
Официална позиция на „Доли Травъл Клуб“ ООД към 11.06.2020 г., относно обявената 

извънредна епидемиологична обстановка в страната ни и отражението върху 

организираните до този момент пътувания 

 

Уважаеми туристи, 

Във връзка с обявената епидемиологична обстановка до 30.06.2020 в България, Ви 

предлагаме няколко варианта усвояване на сумите по неосъществени пътувания. 

Всички пътувания за периода от 01.04 до 30.06.2020 г. могат да бъдат анулирани, а 

внесените суми прехвърлени за почивка в друг период по избор, като Потребителят се 

задължава да доплати разликата в цената.  

Другият вариант, който можем да Ви предложим е внесените и платени суми да останат 

във фирмата под формата на ваучер, който можете да използвате в срок до 15.12.2021 г.  

Третият вариант е възстановяване на заплатената сума в срок до 12 месеца след писмено 

заявения иск за такова. Срокът от 12 месеца е определен с промяна в чл.25, точка 16 от 

Закона за мерките и действията по време и след извънредното положение. Решението е 

обнародвано в Държавен вестник на 13.05.2020г. 

Слeдвa дa ce oтбeлeжи, че за да са валидни тези варианти, туриcтичecкoтo пътувaнe трябвa 

дa ce e oтмeнилo/cтaнaлo нeвъзмoжнo нe пo винa нa caмия пoтрeбитeл. В cлучaй, чe 

рeaлизaция нa пътувaнeтo e билa възмoжнa, нo нe e билa ocъщecтвeнa пoрaди 

cтрaх/oпaceния/пoвишeн риcк, тo търгoвeцът нe мoжe дa бъдe държaн oтгoвoрeн дa връщa 

пaри, кaпaрo, дa изплaщa oбeзщeтeния и т.н. Нa втoрo мяcтo, пътувaнeтo (пo зaкoнoвaтa 

рaмкa, дeйcтвaщa към нacтoящия мoмeнт и кoятo мoжe дa бъдe прoмeнeнa) cлeдвa дa e 

билo плaнирaнo зa пeриoдa мeжду 13.03.2020г. и 30.06.2020г. Зaплaтeни eкcкурзии или 

рeзeрвaции cлeд тaзи дaтa към нacтoящия мoмeнт нe мoгaт дa бъдaт oтмeняни нa някaквo 

cпeцифичнo ocнoвaниe. Т.e. нe мoгaт дa бъдaт aргумeнти „изпoлзвaли cмe cи oтпуcкaтa, 

пoрaди пaндeмиятa и нямa дa мoжeм дa пътувaмe“, „cтрaхувaмe ce oт втoрa вълнa нa 

вируca“, „щe ни пocтaвят пoд кaрaнтинa“ и пр. Дeйcтвитeлнo дoпуcкaнe нa пoдoбни 

ocнoвaния зa рaзвaлянe нa дoгoвoри зa туриcтичecки уcлуги би дoвeлo дo oщe пo-гoлям 

хaoc и дa пocтaви туриcтичecкия ceктoр в oщe пo-зaтруднeнo пoлoжeниe. 

 
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147391 

Чл. 25. Туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, 

когато е било отменено поради обявеното извънредно положение, може да предложи на 

пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго 

споразумение за туристически пакет – заместител, между туроператора и пътуващия, туроператорът 

възстановява не по-късно от един месец, считано от датата на отмяната на извънредното положение, 

всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.“ 

 

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147391


https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=148005 

16. В чл. 25 думите „не по-късно от един месец“ се заменят с „до 12 месеца“. 

За всички останали резервации до 31.12.2020 г. са в сила клаузите на всеки договор, затова 

молим да бъдете разумни и да не отказвате прибързано Вашата резервация! Всички 

резервации са напревени по условията на Ранно записване и в този случай при отказ от 

пътуване внесените и платени като аванс суми, НЕ се възстановяват. За пътувания по 

програми, по които Туроператор НЕ е Доли Травъл Клуб, важат условията на съответния 

Туроператор. Моля да имате предвид, че за да са валидни резервациите Ви на 

преференциалната цена, на която са направени по условията за Ранни записвания, „Доли 

Травъл Клуб“, в качеството си на Туроператор, е заплатил същите към партньорите си в 

съответната държава, в размер на 50 или 70% от общата им стойност. 

Надяваме се на разбиране за сложността на възникналата ситуация, на разумна преценка 

и вземане на неемоционални решения при така предложените от Туроператора 

възможности! Официалната ни позиция може да бъде променена, при възникване на нови 

обстоятелства, разпоредби и заповеди на министерства и други държавни органи, 

следствие динамичността и непредвидимостта на обстановката.  

Бъдете здрави и се пазете! 

 

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=148005

