
 

 

 

 
  Стандартни условия:  

 

Мтел БЕЗКРАЙ 
     L         XL      2XL 

 

Месечна такса 
 

19, 99 лв. 
 

23,99 лв. 
 

33,99 лв. 

Минути към мобилна мрежа 

на Мтел  
 

неограничени 

 
неограничени 

 
неограничени 

Минути към всички 

национални мобилни мрежи  

 

1000 

 

1500 

 

неограничени 

Мобилен интернет на 

максимална скорост 

 

1000 

 

                1500  

 

8000 

 
 

 Тарифни планове Мтел безкрай се предлагат само с 24-месечен абонамент. 

 Включените неограничени минути към мобилната мрежа на Мтел са валидни след 

изчерпване на минутите към всички национални мобилни мрежи  

 Включените неограничени минути не включват минути към кратки номера, номера за 

услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги , към номера от диапазон  

0700, към номера за услугата         Prima 4Kids, към номера за данни и факс, изходящи  

WAP  повиквания 

 Включените в месечната такса национални неограничени минути са валидни, единствено 

и само за повиквания, генерирани от територията на Република България до номера от 

Националния номерационен план. За всички останали повиквания, за които няма 

приложима тарифа или цена, цената е 0,30 лв. Мтел има право да спира достъпа до 

мрежата в случай на установен нетипичен трафик по смисъла на Общи условия за 

взаимоотношенията между "Мобилтел" EАД и абонатите и потребителите на обществените 

мобилни наземни мрежи на "Мобилтел" ЕАД по стандарти GSM, UMTS и LTE, в това число 

при недобросъвестно потребление, което води или може да доведе до затрудняване на 

осъществяване на повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на Мтел. 

 Цената на SMS към мобилни мрежи в страната и към всички международни мрежи за Мтел 

безкрай: 0.20 лв. 

 Месечната абонаментна такса се предплаща ежемесечно, в пълния й размер по 

ценоразпис, съобразно избрания от абоната пакет услуги. Мобилтел предоставя отстъпка 

от месечната абонаментна такса, дължима за първия месечен таксуващ период, когато 

този период е непълен.(клиентите заплащат частичен първи МАТ). 

 Размерът на неустойката при прекратяване на договора за услуги е в размер на 

стандартните месечни такси до края на договора без ДДС 

 Принцип на тарифиране - таксуването на разговорите към всички национални мрежи е 

на всеки 60 секунди. Минималният интервал на таксуване е 60 секунди 

 Принципът на тарифиране на пренос на данни (мобилен интернет) е на всеки килобайт 

(KB). (1MB = 1024KB). Минималната сума на сесия, която се начислява при тарифиране 

на трафика на данни е 0.01 лв. 

 След изразходване на посочения трафик на максимална скорост, скоростта на връзката 

се намалява до 64 Kbps. Мтел има право да въведе допълнително ограничение по 

отношение на скоростта, в случай, че бъде надвишено разумното потребление, като за 

такова се приема потребление превишаващо с 30 или повече % включените МB на 

максимално достижима скорост 

 Всички тарифни планове Мтел безкрай на стандартни условия както и промоционалният тарифен 

план Мтел безкрай 3XL се предлагат с роуминг тарифен план - Mtel Europe Unlimited за входящи и 
изходящи гласови повиквания, изходящи SMS и мобилен интернет във всички мрежи в рамките на 
ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция и/или друг избран от потребителя роуминг тарифен 
план. Mtel Europe Unlimited е допълнителен план към основен роуминг тарифен план. 
Повикванията към останалите дестинации, както и повиквания и кратки текстови съобщения към 



 

номера за услуги с добавена стойност и обаждания  към сателитни номера се тарифират съобразно 

основния роуминг тарифен план на абоната.  

 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 неизползваното потребление, включено в месечната такса 

(минути или МВ) не се прехвърлят. 

 Абонатите на тарифни планове Мтел безкрай могат да активират допълнителен пакет от 3000 МВ 

мобилен интернет на максимална скорост срещу месечна такса от 4 лв. Допълнителният пакет се 

активира за нов срок на ползване от 1 или 2 години при следните условия: (а) срокът на ползване 

на допълнителният пакет следва да съвпада със срока на ползване на основния тарифен план, към 

който се активира; (б) ако срокът на ползване е 1-годишен, абонатът може да активира 

допълнителния пакет за нов срок на ползване от 1 година, който ще се прилага и за основния 

тарифен план; и съответно (в) ако срокът на ползване е 2-годишен, абонатът може да активира 

допълнителния пакет за нов срок на ползване от 2 години, който ще се прилага и за основния 

тарифен план. За целите на активиране на допълнителния пакет, абонатът следва да подпише нови 

приложения (за основния тарифен план и за активирания допълнителен пакет), в които се посочва 

новият срок на ползване. 

 Неустойката за предсрочно прекратяване на абонамента е в размер на стандартните месечни такси, 

дължими до изтичане на 2-годишния срок на абонамента. Всички останали услуги се заплащат 

съгласно действащия ценоразпис на Мтел. 

http://www.mtel.bg/spravki-tseni-i-taksi


 

 


