
Договор за туристически пакет
№000000000000

Днес 01.01.2020г в град София се подписва настоящият договор за туристически пакет с обща цена 
между: 

A. „ГОУ ЛИВ“ ЕООД, туроператор с удостоверение за регистрация за туристическа дейност 
№РК-01-7720, издадено на 30.05.2017г. от Министъра на Туризма на Р.България, и 
застрахователна полица по чл. 97 “Професионална отгоровност на ТО” с № 13160192140000003 
валидна до 08.07.2020 със седалище и адрес на управление: град София, Район Оборище, ул. 
Франсис Де Пресансе 12“, вход А, ап. 3, с ЕИК: 204545263, телефон 0888343843, мейл: 
sales@golive.bg представлявано от УПРАВИТЕЛЯ г-н Евлоги Киров Бирбочуков, наричан 
“ТУРОПЕРАТОР” (ТО), от една страна и; 

B. Туристът/потребителят:  

Три имена на кирилица, на латиница, ЕГН, номер на лична карта, валидност, номер на паспорта, валидност, адрес, тел, за 
връзка, мейл. 

Наричан по долу “ТУРИСТ/ПОТРЕБИТЕЛ”. 

Неразделна част от настоящия Договор се явяват Общите условия като приложение №1. Общите 
условия се прилагат по отношение на въпроси, които не са уредени в настоящия договор. При 
противоречие между клаузи на общите условия и разпоредби на този договор, предимство имат 
последните. Този Договор се сключва при спазване на изискванията на чл.82 и чл.84 от Закона за 
туризма (3Т) в сила от 01.07.2018. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА 

Име на програмата ВОДОЛАЗНА ВАКАНЦИЯ “ПОДВОДНИЯ СВЯТ НА ТУБАТАХА”                                                
Страна/Дестинация ФИЛИПИНИ, РИФЪТ Туббатаха                                              
Начална и крайна дата на пътуването 09.04.2022 / 16.04.2022                    
Продължителност на пътуването 8 дни / 7 нощувки                           

УСЛУГИ ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТНАТА ЦЕНА 
1. НАСТАНЯВАНЕ 

2. ТРАНСПОРТ 

Вид и категория на 
мястото за настаняване

Корабът “Philippines Aggressor” е дълъг 41 метра и е най-новата лодка във флота на 
Агресор, която започва да обслужва водолази от Май 2020г. Лодката е подходяща за 24 
гости настанени в 12 просторни каюти, 5 на долната палуба, 4 на основната палуба и 3 
апартамента с балкон на горната палуба. Всички имат самостоятелна баня и душ, 
индивидуален климатик и достатъчно място за съхранение на лични вещи. 
http://aggressor.com/destination/Philippines

Брой и вид на местата 2 броя пълен водолазен пакет (двойно настаняване)

Предвидени хранения Full Board 
+ Изобилно хапване сутрин, обяд и вечер 
+ Напитни: сокове, газирани напитки, вода, чай, кафе, ограничени видове бира и вино

Брой нощувки и вид на 
стаите

7 нощувки 
Каюта: Каюта на основната палуба с две единични легла

Местоположение на 
туристическите обекти

Национален парк на Юнеско риф Тубатаха, Филипините (Море Сулу)

други услуги включени в 
пакета

+ до 22 гмуркания за периода включително нощните дайвове 
+ Опитни гидове за гмуркане
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Ангел Тодорв Тодоров, ЕГН , задгр. пасп. (ЛК) № изд. на от МВР-Хасково с 
адрес......., тел. за връзка +359 8888 8888, e-mail attodorov@email.com 

http://aggressor.com/destination/Philippines
mailto:attodorov@email.com
mailto:attodorov@email.com


ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя полетното разписание до 3 дни преди датата на 
заминаване/връщане, като се ангажира да уведоми КЛИЕНТА за направените промени на 
телефоните, предоставени от него или на имейл. Час и сборно място на тръгване от крайния пункт – 
получава се информация на рецепцията на хотела два дни преди датата на отпътуване. 

3. ДРУГИ УСЛУГИ ВКЛЮЧЕНИ В ОБЩАТА ЦЕНА 

ТУРОПЕРАТОРЪТ има гружата да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ когато  
• от контекста не е ясно дали някои от туристическите услуги ще бъдат предоставени на 

пътуващия като част от група, и ако това е така, когато е възможно- приблизителния брой на 
групата; 

• когато използването от пътуващия на други туристически услуги зависи от ефективната устна 
комуникация - езика, на който тези услуги ще бъдат извършени, и 

• дали пътуването или ваканцията като цяло са подходящи за лица с ограничен  подвижност, както 
и при поискване от страна на пътуващия - точна информация дали пътуването или ваканцията са 
подходящи с оглед на потребностите на пътуващия; 

ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА 

• Изобилно хапване сутрин, обяд и вечер 
• Напитни: сокове, газирани напитки, вода, чай, кафе, ограничени видове бира и вино 
• Настаняване в избрана от вас каюта за периода 9-16 Април 2022 
• Трансфер от и до летището или хотел до пристанище Puerto Princesas 
• до 22 гмуркания за периода включително нощните дайвове 
• Опитни гидове за гмуркане 

Допълнително 
• Такси за националния парк – 120$ 
• Сателитна телефонна комуникация се предлага срещу заплащане 
• Бакшиш и лични разходи 
• Наем на оборудване и курсове 
• Препоръчителни Застраховки – Водолазна, Медицинска, Отмяна на пътуване 

