
      

 

При 2-годишен договор: 

Мтел 

трансфер 

xs 

Мтел 

трансфер 

s 

Мтел 

трансфер m и 

m 

Мтел 

трансфер l 

и l 

Мтел 

трансфер xl 

Mесечна такса 9.90 лв.  14.90 лв.   24.90 лв. 29.90 лв. 34.90 лв.  

Промоционална месечна 

такса при абонамент в 

пакет със закупено 

устройство 

- - 17.90 лв. 22.90 лв. - 

Промоционална месечна 

такса с включена 10% 

отстъпка без закупуване 

на устройство в пакет 

8.90 лв.  13.42 лв. 16.12 лв. 20.60 лв. 31.40 лв.  

Промоционална месечна 

такса с включена 20% 

отстъпка в комбинация с 

абонамент за телевизия 

или телевизия и 

интернет без закупуване 

на устройство 

- 11.93 лв. 14.33 лв. 18.31 лв. 27.91 лв. 

Включени стандартни 

минути към всички 

национални мрежи 

100  200  300  600  Неограничени  

Включени допълнителни 

промоционални минути 

към всички национални 

мрежи 

100 200 300 600 
 

Включени 

промоционални минути 

към фиксирани и 

мобилни мрежи в ЕС, 

Турция, Русия, САЩ 

10 20 30 60 
 

Включен Мобилен 

интернет на максимална 

скорост 
 

150 MB  750 MB  1500 MB  10 000 MB  

Допълнителен 

промоционален 
 

150 MB 750 MB 1500 MB 
 

http://www.mtel.bg/mtel-transfer
http://www.mtel.bg/mtel-transfer
http://www.mtel.bg/mtel-transfer
http://www.mtel.bg/mtel-transfer


Мобилен интернет на 

максимална скорост 

Цена на минута към 

мобилната мрежа на 

Мтел и всички 

фиксирани мрежи в 

страната след 

изчерпване на 

включените минути  

0.00 лв.  0.00 лв.  0.00 лв.  0.00 лв.  0.00 лв.  

Цена на минута разговор 

към други мобилни 

мрежи в страната след 

изчерпване на 

включените минути 

0.34 лв.  0.34 лв.  0.34 лв.  0.34 лв.  0.00 лв.  

 

 

При 1-годишен договор: 

Мтел 

трансфер 

xs 

Мтел 

трансфер 

s 

Мтел 

трансфер 

m 

Мтел 

трансфер 

l 

Мтел 

трансфер xl 

Месечна такса 9.90 лв.  14.90 лв.  24.90 лв.  39.90 лв.  99.90 лв.  

Включени стандартни 

минути към всички 

национални мрежи 

100  200  300  600  Неограничени  

Включен Мобилен интернет 

на максимална скорост   

500 MB  1 000 MB  10 000 MB  

Включени минути към 

мобилната мрежа на Мтел и 

всички фиксирани мрежи в 

страната 

100  
    

Цена на минута разговор 

към мобилната мрежа на 

Мтел и всички фиксирани 

мрежи в страната след 

изчерпване на включените 

минути  

0.34 лв.  0.00 лв.  0.00 лв.  0.00 лв.  0.00 лв.  

Цена на минута разговор 

към други мобилни мрежи в 

страната след изчерпване на 

включените минути 

0.34 лв.  0.34 лв.  0.34 лв.  0.34 лв.  0.00 лв.  

Всички цени са с включен ДДС. 



Промоция 1 е валидна от 02.02.2015 г. до 31.03.2015 г. 

Промоция 2 е валидна от 11.02.2015 до 03.03.2015 г. 

Всички промоционални условия важат при сключване на 2-годишен абонамент по нов или 

действащ договор за услуги. Включените промоционални минути и мегабайти се прилагат само 

в рамките на срока на 2-годишния абонамент и след изтичането му. се прилагат стандартните 

условия на избрания тарифен план Мтел трансфер. Промоционалната месечна такса се прилага 

и след изтичане на срока на абонамента. 

Абонатите по действащ договор за услуги могат да се възползват от съответните 

промоционални условия, ако до изтичане срока на абонамента им, остават не повече от 3 

месеца. 

