
Оферти за самостоятелни фиксирани услуги и пакетни предложения и ценоразпис за 

допълнителни електронни съобщителни услуги 

 

Телевизия  

 Безплатно ползване на HD оборудване 

 Включени HD канали във всички планове 

 Включен пакет HBO в Мтел ТВ разширен +  

 

Условия: 

 Срок на офертата: 11.05 – 31.05.2016. Териториален обхват: офертата се предлага в магазините 
на Мтел и Близу в гр. Стара Загора и гр. Русе.  

 Такса за активация и свързване към мрежата на фиксирани услуги: 9,99 лв.  

 Инсталационна такса с включена отстъпка за пакет Мтел ТВ Смарт – 9,99 лв. 

 Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на Мтел при наличие на техническа 

възможност и срещу такса от 19.99 лв.  

 Всички посочени цени са в лева и с ДДС. Услугата се предоставя при наличие на техническа 

възможност. 

 Промоционалната месечна такса се прилага през първите 6 месечни периода на фактуриране при 

сключване на нов 2-годишен абонамент, след което се прилага стандартната месечна такса. 

 Промоционалната месечна такса е валидна за нови абонати, които нямат действащ абонамент 

за услугата на съответния адрес, както и за съществуващи абонати на Мтел и Близу в 

последните 3 месеца от срока на текущия им абонамент.  

 Месечната такса включва цена за ползване на необходимото оборудване - 1 ТВ приемник със 

съответното оборудване към него и ползване на достъп до телевизионните програми, включени 

в избрания ТВ пакет. Допълнителното оборудване, пакети и услуги се заплащат съгласно 

действащите за тях цени. 

 Един клиент може да се абонира за до 3 допълнителни ТВ приемници за ползване на 2-ри, 3-ти и 

4-ти телевизор, без обвързване срещу допълнителна месечна такса 5,99 лв. за всеки 

допълнителен ТВ приемник. Клиент може да се абонира за допълнителен ТВ приемник срещу 

месечна такса 2,99 лв. за 2-годишен срок на ползване при следните условия: (а) срокът на ползване 

на ТВ приемник следва да съвпада със срока на ползване на основния ТВ пакет, към който се 

активира; и (б) ако абонатът вече има 2-годишен абонамент за Телевизия, абонатът може да 

активира ТВ приемник за нов 2-годишен срок на ползване , който ще се прилага и за основния ТВ 

пакет. 

Телевизия – 2 годишен 
абонамент  

Мтел ТВ 
смарт 

Мтел ТВ 
стандартен  

Мтел ТВ 
разширен  

Мтел ТВ 
разширен + 

Промоционална месечна 
такса за 6 месеца  

6,00 лв. 8,00 лв. 10,00 лв. 12,00 лв. 

Стандартна месечна такса 11,99 лв. 15,99 лв. 19,99 лв. 23,99 лв. 

Брой ТВ канали  60+ 90+ 120+ 120+ HBO  

Включени HD канали  3 7 18 21 



  

 ТВ пакетите, за които клиентът се е абонирал на първи (основен) телевизор могат да се ползват 

и на допълнителните телевизори само срещу таксата за допълнителен ТВ приемник за всеки от 

тях. 

 Допълнителните ТВ приемници се активират само на адреса, на който се ползва основният ТВ 

приемник. 

 За информация -  магазините на Мтел и Близу и на номер 0800 20011 

 

 

 

 

Домашен интернет  

 Високоскоростен Домашен интернет до 100 Mbps 

 Безплатно ползване на Wi-Fi рутер 

 Безплатна инсталация  

 

Домашен интернет -2 
годишен абонамент 

Мтел нет 
25 

Мтел нет 50 Мтел нет 75 Мтел нет 100 

Промоционална месечна 
такса за 12 месеца  

8,00 лв. 10,00 лв. 12,00 лв. 17,00 лв. 

Стандартна месечна такса 15,99 лв. 19,99 лв. 23,99 лв. 33,99 лв. 

Скорост на download 25 Mbps  50 Mbps 75 Mbps 100 Mbps 

Скорост на upload * 15 Mbps  30 Mbps 45 Mbps 60 Mbps 
*Upload скорост чрез DOCSIS технология – 7 mbps  

 

 

Условия: 

 Срок на офертата: 11.05 – 31.05.2016. Териториален обхват: офертата се предлага в магазините 

на Мтел и Близу в гр. Стара Загора и гр. Русе. 

 Такса за активация и свързване към мрежата на фиксирани услуги: 9,99 лв. 

 Инсталационна такса с включена отстъпка за пакет Мтел Нет 25 – 9,99 лв. 

 Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на Мтел при наличие на техническа 

възможност и срещу такса от 19.99 лв.  

 Всички посочени цени са в лева и с ДДС. Услугага се предоставя при наличие на техническа 
възможност.  

 Промоционалната месечна такса се прилага през първите 12 месечни периода на факутриране 

при сключване на нов 2-годишен абонамент, след което се прилага стандартната месечна такса. 



