извършването на каквито и да е действия, които могат 
да доведат до негативни последици за някоя от страните. 

22.  При използване интернет сайта на ТО1, ТО2 е длъжен да спазва законовите изисквания и 
тези на ТО1, като съответно приложение намират всички останали клаузи на настоящия 
договор.  
При съмнения за неоторизиран достъп всяка от двете страни е длъжна незабавно да 
потърси контакт със своя контрагент за изясняване на случая, като междувременно се 
въздържа от извършването на действия, които могат да доведат до негативни последици за 
някоя от тях. 

23.  Използването на интернет сайта на ТО1 и всички останали случаи на електронна 
кореспонденция и общуване между страните имат обвързващ характер. 

24.  Да спазва всички изисквания на закона, във връзка с обработване, предаване и съхраняване 
на защитени данни и информация за физически и юридически лица, потребители на 
предлаганите туристически продукти. 

 
III.   ЗАЯВКИ, КОМУНИКАЦИЯ И РЕД ЗА РАЗПЛАЩАНИЯ 
1.   ТО2 заплаща стойността на продадените ТП на ТО1, 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 срока на тяхното начало. Сумата, заплащана от ТО2, 
съдържа сумата за заплащане на предоставените по договора ТП. 

2.   ТО2 изпраща заявките си на ТО1 в писмен вид, вкл. с възможност на следния e-mail – 
info@easytravel.bg  

3.   В 24 часов срок от получаване на заявките ТО1 има право: 
a)   да потвърди изпратените заявки. 
b)   да откаже резервацията и да предложи евентуални алтернативни възможности. 

4.   Заявката се счита за валидна, само в случай, че ТО1 е потвърдил изпратените от ТО2 
резервация, както и когато ТО2 е направил плащане-депозит по банков път или в брой по 
резервацията, спрямо конкретните условия и изисквания на съответната оферта.   
Плащането на депозит следва да е в размер на не по-малко от 30% от цената на избраното 
организирано групово и/или индивидуално ТП, вкл. заявените допълнителни услуги,  в 
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случай, че до датата на отпътуване остават 21 и по-вече дни, съобразно условията на 
конкретната програма.   
Остатъкът от 70 % /или съответния неизплатен процент в зависимост от извършеното вече 
плащане, и съобразно условията на конкретното ТП и програма, минимум 14 дни преди 
датата на отпътуване.  
В случай, че ТО2 не преведе в посочените срокове съответните дължими суми, ТО1 има 
право да анулира резервациите и да откаже да изпълни заявките, без да дължи каквито и 
да е обезщетения или неустойки, вкл. с право да задържи вече платените парични суми. 

5.   Заплащането се извършва в офис на ТО1 в същия, респективно най-близкия град или по 
банков път – б. с-ка:  
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА гр. София, клон Фритьоф Нансен, IBAN: 
BG39UBBS80021084262840 , БАНКОВ КОД: BIC: UBBSBGSF с титуляр ТО; 
С оглед точността на извършваните плащания, меродавно е постъпването на съответните 
парични суми в офис на ТО1, респективно надлежното заверяване на посочената банкова 
сметката на ТО1. 

6.   Разплащанията за предоставените по настоящия договор туристически пътувания и други 
услуги се извършват от ТО2: 
▪   В левовата равностойност на $ - USA (щатския долар) или € евро, по официалния курс 
на БНБ, към деня на извършваното от ТО2 плащане. 

В случай на промяна на курса на $ - USA (щатския долар), по официалния курс на БНБ, с 
повече от 1% (един процент), както и при промяна на фиксирания курс на лева към € евро, 
ТО1 си запазва правото да изменя установените цени на ТП. 

7.   След като 100 % от дължимите суми за съответните заявени ТП, вкл. заявените 
допълнителни услуги,  бъдат преведени от ТО2, ТО1 предоставя всички документи, 
удостоверяващи извършеното разплащане, вкл. документите, по и във връзка с реалното 
изпълнение на договореното ТП. Разходите за предоставяне на документите са за сметка 
на ТО2, вкл. чрез посочен от нея куриер. 

 
IV.   НЕУСТОЙКИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ 

НА СТРАНИТЕ 
1.   Всеки ТУРОПЕРАТОР носи самостоятелна отговорност спрямо своите Потребители 

(Туристи) за сключените с тях Договори за организирани групови и/или индивидуални 
ТП, вкл. съобразно съдържащите се в тях клаузи и евентуално приложими Общи условия 
на съответния ТУРОПЕРАТОР, както и с оглед на приложимото национално и 
международно законодателство. 

2.   Отговорността на ТО1 пред ТО2 е ограничена до съдържащите се услуги, уговорени в 
конкретното организирано групово и/или индивидуално ТП. В случай на непредоставяне 
на услуги или изменения на техните условия ТО1 се задължава да върне на ТО2 разликата 
до стойността на обслужването, изключвайки самолетния билет, застрахователните 
полици и стойността на услугите на трети лица. 

