4.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:
4.1.1. да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ туристическите услуги,
обект на договора за ОТП в съответствие с условията и сроковете на
същия и настоящите Общи условия.
4.1.2.

да

осигури

на

ПОТРЕБИТЕЛЯ

задължителна

застраховка “Медицински разходи при болест и злополука” за ОТП
извън страната в съответствие със стандартните условия на
застрахователните дружества, които представлява, като предостави
на ПОТРЕБИТЕЛЯ номер на застрахователната полица преди
началото

на

пътуването.

Отговорността

за

предоставените

медицински услуги се поема изцяло от застрахователната
компания;
4.1.3. да извършва настаняването в превозното средство по
реда на записването, когато то се използва /чартира/ изцяло за
организирано от него пътуване. Изключения са възможни при
инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното
състояние на туристи и други подобни.

4.2. ПРАВА НА ТУРОПЕРАТОРА:
4.2.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ установява цените и всички останали
условия на продаваните ОТП и своевременно предприема
необходимите мерки за известяването на ПОТРЕБИТЕЛЯ при
настъпили изменения.
4.2.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да промени договорената
цена на пътуването в случаите, уговорени в договора за ОТП,
настоящите Общи условия и действащото законодателство.
4.2.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя по всяко време
сроковете и програмата на ТП, с оглед обезпечаване безопасността
на Туристите.
4.2.4. В случай на несвоевременно и/или непълно
заплащане, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право по свое усмотрение да
изменя условията на ОТП или да анулира извършената резервация,
включително като развали договора, със съответните последици,
предвидени в договора за ОТП и настоящите Общи условия.

4.2.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да откаже качване в
превозното средство по всяко време от предоставяне на
договорената

пакетна

услуга/изпълнение

на

договорената

програма на туристи, злоупотребили с алкохол или употребили
наркотични вещества.
4.2.6. Когато ТУРОПЕРАТОРЪТ промени значително някоя от
основните клаузи на Договора за ОТП, същият е длъжен – пряко или
чрез Туристическия агент, да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната
в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 15
(петнадесет) дни преди началната дата на пътуването.
4.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:
4.3.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на ОТП
в уговорените в Договора за ОТП и настоящите Общи условия
срокове;
4.3.2.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ

се

задължава

да

заплати

допълнителните услуги, невлизащи в цената на ОТП отделно, в
случай, че заяви някоя от тях;

4.3.3. при пътуванията извън територията на Република
България, да осигури необходимите лични документи /задграничен
паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната
страна и на Република България;
4.3.4. ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лице, което няма навършени 18
години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен
паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация
от името на двамата родители/всички законни представители, че са
съгласни да замине в посочената страна на посочената дата (ако
непълнолетният пътува заедно с един от родителите си/законните
си представители, необходимо е той да притежава нотариално
заверено съгласие от другия родител/законен представител);
4.3.5. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия
договор срокове стойността на туристическите услуги по договора
за ОТП;
4.3.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши
пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни

заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика
съгласно международните медицински изисквания;
4.3.7. да окаже пълно съдействие на ТУРОПЕРАТОРА и на
Туристическия агент като представи необходимите документи за
осъществяването на ОТП съгласно договора за ОТП и настоящите
Общи условия;
4.3.8. да се запознае самостоятелно с валутно-митническия
режим и условията за напускане/влизане в Република България и
посещаваната държава;
4.4 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:
4.4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прехвърли правата и
задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на
всички изисквания за осъществяване на пътуването, като
предварително уведоми за това ТУРОПЕРАТОРА в срок до 60
(шестдесет)

дни

преди

началната

дата

на

пътуването.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и
лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни

пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на
разходите, свързани с прехвърлянето.
4.4.2. При значителна промяна на някоя от основните клаузи
от договора или целостта на ОТП, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да
уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за прават на последния така, както са
предвидени в чл. 89 от Закона за туризма.