 Промоционалната месечна такса е валидна за нови абонати, които нямат действащ абонамент 

за услугата на съответния адрес, както и за съществуващи абонати на Мтел и Близу в 

последните 3 месеца от срока на текущия им абонамент.  

 Месечната такса включва цена за ползване на необходимото оборудване в случаите, когато 

технологичното решение на мрежата изисква устройство(модем)  за ползване на услугата. Wi-

Fi рутер се предоставя безплатно за срока на ползване на нови абонати на фиксирани услуги – за 

нов абонат се счита нов клиент на нов адрес –т.е адрес, на който в момента не се ползва 

услугата. Допълнителното оборудване, пакети и услуги се заплащат съгласно действащите за 

тях цени 

 Посочените интернет скорости са негарантирани и са максимално достижимите в мрежата на 

Мобилтел ЕАД 

 Услугата Домашен интернет предоставя неограничен интернет трафик в мрежата на 

Мобилтел ЕАД 
 При липса на техническа възможност не се предоставя повече от един IP адрес 

 За информация -  магазините на Мтел и Близу и на номер 0800 20011 

 

 

 

Двоен пакет – Домашен Интернет и Телевизия  

 HD канали във всеки пакет  

 Безплатен Wi-Fi рутер 

 Безплатно HD оборудване 

 

 

 

 

 

 

 

Двоен пакет -2 
годишен абонамент 

Мтел смарт 
25 

Мтел 
стандартен 50  

Мтел 
разширен 75 

Мтел 
разширен +100 

Промоционална 
месечна такса  

10,00 лв.  12,00 лв. 14,00 лв. 19,00 лв. 

Месеци с 
промоционална такса 

12 6 6 6 

Стандартна месечна 
такса  

19,99 лв. 23,99 лв. 27,99 лв. 37,99 лв. 

Брой ТВ канали  60+ 90+ 120+ 120+ HBO  

Включени HD канали  3 7 18 21 

Скорост на download  25 Mbps  50 Mbps 75 Mbps 100 Mbps 



. 

Условия: 

 Срок на офертата: 11.05 – 31.05.2016. Териториален обхват: офертата се предлага в магазините 

на Мтел и Близу в гр. Стара Загора и гр. Русе. 

 Такса за активация и свързване към мрежата на фиксирани услуги: 9,99 лв. 

 Инсталационна такса с включена отстъпка за пакет Мтел ТВ Смарт – 9,99 лв. 

 Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на Мтел при наличие на техническа 

възможност и срещу такса от 19.99 лв.  
 Всички посочени цени са в лева и с ДДС. Услугите се предоставят при наличие на техническа 

възможност. 

 Промоционалната месечна такса за двоен пакет Мтел Смарт 25 (съставен от Мтел Нет Смарт 

25 Mbps + Мтел ТВ Смарт) се прилага през първите 12 месечни периоди на факутриране при 

сключване на нов 2-годишен абонамент. Промоционалната месечна такса за Мтел Стандартен 

50 (съставен от Мтел Нет 50 Mbps + Мтел ТВ Стандартен), Мтел Разширен 75 (съставен от 

Мтел Нет 75 Mbps + Мтел ТВ Разширен) , Мтел Разширен + 100 (съставен от Мтел Нет 100 Mbps 

+ Мтел ТВ Разширен+) се прилага през първите 6 месечни периода на фактуриране при сключване 

на нов 2-годишен абонамент. След изтичане на посочените срокове на валидност се прилагат 

стандартните месечни такси. 

 Промоционалната месечна такса е валидна за нови абонати, които нямат действащ абонамент 

за услуга от пакета на съответния адрес, както и за съществуващи абонати на Мтел и Близу в 

последните 3 месеца от срока на текущия им абонамент.  

 Месечната такса включва цена за ползване на необходимото оборудване - 1 ТВ приемник със 
съответното оборудване към него и ползване на достъп до телевизионните програми, включени 
в избрания ТВ пакет, Wi-Fi рутер и/или модем. Wi-Fi рутер се предоставя на нови абонати на 
фиксирани услуги – за нов абонат се счита нов клиент на нов адрес –т.е адрес, на който в 
момента не се ползва услугата. Допълнителното оборудване, пакети и услуги се заплащат 
съгласно действащите за тях цени 

 Клиентът може да се абонира за до 3 допълнителни ТВ приемници за ползване на 2-ри, 3-ти и 4-

ти телевизор, без обвързване срещу допълнителна месечна такса 5,99 лв. за всеки допълнителен 

ТВ приемник Клиент може да се абонира за допълнителен ТВ приемник срещу месечна такса 2,99 

лв. за 2-годишен срок на ползване при следните условия: (а) срокът на ползване на ТВ приемник 

следва да съвпада със срока на ползване на основния ТВ пакет, към който се активира; и (б) ако 

абонатът вече има 2-годишен абонамент за Телевизия, абонатът може да активира ТВ 

приемник за нов 2-годишен срок на ползване , който ще се прилага и за основния ТВ пакет. 

 ТВ пакетите, за които клиентът се е абонирал на първи (основен) телевизор се ползват и на 

допълнителните телевизори само срещу таксата за допълнителен ТВ приемник за всеки от тях. 
Допълнителните ТВ приемници се активират само на адреса, на който се ползва основният ТВ 

приемник.  