Вид на транспортното 
средство

Корабът “Philippines Aggressor” е дълъг 41 метра и е най-новата лодка във флота на 
Агресор, която започва да обслужва водолази от Май 2020г

Час и място на тръгване 14:00 09 Април 2021 пристанище Puerto Princesas

Час и място на връщане 09:00 16 Април 2021 пристанище Puerto Princesas

Дни престои 8 дни

Фирма превозвач Aggressor 

Посещения Остров Кокос, Коста Рика

Екскурзии Няма

Трансфери + Трансфер от и до летището или хотел до пристанище Puerto Princesas

Други Няма

!  2
    



IV. ОБЩА ЦЕНА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАКЕТ 
ПАКЕТНА ЦЕНА 2868.00  BGN                             

ОТСТЪПКИ 0.00 BGN                                  

УСЛУГИ ДОБАВЕНИ КЪМ ПАКЕТНАТА ЦЕНА 0.00 BGN                                   

ЕКСКУРЗИИ ДОБАВЕНИ КЪМ ПАКЕТНАТА ЦЕНА 0.00 BGN                                  

ОБЩА ЦЕНА НА ПЪТУВАНЕТО 2868.00  BGN                           

ПЛАТЕНА СУМА 0.00 BGN                                    
СУМА ЗА ДОПЛАЩАНЕ 2686.00 BGN                             

V. НАЧИН И СРОК на ПЛАЩАНЕ НА ОБЩАТА ЦЕНА 

Начин и срок на плащане: Плащанията по туристическия пакет се извършват по банков път по 
посочените банкови сметки: 
Централна Корпоративна Банка АД гр. София, бул. Цариградско шосе 87,  
IBAN: BG62CECB979010H0292200,  
БАНКОВ КОД: BIC:CECBBGSF с титуляр ТО;  

Пътуването, посочено в Договора се осъществява при набран минимален брой участници, описани 
индивидуално за всяка програма. В срок посочен в чл. 89, ал.7, т.1 в ЗТ преди датата на отпътуване 
Туроператорът уведомява Потребителя за набрания брой участници. В случай на недостатъчен брой 
туристи, Туроператорът възстановява внесената от Потребителя сума в пълен размер. Настоящият 
Договор влиза в сила от датата на подписването му или плащането на депозита и е валиден до 
крайната дата на пътуването. 

ДРУГИ УСЛОВИЯ: 
Пътуваващият има право да прекрати договра за туристическия пакет по всяко време преди 
започването на изпълнението на туристическия пакет съгласно чл. 89, ал.1 от 01.07.2018. Същият 
дължи неустойки на туроператора подходяща такса за прекратяване на договора както следва: 
• От деня следващ деня на подписване на договора или заплащане на депозита до 90 календарни 

дни преди датата на тръгване – без неустойки 
• От 89 до 60 календарни дни преди датата на тръгване - 100% от внесения депозит. 
• От 59 до 30 календарни дни преди датата на тръгване - 30% от общата цена на туристическия 

пакет;  
От 29 до 14 календарни дни преди датата на тръгване - 75% от общата цена на туристическия 
пакет; 

• Под 14 дни календарни преди датата на първа услуга по пакета - 100% от общата цена на 
туристическия пакет 

Туроператорът предоставя възможността на клиента да сключи застраховка „Отмяна на пътуване“, 
застраховка на сумите по договора за пътуване в случай на смърт, злополука или акутно заболяване 
на клиента или негов близък роднина. Застраховка „ Отказ от пътуване” има 100% оскъпяване за 
лица над 65г. 

VI. Приложение 1 “Общи условия на туристичекия пакет” 
Общите условия са неразделна част от на настоящия договор, като същите дефинират правата и 
задълженията на Потребителя и ТУРОПЕРАТОРА в рамките на организираното пътуване. 
Подписването на договора или заплащането на депозит от страна на потребителя, удостоверява 
запознаването му и приемането на “Общи условия за организирано пътуване” като Приложение № 1. 

Авансово плащане 10% или 500 лева

Срок за авансово плащане до 13.04.2020

Схема за други плащания: 
сума и срок

Втора вноска: 30 % до 13 Април 2021
Трета вноска: 30 % до 30 Август 2021
Последна вноска: 30% до Декември 2021

Минимален брой участници 16 туриста
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VII.Потребителят декларира, че преди подписване на договора е получил надлежно от ТО цялата 
информация по чл. 82 и чл.84 от ЗТ. 

VIII.За неуредените в настоящия ДОГОВОР условия, ще се прилагат Общите условия на ТО, нормите на 
ЗАКОНА за туризма и действащото в Р България законодателство. 

IX. Настоящият ДОГОВОР влиза в сила от датата на подписването му или от дата на преведена сума по 
депозита и е валиден до крайната дата на пътуването. 

X. При възникване на спорове между страните, същите ще се решават по пътя на преговорите, а когато 
това е невъзможно – от компетентния съд. 

XI. Настоящият ДОГОВОР се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като 
туриста декларира, че е получил двустранно подписаният екземпляр от ДОГОВОРА си и Общите 
Условия. От свое име и от името на записаните в този договор ДЕКЛАРИРАМ , че съм запознат с 
общите условия за пътуване, включени в договора и ги приехме. 

 
Туроператор:................... ……………………   Потребител:……………………………………….. 
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