Включените минути към Мтел и всички фиксирани мрежи в страната са в сила с тарифен план 

Мтел трансфер XS при едногодишен абонамент и се прилагат след изчерпване на включените в 

месечната такса минути към всички национални мрежи. 

При наличието на промоционални минути, те се изчерпват с предимство. 

Неизползваните в рамките на даден месечен таксуващ период минути към всички национални 

мрежи се прехвърлят за следващия месец, като максималният брой прехвърлени минути не 

могат да са повече от тези, които са включени стандартно в месечната абонаментна такса на 

съответния тарифен план. 

Неизползваните международни минути не се прехвърлят за следващия месечен период на 

таксуване. 

Неизразходваният трафик на данни за Мобилен интернет на максимална скорост, включен в 

месечната абонаментна такса, не се прехвърля за следващия месец. 

Цена на SMS към всички мрежи в страната - 0,14 лв. 

Цена на 1 МВ мобилен интернет за тарифи XS и S при едногодишен абонамент - 0.60 лв. 

Цената от 0 ст./мин. към Мтел и национални фиксирани мрежи е валидна след изчерпване на 

включените в месечната такса минути към всички национални мрежи (стандартни и 

промоционални). Цената не е валидна към номера от диапазон 0700, освен ако не е уговорено 

друго. 

Цена на минута изходящо гласово повикване към номера с формат 0700 – 0.34 лв. 

Включените  в тарифните планове минути не включват изходящи разговори към кратки номера, 

номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги (включително към 

номера 131 и *88, Musicall, Mtel+, STUDIO 88, мобилния портал за забавления, номера от 

диапазон 0700, освен ако не е уговорено друго.), към номера за данни и факс, изходящи WAP 

повиквания. 

Таксуването на разговори е на минута, а на трафика за данни - на 1KB. 1 GB се равнява на 1024 

MB. 

При достигане на включения в месечната такса трафик на данни за Мобилен интернет на 

максимална скорост, скоростта за пренос на данни ще бъде намалена до 64 Kbps. 



Включеният трафикът на данни за Мобилен интернет на максимална скорост се отнася само за 

мрежата на Мтел.  

Месечната абонаментна такса се предплаща ежемесечно в пълния й размер. 

 
 Мтел предоставя отстъпка от месечната абонаментна такса, дължима за първия месечен 

таксуващ период на ползване, когато този период е непълен. Когато услугата не може да се 

ползва в рамките на пълен месец, когато той е последния от действието на договора, тя се 

спира в началото на съответния непълен месец и за него не се дължи месечна такса.  

Освен, ако не е уговорено друго в договора, Абонатът има право да променя тарифен план в 

рамките на срока на ползване, определен в действащ договор за услуги или приложение към 

него при следните условия:  

Промяна към промоционален тарифен план е възможна, ако месечната такса на този тарифен 

план е равна или по-висока от настоящата. 

След изтичане на 6-я месец от срока на ползване е възможна промяна към стандартен 

(непромоционален) тарифен план с месечна такса по-ниска от настоящата, при заплащане на 

еднократна такса в размер на19,90лв. 

В рамките на последните 3 месеца от срока на ползване или след неговото изтичане е 

възможно преминаване към промоционален и стандартен тарифен план без значение от 

размера на месечна такса на този тарифен план. 

 

За абонати на Мтел с новопридобита SIM карта се прилага месечен кредитен лимит от 100 лв. 

(без ДДС).При условие, че абонатът е заплатил три последователни месечни фактури, по негово 

желание кредитният му лимит може да бъде увеличен на 300 лв., валиден за текуща сметка 

(без ДДС). 

При смяна на тарифен план неизползваните минути не се прехвърлят. 

Стандартните условия на тарифите са валидни при сключване на договор за срок от 12 или 24 

месеца. 

При закупуване на устройство винаги абонаментът е със срок от за 24 месеца. 

Всички останали услуги се тарифират съгласно действащия ценоразпис на Мтел. 

Абонатът има право на отстъпка  в размер на една месечна такса само при сключване на 2-

годишен абонамент за тарифен план Мтел трансфер през е-Магазина на Мтел. Отстъпката важи 

единствено за клиенти, които не са се възползвали от тази промоция през последните 12 

месеца. 

 