 Посочените интернет скорости са негарантирани и са максимално достижимите в мрежата. 
 Услугата Домашен Интернет предоставя неограничен интернет трафик в мрежата. 
 При липса на техническа възможност не се предоставя повече от един IP адрес 

  За  информация -  магазините на Мтел и Близу и на номер 0800 20011 

 

 



 

  

Троен пакет – Домашен интернет , Телевизия и Мобилна услуга  

 HD канали във всеки пакет 

 Включени неограничени минути към всички национални мрежи  

 Безплатен Wi-Fi рутер и HD оборудване  

 

Условия: 

 Срок на офертата: 11.05 – 31.05.2016. Териториален обхват: офертата се предлага в магазините 

на Мтел и Близу в гр. Стара Загора и гр. Русе. 

 Такса за активация и свързване към мрежата на фиксирани услуги: 9,99 лв 

 Инсталационна такса с включена отстъпка за пакет Мтел микс смарт 25 – 9,99 лв. 

 Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на Мтел при наличие на техническа 

възможност и срещу такса от 19.99 лв.  

 Всички посочени цени са в лева и с ДДС.  

 Услугите се предоставят при наличие на техническа възможност.  

 Офертата е валидна при сключване на нов 2-годишен абонамент.  

 От предложението могат да се възползват нови абонати, които нямат действащ абонамент 
за услугата на съответния адрес, както и съществуващи абонати на Мтел и Близу в последните 
3 месеца от срока на текущия им абонамент.  

 Посочените пакети са съставени от следните тарифни планове: Мтел Mикс Смарт 25  - от 
Мтел Нет Смарт 25 Mbps + Мтел ТВ Смарт + Мтел Безкрай L; Мтел Mикс Стандартен 50 – от 
Мтел Нет 50 Mbps + Мтел ТВ Стандартен + Мтел Безкрай XL; Мтел Фикс Разширен 75 – от Мтел 

Троен пакет -2 
годишен абонамент 

Мтел микс 
смарт 25  

Мтел микс 
стандартен 50  

Мтел микс 
разширен 75  

Мтел микс 
разширен + 100 

Месечна такса 29,99  лв. 33,99 лв. 39,99 лв. 45,99 лв. 

Брой канали  60+ 90+ 120+ 120+ HBO  

Скорост на download 25 Mbps  50 Mbps 75 Mbps 100 Mbps 

Включени минути към 
всички национални 
мобилни мрежи 

1000 1500 Неограничени  Неограничени  

Включени минути към 
мобилната мрежа на 
Мтел  

Неограничени  Неограничени Неограничени Неограничени 

Включени MB мобилен 
интернет на 
максимална скорост  

1000 MB  1500 MB 8000 MB 8000 MB 

Максимална скорост за 
download при ползване 
на мобилен интернет  

21 Mbps  42 Mbps 42 Mbps 42 Mbps 



Нет 75 Mbps + Мтел ТВ Разширен + Мтел Безкрай 2XL; Мтел Mикс Разширен+ 100 - от Мтел Нет 
100 Mbps + Мтел ТВ Разширен+ + Мтел Безкрай 2XL.  

 Цена на минута изходящо гласово повикване към други мобилни мрежи в страната, извън Мтел 
мрежата, и към номера на тарифен план с марка “bob”, след изчерпване на включени минути 
минути към всички мобилни мрежи в страна – 0,30 лв.  

  Операторът има право да спре достъпа на Абоната 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 Оператора. 

 Цена на мин. изходящо гласово повикване към фиксирани мрежи в страната – 0,30 лв.  

 Цена на 1 sms към моб. мрежи в страната и към всички международни мрежи-0,20 лв.  

 След изразходване на посочения трафик на максимална скорост, скоростта на връзката се 
намалява до 64 Kbps. Мобилтел 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. 
Трафикът реализиран след изразходване на включения трафик на данни за мобилен интернет на 
максимална скорост, не се заплаща. 

 Ползването на включени неограничени минути към мобилниет мрежи на Мобилтел започва след 
изразходване на включените минути към всички мобилни мрежи в страната.  

 Принцип на тарифиране: (а) за гласови повиквания - на всеки 60 секунди, като минималният 
интервал на таксуване е 60 сек. на секунда след първите 60 сек., които са неделими; и (б) за пренос 
на данни - на всеки 1 KB (1MB = 1024KB). Минималната сума на сесия, която се начислява при 
тарифиране на трафика на данни за мобилен интернет е 0.01 лв. Включените минути не 
включват минути към кратки номера, номера за услуги с добавена и/или други специализирани 
услуги към номера от диапазон 0700, към номера за услугата Prima4Kids ,към номера за данни и 
факс, изходящи WAP повиквания.  

 Тарифни планове Мтел безкрай L, XL и 2XL се предлагат с тарифен план за ползване на роуминг в 
ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция - Mtel Europe Unlimited и/или друг избран от 
потребителя роуминг тарифен план. Mtel Europe Unlimited е допълнителен план към активирания 
основен роуминг тарифен план. 