3.   Отговорността на ТО1 пред ТО2 и евентуално неговите Потребители във връзка с 
претенции, по и във връзка с предлаганите организирани групови и/или индивидуални ТП 
и другите заявени услуги, е ограничена съобразно клаузите на сключваните от “ИЗИ 
ТРАВЕЛ” ЕООД Договори за организирани групови и/или индивидуални ТП, и 
приложимите към тях Общи условия на ТО1, включително с оглед на съдържащите се в 
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тях права и задължения на туриста и туроператора, сключваните застрахователни 
договори и създавани правоотношения, условията за изменение и анулиране на ТП, 
разваляне и прекратяване на договора, неустойките и отговорността на страните, 
изискванията за рекламации и т.н., както и с оглед на приложимото национално и 
международно законодателство. 

4.   ТО2 отговаря изцяло за вредите претърпени от ТО1, вследствие неизпълнение на своите 
задължения по договора, включително чрез възможността за регресни искове и 
притезания. 
ТО2 носи отговорност пред своя контрагент, вкл. безвиновна, и за възможните вреди на 
ТО1, свързани с наложени от компетентни органи административни и/или други видове 
санкции на последния, които са вследствие неспазване постигнатите договорености между 
страните и/или нарушаване нормативните изисквания към упражняваната дейност, и са в 
резултат на действие и/или бездействие от страна  на ТО2. 

5.   В случай на неспазване от ТО2 на сроковете за заплащане на ТП, се дължи неустойка, в 
размер на 50 (петдесет) лева, на всеки започнати 1000 (хиляда) лева, за всеки ден 
просрочка на изпълнението на паричното задължение. 

6.   При нарушаването на задълженията си по гл.ІІ, чл.чл.10, 11, 15, 16 и 20 от настоящия 
Договор, ТО2 дължи на ТО1 неустойка в размер на 5 000 (пет хиляди) лева. При 
злоумишлени действия по отношение на или чрез използването на интернет сайта на ТО1 
се дължи неустойка в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева. 

7.   При анулиране и/или отказ отвече заявени ТП, инициирани от ТО2, респективно неговите 
Потребители, вкл. смяна на дата или направление, по причини, които не са свързани със 
съществено неизпълнение от ТО1 на неговите задължения, се прилагат условията на 
сключваните от “ИЗИ ТРАВЕЛ” ЕООД Договори за организирани групови и/или 
индивидуални ТП, и приложимите към тях Общи условия на ТО1, по съответната 
Програма или дестинация, вкл. с право да се задържат вече платените парични суми, както 
и да се претендират съответни обезщетения и неустойки. 

8.   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. Възможността за претендираме на неустойки и/или 
обезщетения, по и във връзка с действието на настоящия Договор, остава и след неговото 
разваляне, респективно прекратяване. 

 
V.   РЕКЛАМАЦИИ 
1.   ТУРОПЕРАТОРИТЕ се задължават да информират Потребителите, срещу положен от тях 
подпис, че в случай на неточно изпълнение на договора, установено по време на 
пътуването или престоя, Потребителят е длъжен незабавно, а при обективна невъзможност 
– при първа такава, да уведоми доставчика на услугите и своя ТУРОПЕРАТОР, писмено 
или в друга подходяща форма за възпроизвеждане, с оглед своевременното оказване на 
съдействие, както и да се погрижи за съставянето на констативен протокол, подписан от 
Туриста, представители на ТО1 и ТО2, представител на чуждестранния местен контрагент 
Туроператор,  а също евентуално от други компетентни или оторизирани да удостоверят 
съответните факти и обстоятелства лица и организации. В тези случаи, съответният 
ТУРОПЕРАТОР е длъжен незабавно да уведоми и информира своя съконтрагент, в 
противен случай няма право на каквито и да е претенции спрямо него. 
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2.   Всички рекламации на Туристите трябва да бъдат извършвани в съответствие с Общите 
условия за организирани туристически пътувания на съответния ТУРОПЕРАТОР и при 
спазване на предвидените там срокове и условия. Оплаквания, незаявени в писмен вид на 
мястото на установяване на неточното изпълнение на договора,  по време на пътуването 
или престоя, и които са повдигнати за първи път след края на ТП, Туроператорите имат 
право да не разглеждат. 

3.   За всякакви услуги извън формираните от страните ТП по гл. I, чл. 1, закупени от ТО1 и 
платени в Р България, ТУРОПЕРАТОРИТЕ не носят отговорност, като Потребителите 
следва да се обръщат и да предявяват своите претенции към посрещащия туроператор, 
респективно лицата и организациите, които са ги предоставили. За такива услуги и за 
рекламации към такива услуги ТО1 не носи отговорност. 