 Месечната такса включва цена за ползване на необходимото оборудване - 1 ТВ приемник със 
съответното оборудване към него и ползване на достъп до телевизионните програми, включени 
в избрания ТВ пакет, Wi-Fi рутер и/или модем. Wi-Fi рутер се предоставя на нови абонати на 
фиксирани услуги – за нов абонат се счита нов клиент на нов адрес –т.е адрес, на който в 
момента не се ползва услугата. Допълнителното оборудване, пакети и услуги се заплащат 
съгласно действащите за тях цени 

 Клиентът може да се абонира за до 3 допълнителни ТВ приемници за ползване на 2-ри, 3-ти и 4-

ти телевизор, без обвързване срещу допълнителна месечна такса 5,99 лв. за всеки допълнителен 

ТВ приемник. Клиент може да се абонира за допълнителен ТВ приемник срещу месечна такса 2,99 

лв. за 2-годишен срок на ползване при следните условия: (а) срокът на ползване на ТВ приемник 

следва да съвпада със срока на ползване на основния ТВ пакет, към който се активира; и (б) ако 

абонатът вече има 2-годишен абонамент за Телевизия, абонатът може да активира ТВ 

приемник за нов 2-годишен срок на ползване , който ще се прилага и за основния ТВ пакет. 

 ТВ пакетите, за които клиентът се е абонирал на първи (основен) телевизор се ползват и на 

допълнителните телевизори само срещу таксата за допълнителен ТВ приемник за всеки от тях. 
Допълнителните ТВ приемници се активират само на адреса, на който се ползва основният ТВ 

приемник..Посочените интернет скорости са негарантирани и са максимално достижимите в 

мрежата на Мобилтел ЕАД 



 Услугата Домашен Интернет предоставя неограничен интернет трафик в мрежата на 

Мобилтел ЕАД 
 При липса на техническа възможност не се предоставя повече от един IP адрес 

 За информация -  магазините на Мтел и Близу и на номер 0800 20011 

 

Домашен телефон  

 Включени неограничени минути за разговори във всеки тарифен план  

 Включени минути към мобилни мрежи в ЕС 

 Безплатен телефонен апарат  

 

 

Домашен телефон -2 годишен 
абонамент 

Мтел безкрай 
фикс М  

Мтел безкрай 
фикс L 

Мтел безкрай 
фикс XL 

Месечна такса в пакет с 
телевизия и интернет  

3,00 лв.  3,00 лв. 3,00 лв. 

Месечна такса  7,99 лв. 11,99 лв. 15,99 лв. 

Включени минути към 
национални фиксирани мрежи  

Неограничени  Неограничени Неограничени 

Включени минути за 
международни разговори в Зона 
1 

                    
                  - 

Неограничени Неограничени 

Включени минути към 
национални мобилни мрежи  

                  -                   - Неограничени 

Допълнителен промо пакет  Включени 
неограничени 
минути към 
любим номер  

Включени 
неограничени 
минути към 
мобилната мрежа 
на Мтел  

60 мин. за 
международни 
разговори към 
мобилни мрежи 
в ЕС 

 

 

Условия: 

 Срок на офертата: 11.05 – 31.05.2016. Териториален обхват: офертата се предлага в магазините 

на Мтел и Близу в гр. Стара Загора и гр. Русе. 

 Такса за активация и свързване към мрежата на фиксирани услуги: 9,99 лв 

 Промоционалните условия са валидни за нови абонати, които нямат действащ абонамент за 

услугата на съответния адрес, както и за съществуващи абонати на Мтел и Близу в рамките на 

последните 3 месеца от срока на текущия им абонамент.  

 Промоционалните условия важат в рамките на 2–годишен срок на абонамента.  

 Принцип на тарифиране за изходящи гласови повиквания - на всеки 60 секунди, като минималният 

интервал на таксуване е 60 секунди. 



 Минути изходящи гласови повиквания, включени в месечната абонаментна такса, не включват 

изходящи разговори към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други 

специализирани услуги (включително към номера 131, *88 и други номера от типа “звезда”, 

Musicall, Mtel+, STUDIO 88, мобилни портали за забавления), към номера 0700 и 1700, към номера 

за данни и факс, изходящи WAP повиквания. 

 Цена на минута. изходящо гласово повикване към мобилни. мрежи в страната след изчерпване на 

минутите, включени в месечна абонаментна aтакса за Мтел безкрай фикс М и L е 0,25 

лв./минута. Цената на минута  към номера 0700 и 1700 е 0,18 лв. с ДДС. 

 Включените допълнителни 60 мин. международни изходящи гласови повиквания са валидни за 

повиквания към моб. мрежи в Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, 

Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, 

Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Нидерландия, Хърватска, 

Чехия и Швеция.  

 Промоционалните месечни такси важат само за следните комбинации от Домашен телефон и 
пакет Интернет и Телевизия: Мтел Фикс Безкрай М в комбинация с Мтел Смарт 25; Мтел Фикс 
Безкрай L в комбинация с Мтел Стандартен 50 , Мтел Разширен 75; Мтел Фикс Безкрай XL в 
комбинация с пакет Мтел Разширен +100. 