4.   Рекламации на ТУРОПЕРАТОР, по повод на отправени към него претенции за 
предоставеното качество на ТП, могат да се отправят до съконтрагента в едноседмичен 
срок от момента на постъпването им. 
Рекламациите се подават от ТУРОПЕРАТОРА в писмен вид, с прилагането на заявлението 
на Туриста, документалните доказателства за обосноваността на неговите искания и други, 
имащи отношение към случая, документи. 
ТУРОПЕРАТОРИТЕ могат да изискват допълнителни писмени или други видове 
доказателства, включително обяснения на засегнатите лица, свързани със съответния 
казус.  

5.   За рекламации, подадени от ТУРОПЕРАТОР, при нарушаване на настоящия договор, се 
носи самостоятелна отговорност от съответната страна, без право за предявяване на 
регресни права и искания. 

6.   Спогодба между ТУРОПЕРАТОР и Потребител, претендиращ за претърпени вреди, 
пропуснати ползи, и/или друг вид обезщетение, може да има действие за съконтрагента, 
ако същият я одобри. 

7.   Сумата, изплащана от ТО1 в качеството си на обезщетение за вреди и пропуснати ползи, 
понесени пряко или косвено от съконтрагента и/или Потребител, не може да превишава 
стойността на съответното ТП. 

 
VI.   ФОРС-МАЖОР 
1.   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. 
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. 

2.   Към обстоятелства на непреодолима сила, в частност се отнасят: пожар, стихийни 
бедствия, военни операции от всякакъв характер, терористични актове, 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. 
Срокът за изпълнение на задълженията се отлага съразмерно на времето, в течение на 
което ще действат такива обстоятелства. Ако тези обстоятелства и техните негативни 
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последици продължат или се очаква да 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. 

3.   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 бъдеще страната от правото да се 
позовава на възникването на форс-мажорни обстоятелства, освен ако последните не са 
общоизвестни. 

4.   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. 

 
VII.   СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И РЕД ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
1.   Настоящият договор се сключва за срок от eдна година от датата на влизането му в сила, 
като продължава автоматично своето действие за всяка следваща година, в случай, че 
никоя от СТРАНИТЕ, в едномесечен срок преди изтичането му, не възрази писмено. 

2.   Всички изменения, допълнения, отмяна или създаване на нови условия към настоящия 
договор, се оформят с допълнително споразумение (анекс), подписано от упълномощени 
представители на страните. 

3.   Действието на настоящия договор може да бъде прекратено по взаимно съгласие на 
СТРАНИТЕ или с едностранно писмено предизвестие до другата страна, отправено най-
малко в едномесечен срок, преди предполагаемата дата на настъпващото прекратяване. 
В тези случаи, всяка страна е длъжна да изпълни своите ангажименти съгласно настоящия 
договор, по отношение на вече сключените договори с други, трети лица, по които е налице 
съответно пълно плащане. 

4.   Този договор влиза в сила за двете СТРАНИ, само при наличието на редовно извършена 
регистрация, съгласно законодателството ни, за извършването на съответната 
туристическа дейност и автоматично прекратява действието си с нейното заличаване или 
прекратяване. 

5.   Недействителността на някоя от клаузите на настоящия Договор не засяга валидността и 
действието на останалите разпоредби, нито на Договора като цяло. 

 
VIII.   ДРУГИ УСЛОВИЯ 
1.   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, 
а при липса на такава съгласно информацията, вписана 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. 
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Писмената, електронна и друга релевантна Комуникация между СТРАНИТЕ се извършва 
на следните адреси и данни: 
За ТО1 - “ИЗИ ТРАВЕЛ” ЕООД, град София, ул. Фритьоф Нансен №7, тел. +359 888 398 
774 , e-mail – info@easytravel.bg  
За ТО2 - .......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

2.   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 (разваляне). 
ТО2 няма право да преотстъпва изцяло или частично произтичащите от настоящия договор 
права и задължения на трета страна, без предварително писмено съгласие на другата 
страна. 

3.   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 
нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражен съд при Стопанска 
асоциация – град Пловдив, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на 
арбитражни споразумения, като при всички случаи приложимо е българското 
законодателство.  
Настоящата Арбитражна клауза се прилага и по отношение на евентуални искове на 
потребители, както и в случаите, когато СТРАНИТЕ една спрямо друга предявяват 
претенции и/или правят процесуални искания за привличане/встъпване в един вече висящ 
процес, вкл. за инициираните от други, трети лица, съдебни и несъдебни производства, 
като всяка от двете страни по договора е в правото и задължението си да се позове на нея. 
 

Настоящият договор се състави в два екземпляра, всеки от които има еднакво юридическо 
действие и влиза в сила от деня на подписването му ……………….. год. 
 
 

 
ТУРОПЕРАТОР-1:____________________           ТУРОПЕРАТОР-2:_____________________ 

        (Г-жа Доротея Чаушева)                 (…………….......………….…) 
(“ИЗИ ТРАВЕЛ” ЕООД)                                    (................................................ ) 

 