 Цени на международни повиквания 

 

 

 Всички останали услуги, които не са посочени изрично в тарифния план, се таксуват съгласно 

действащите цени на Мтел. 

 Услугата е фиксирана и може да се ползва само на посочения в договора адрес. 

 Предоставеният фиксиран номер е от фиксирания номерационен план на Мтел. 

 За информация -  магазините на Мтел и Близу и на номер 0800 2001 

Зона Дестинация Цена(в лева с ДДС) 

I Фиксирани мрежи: Австрия, Албания, Андора, Армения, Белгия, Босна и 
Херцеговина, Ватикана, Великобритания, Германия, Гибралтар, Гърция, 
Гренландия, Грузия, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, 
Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Македония, Малта, Молдова, 
Монако, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Сан Марино, Словакия, 
Словения, Сърбия и Черна гора, Турция, Украйна, Унгария, Фарьорски острови, 
Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швейцария, Швеция; 
- Канада, САЩ: мобилни и фиксирани мрежи; 
- Израел - фиксирани мрежи. 

1,19 

II Европейски страни – мобилни мрежи: Австрия, Албания, Андора, Армения, 
Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, Великобритания, Германия, Гибралтар, 
Гърция, Гренландия, Грузия, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Македония, Малта, 
Молдова, Монако, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Сан Марино, 
Словакия, Словения, Сърбия и Черна гора, Турция, Украйна, Унгария, Фарьорски 
острови, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швейцария, Швеция. 
Израел - мобилни мрежи. 

1,55 

III Всички останали направления 1,73 

IV Самолетни и корабни сателитни мрежи 7,19 



 



 

Допълнителни пакети за телевизия (Екстри) 

 

Екстри Канали Месечна 
такса с 2-
годишен 

абонамент 

Месечна такса 
с безсрочен 
абонамент 

HBO  HBO, HBO 2, HBO 3, HBO HD, HBO 2 HD, HBO 3 HD, HBO 
GO 

3, 99 лв. 7,99 лв. 

HBO & 
Cinemax 

HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax, Cinemax 2, HBO HD, HBO 2 
HD, HBO 3 HD,HBO GO, Cinemax HD, Cinemax 2 HD 

4,99 лв.  9,99 лв. 

Diema Xtra Diema Sport HD, Diema Sport 2 HD за IPTV, CATV и DTH 
Diema Sport HD, Diema Sport 2 HD и Trace Sport Stars HD 
за IPTV и CATV 

           -  3,99 лв. 

Play HD  Eurosport 1HD, Eurosport 2 HD, Animal Planet HD, 
Discovery ChannelHD (Showcase),Discovery Science HD, 
ID Xtra HD 

2,99 лв. 5,99 лв. 

Балкани  Planet Turk, Euro Star, Euro D, Samanyolu Avrupa, 
Show,Planet Mutfak, NTV Avrupa, Kral TV 

        - 5,99 лв. 

Europe SD ARD, TRT International, France 2, Pro Sieben, Rai 1, Rai 2, 
Rai 3,RTL, RTР, SAT 1, TVE, TV Slovenija 2, ZDF 

2,99 лв. 5,99 лв. 

MAX HD  TV 1 HD, 359 TV HD, bTV HD, Nat Geo HD, BG Music 
Channel HD, 24 Kitchen HD,Balkanika HD, Box TV HD, bTV 
Action HD, Travel HD, Fen TV HD, Fox HD, Fox Life 
HD, Fox Crime HD, Food Network HD, History Channel HD, 
Luxe TV HD, MTV LiveHD, Nat Geo Wild HD, News 7 HD, 
Nova Sport HD, Outdoor Channel HD, Penthouse 
HD, RING HD, Sportal HD, Travel Channel HD, Wild TVHD, 
World Fashion HD,Bloomberg TV Bulgaria HD, Wness TV 
HD 

2,99 лв. 5,99 лв. 

    

MAX SD  Agro TV, DSTV, Fiesta, ВТК, Телевизия Туризъм, Фен ТВ 
ФОЛК, Фолклор, TravelTV, Fashion TV, 24 Техно, SKY 
news, MTV Rocks, Детский мир/Телеклуб, Наше 
Кино, НТВ МИР, BG Info Channel, SCT, Karusel, English 
Club TV, Eurosport News,MTV, MTV Dance, MTV Hits, 
Private TV, RiC TV, RTVi, Passion XXX, Satisfaction, VH1 
Classic, VTV, Yaban TV, Шанс ТВ 

2,99 лв.  5,99 лв. 

*Маркираните в червено  канали са налични само в интерактивна ( IPTV)  и кабелна телевизия   

Условия:  

 Посочените месечни такси за допълнителните ТВ пакети (HBO, HBO&Cinemax, Play HD, Europe SD, 

MAX HD, MAX SD) с 2-годишен абонамент се предоставят за нов 2-годишен срок на ползване при 

следните условия: (а) срокът на ползване на допълнителния пакет следва да съвпада със Срока на 

ползване на основния ТВ пакет, към който се активира; (б) ако абонатът има абонамент за 



Телевизия за Срок на ползване 2 години, абонатът може да активира допълнителния пакет/ ТВ 

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

 Допълнителните пакети Diema Extra и Балкани се предлагат само с безсрочен абонамент. 

Безсрочният абонамент за допълнителните пакети може да се прекъсне и възобнови по желание 

на абоната, без неустойка и без това да се отрази на срока на основния абонамент.  

 Допълнителните пакети Балкани, Europe SD, MAX HD, MAX SD, както и програмата Trace Sport 

Stars HD от пакета Diema Extra не са налични при предоставяне на телевизия посредством 

сателитна технология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Ценоразпис на “Мобилтел” ЕАД за ползване на допълнителни електронни съобщителни услуги 

Цените, посочени в това Приложение, се прилагат единствено, ако Операторът и Абонатът не са се съгласили 
изрично за прилагане на друга цена 

Наименование на услугата Цена с ДДС 

Такса активация и свързване към мрежата на Мобилтел ЕАД за фиксирани услуги 9,99 лв. 

Такса активация и свързване към мрежата на Мобилтел ЕАД за мобилни услуги  9,90 лв 

Такса инсталация за фиксирани услуги 29,99 лв. 

Такса смяна на адрес за фиксирани услуги 19,99 лв. 

Изходящо повикване към номер 088 1881 - Смарт линия 0,24 лв./мин. 

Изходящо повикване към номер 1888 - Musicall 0,06 лв./мин. 

Цена за изпращане на SMS към номер 1888 - Musicall Безплатно 

Изходящо повикване към номер 088 1010 Спрямо тарифния план на абоната (изходящо повикване 
към мобилната мрежа на Мтел) 

Изходящо повикване към номера с формат +359 881 
xxxxxx 

Спрямо тарифния план на абоната (изходящо повикване 
към мобилната мрежа на Мтел/ разговорите не черпят от 
отстъпката, в случай, че се ползва такава 

Изходящо повикване от мобилен номер към номер с 
формат 0700xxxxx 

Спрямо тарифния план на абоната (изходящо повикване 
към фиксираната мрежа на Мтел/ други фиксирани 
мрежи) 

Изходящо повикване към номера с формат 1700xxxxx Спрямо тарифния план на абоната (изходящо повикване 
към мобилната мрежа на Мтел разговорите не черпят от 
отстъпката, в случай, че се ползва такава) 

Зареждане на предплатена карта с 1 изходящо кратко 
текстово съобщение (SMS) към номер 1616, чрез 
автоматичното меню и чрез STK меню - според сумата, 
която се зарежда 

стойност на ваучера 

Смяна на номер от услугата Любим номер 2,90 лв. 

Смяна на номер от услугата Семейство и приятели 0,60 лв. 

Ползване на услугата Musicall 0,60 лв. 

Сваляне на една Musicall мелодия 1,50 лв. 

Видео разговор в мобилната мрежа на Мобилтел* 0,59 лв./мин. 

Видео разговор към други мобилни мрежи в страната* 0,59 лв. / мин. 

Ползване на услугата Видео клуб 9,90 лв. / месец 

Ползване на услугата Видеоклуб Мулти 3,00 лв. / месец 

Ползване на услугата Мултиекран 2,90 лв./месец 

Ползване на услугата Mtel Now 5,99 лв./месец 

КРЕДИТЕН ЛИМИТ (месечен кредитен лимит за текущо потребление) 
Кредитен лимит по новопридобита SIM карта -  100 лв. (без ДДС). 
В случай, че Абонатът е заплатил три последователни месечни фактури, кредитният лимит по съответната SIM карта 
може да бъде увеличен по заявка на Абоната на 300 лв. (без ДДС). 

 



Обслужване на клиенти *88 - цена на едно обаждане 
(посочената цена не се 

автоматично 
меню 

0,06 лв.  

прилага за клиенти, които ползват тарифни планове за 
бизнес абонати) 

свързване със 
сътрудник 

0,06 лв.  

Изходящо повикване към номер +35988137 от роуминг при обаждане от страна в Европейския съюз: безплатно, 
в останалите случаи таксуването е според роуминг 
тарифния план 

Изходящо повикване към номер +359 88 8088088 - 
Център за обслужване на клиенти от всички останали 
мрежи 

Спрямо тарифния план на абоната (изходящо повикване 
към мобилната мрежа на Мтел 

WAP и Мобилен Интернет през GPRS (Тарифен план М-Офис)* Цена с ДДС на 100 КВ 

Цена на 100 КВ до 10 MВ 0,25 лв./100 KB  

 над 10 MB 0,06 лв./100 KB 

Начин на таксуване на 1 KB 

Цените се прилагат, когато Абонатът няма активен пакет за Мобилен интернет или не е на тарифен план с включени 
MB. 1 МВ (Megabyte) се равнява на 1024 KB (Kilobytes). 
Кратко текстово съобщение (SMS) в рамките на един таксуващ период* Цена с ДДС 

  1-20 бр. 0,18 лв. 

  21-100 бр. 0,13 лв. 

1 изходящ SMS в мрежата на Мобилтел ЕАД и E-Mail 101-500 бр. 0,11 лв. 

  над 500 бр. 0,07 лв. 

 към други национални мрежи и международни номера n/a 0,22 лв. 

 
Кратко мултимедийно съобщение (MMS) в рамките на един таксуващ период* Цена с ДДС 

    

  1 - 5 бр. 0,78 лв. 

1 изходящ MMS в мрежата на Мобилтел ЕАД и E-Mail 6 - 12 бр. 0,60 лв. 

  Над 12 бр. 0,48 лв. 

 към други национални мрежи и международни номера n/a 0,78 лв. 

 
Международни разговори по договор за мобилни телефонни услуги* Цена с ДДС на минута 

I Зона - Европейски страни фиксирани мрежи 1,19 лв. 

II Зона 1,55 лв. 

III Зона - Всички останали страни, извън Зона I и Зона II 1,73 лв. 

IV Зона - Самолетни и корабни сателитни мрежи 7,19 лв. 

 
Международни разговори за абонати на услугата Домашен телефон*  Цена с ДДС на минута 

Зона I 0,12 лв. 

Зона II 0,18 лв. 

Зона III 0,18 лв. 

Зона IV 0,18 лв. 

Зона V 0,39 лв. 

Зона VI 0,59 лв. 

Зона VII 0,59 лв. 

Зона VIII 0,69 лв. 

Зона IX 0,69 лв. 

Зона X 0,99 лв. 

Зона XI 0,99 лв. 



Зона XII 0,99 лв. 

Всички останали страни 2,99 лв. 

Самолетни и корабни сателитни мрежи 6,99 лв. 

*Описаните цени се прилагат, в случай че в условията на избрания от Абоната тарифен план не е посочено друго. 
Метод на тарифиране при международни разговори е според тарифния план на Абоната. Актуална информация за 
Зоните е налице на www.mtel.bg 

 

РОУМИНГ ТАРИФНИ ПЛАНОВЕ - РАЗГОВОРИ 

Промяна на роуминг тарифен план, избран първоначално от абоната, може да се извършва по инициатива на 
абоната след подписване на това Приложение, чрез всеки от съществуващите канали за обслужване на 
потребители/ абонати, съгласно ценовите и неценови условия посочени в това Приложение: 

3 FOR FREE WORLD 

 Цена с ДДС 

Зони Минута изходящо (към 
България) и входящо 
повикване 

Минута изходящо 
повикване към всички 
останали държави 

един изходящ 
SMS 

Трафик на 
данни - на 
всеки  MB 

Зона 1 0,39 лв. 6,99 лв. 0,39 лв. 0,99 лв. 

Зона 2 - Препоръчителни 
мрежи 

1,99 лв. 6,99 лв. 0,59 лв. 14,90 лв. 

Зона 3 - Препоръчителни 
мрежи 

3,99 лв. 6,99 лв. 0,79 лв. 16,90 лв. 

Зона 2 - Непрепоръчителни 
мрежи 

2,79 лв. 6,99 лв. 0,89 лв. 17,90 лв. 

Зона 3 - Непрепоръчителни 
мрежи 

4,99 лв. 6,99 лв. 0,99 лв. 19,90 лв. 

-На всеки 3 минути входящо или изходящо повикване (към България) от държавите в цял свят Абонатът получава 
още 3 минути безплатно. 
-Безплатните 3 минути, които се добавят към всяко входящо или изходящо повикване (към България) от държавите 
в цял свят, не включват изходящи повиквания към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или 
други специализирани услуги), към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.  
-Без месечна такса и такса за активация  
-Метод на тарифиране: за гласови повиквания - на всеки 60 секунди; за пренос на данни - на всеки 100 КВ  
-Цената на MMS се определя от зоната, в която се намира потребителя. Таксува се трафикът, генериран при 
изпращането и получаването на MMS в роуминг за всеки започнат интервал. 
-Актуална информация за Зоните и Препоръчителните мрежи е публикувана на www.mtel.bg Mtel WORLD TRAVELLER 

  Цена с ДДС    

  Минута изходящо гласово 
повикване 

   

 Зони към България, 
към страната 
на 
пребиваване и 
Европа 

към всички 
останали 
държави 

Входящо 
обаждане 

Един изходящ 
SMS 

Трафик на 
данни/Цена на 
ММS (за 100 
КВ) 

Препоръчителни Зона 1 0,99 лв. 5,99 лв. 0,49 лв. 0,59 лв. 0,99 лв. 

мрежи Зона 2 2,59 лв. 5,99 лв. 1,49 лв. 0,59 лв. 1,49 лв. 

 Зона 3 5,99 лв. 5,99 лв. 1,99 лв. 0,79 лв. 1,69 лв. 

 Зона 1 1,99 лв. 6,99 лв. 0,89 лв. 0,89 лв. 1,29 лв. 



Други мрежи Зона 2 3,59 лв. 6,99 лв. 1,79 лв. 0,89 лв. 1,79 лв. 

 Зона 3 6,99 лв. 6,99 лв. 2,49 лв. 0,99 лв. 1,99 лв. 

-Без месечна такса и такса за активация, 
-Метод на тарифиране: за гласови повиквания - на всеки 60 секунди; за пренос на данни - на всеки 100 КВ, 
-Цената на MMS се определя от зоната, в която се намира потребителя. Таксува се трафикът, генериран при 
изпращането и получаването на MMS в роуминг за всеки започнат интервал. 
-Актуална информация за Зоните и Препоръчителните мрежи е публикувана на www.mtel.bg 

 

Национален план за роуминг в ЕС/ЕИЗ 

Зони Цена с ДДС 

 Минута изходящо/входящо гласово повикване към   

 страна от ЕС/ЕИЗ 
(включително България) 

страна извън 
ЕС/ЕИЗ 

Входящо 
гласово 
повикване 

Един SMS Трафик на данни 
на МВ 

Зона 1 - Страни 
в ЕС/ЕИЗ 

По национален тарифен 
план плюс надценка в 
размер на  0.117 лв.* 

6,99 лв. 0.026  лв. По национален 
тарифен план 
плюс надценка в 
размер на 0,046 
лв. ** 

По национален 
тарифен план плюс 
надценка в размер 
на 0,117 лв. *** 

Зона 2 - Страни 
извън ЕС/ЕИЗ 

6,99 лв. 6,99 лв. 2,99 лв. 1,29 лв. 24,48 лв. 

*Включените в националния тарифен план минути за изходящи гласови повиквания към други национални мрежи 
(фиксирани или мобилни) се ползват и за изходящи повиквания към страни от ЕС/ЕИЗ (включително България), като 
се добавя надценка в размер на 0.117 лв. с ДДС на минута. Цената на изходящо повикване след изчерпване на 
включените минути, както и при липса на такива в националния тарифен план се формира съгласно определената в 
тарифния план цена за гласово повикване към други национални мобилни/фиксирани мрежи плюс надценка в 
размер на 0.117 лв. с ДДС на минута, но не може да надвишава 0.445 лв. с ДДС на минута; 
** Включените в националния тарифен план SMS-и към други национални мобилни мрежи се ползват и за SMS-и в 
роуминг, изпращани от страни  в ЕС/ЕИЗ (включително към България),, като се добавя надценка в размер на 0.046 
лв. с ДДС на SMS. Цената на SMS след изчерпване на включените в тарифния план SMS-и, както и при липса на 
такива в националния тарифен план се формира съгласно определената в тарифния план цена за SMS към други 
национални мобилни мрежи плюс надценка в размер на 0.046 лв. с ДДС на SMS, но не повече от 0.14 лв. с ДДС на 
SMS; 
*** Включените в националния тарифен план МВ за мобилен интернет в Мрежата на Мтел се ползват и за мобилен 
интернет в страни от ЕС/ЕИЗ, като се добавя надценка в размер на 0.117 лв. с ДДС на МВ. След изчерпване на 
включените в тарифния план МB, както и при липса на такива в националния тарифен план, цената се формира 
съгласно посочената в тарифния план цена на МB и надценка в размер на 0.117 лв. с ДДС на МВ, но не повече от 
0.469 лв. с ДДС на МB; 



-Националният план в роуминг в ЕС/ЕИЗ е приложим за Абонати, които не са избрали алтернативен роуминг 
тарифен план. 
-Тарифата е валидна за Абонати, които не са избрали алтернативна роуминг тарифен план. 
-Метод на тарифиране на изходящи повиквания от Зона 1 към Зона 1 - първоначален интервал от 30 секунди и 
следващо тарифиране на секунда. 
-Метод на тарифиране на входящи повиквания в Зона 1 - на всяка секунда, считано от първата. 
-Метод на тарифиране за всички останали повиквания - на всеки 60 секунди. 
-Метод на тарифиране за пренос на данни - на 1 KB в Зона 1 и на 100 КВ в Зона 2. 
-Цената на MMS се определя от зоната, в която се намира потребителя. Таксува се трафикът, генериран при 
изпращането и получаването на MMS в роуминг за всеки започнат интервал. 
-Зона 1 включва страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, както и присъединените отвъдморски територии - 
Карибски о-ви  (Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника), Реюнион, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Азорските острови, 
Мадейра и Канарските острови;  
-Зона 2 включва всички останали държави. Актуална информация е налице на www.mtel.bg. 

 

BLACKBERRY ZONE 

BlackBerry Zone е стандартният тарифен план за мобилен трафик на данни на всички BlackBerry Абонати, ползващи 
роуминг в целия свят. 
Зони Цена за 1 MB с ДДС 

Зона 1 0,469 лв. 

Зона 2 13,31 лв. 

Зона 3 23,55 лв. 

-Метод на тарифиране - на 1 KB в Зона 1 и на 30 КВ в Зона 2 и Зона 3. 
-GPRS/UMTS трафикът се таксува според роуминг тарифния план. 
 
 

 


