
 
   

 Високоскоростен интернет + ТВ + мобилен план Select  
 

 

 

 

 

Мобилна 

телефонна услуга, 

Интернет 30 mbps 

и Цифрова 

телевизия пакет 

Базов 

 

Мобилна телефонна 

услуга, Интернет 30 

mbps и Цифрова 

телевизия - пакет 

Оригинал 

 

Мобилна телефонна 

услуга, Интернет 40 

mbps и Цифрова 

телевизия пакет 

Базов 

Месечна абонаментна такса 
за трите услуги, включени в 
пакета за първите 2 месеца 

при 2 год. абонамент 

22,45 лв.  12,45 лв. 22,45 лв. 

Месечна абонаментна 
такса за трите услуга 
след изтичане на 
първите 2 месеца при 2 
–год. абонамент  

34,90 лв. 24,90 лв. 44,90 лв. 

Месечна абонаментна 

такса за трите услуга 
при 1 год. абонамент 

35,90 лв. 24,90 лв. 44,90 лв. 

 
Download скорост  

 
30 Mbps 

 
30 Mbps 

 
40 Mbps 

Брой ТВ канали                    100+ 20+ 100+ 

Безплатни минути изходящи 
гласови повиквания към 
мобилна мрежа на Мобилтел 
ЕАД, на месец 

2000 2000 2000 

Безплатни минути изходящи 
гласови повиквания към 
фиксирана мрежа на 
Мобилтел ЕАД, на месец 

2000 2000 2000 

Безплатни минути изходящи 
гласови повиквания към 
останалите мобилни и 
фиксирани мрежи в 
страната, на месец 

x x 120 

Безплатни минути към номер 
от услугата „Любим номер” 

Без ограничение Без ограничение Без ограничение 

Безплатни изходящи кратки 
текстови съобщения (SMS) 
към мобилната мрежа на 
Мобилтел ЕАД, на месец 

200 200 x 

Безплатни изходящи 
мултимедийни съобщения 
(MMS) към мобилната мрежа 
на Мобилтел ЕАД, на месец 

200 200 200 

Безплатни МВ мобилен 
интернет в мрежата на 
„Мобилтел” ЕАД, на месец 

20 MB 20 MB 20 MB 



Условия:  

 Посочените цени са с включено ДДС 
 За пакети „ Мобилна телефонна услуга, Интернет 30 mbps и Цифрова телевизия 

пакет Базов“  и „Мобилна телефонна услуга, Интернет 30 mbps и Цифрова 

телевизия - пакет Оригинал“ е дължима еднократна инсталационна такса от 20,00 
лв. За пакет „Мобилна телефонна услуга, Интернет 40 Мbps и Цифрова телевизия 
пакет Базов“ не е дължима инсталационна такса 

 Месечната абонаментна такса включва цена за ползване на 1 (един) Медиен 
център и ползване на достъп до телевизионните програми, включени в избрания 
основен пакет за Цифрова телевизия.  Мобилтел има право едностранно да 

променя броя и вида телевизионните програми, включени в даден основен пакет 
за Цифрова телевизия като уведомява за това Абоната на своята интернет 
страница. 

 Предоставянето на допълнителен Медиен център (втори, трети или съответно и 
четвърти) се извършва с подписване на допълнително приложение като в този 
случай Абонатът заплаща единствено цена за ползване на допълнителния Медиен 

център, съгласно действащия ценоразпис на Мобилтел за Услугата. 
 Възможността за ползване на допълнителни услуги зависи от вида и 

възможностите на Медийния център, както и от капацитета на Мрежата на адреса 

на ползване на услугата. Мобилтел си запазва правото да променя едностранно и 
без предизвестие възможността за ползване на допълнителни услуги 

 Изборът, заявяването и активирането на допълнителни услуги, които не са 

включени в избрания пакет за Цифрова телевизия се извършва чрез менюто на 
портала за услугата при телевизионния приемник на Абоната.  

 Промяна на адреса на ползване на услугата се допуска само със съгласие на 
Мобилтел при условие, че е налице техническа възможност за ползване и 
предоставяне на услугата на новия, заявен от Потребителя адрес. Съгласието по 

предходното изречение или съответен отказ за промяна на адреса на ползване на 
услугата се дават/ съобщават след изтичане на необходимия период за проучване 
на техническата възможност за промяна. 

 В случай, че при прекратяване на Договора или в останалите случаи, определени 
в Общите условия, което и да е Оборудване, предоставено от Доставчика на 
Потребителя бъде върнато от Потребителя в неизправно състояние или не бъде 

върнато, Доставчикът има право да получи от Потребителя обезщетение в размер 
на стойността на Оборудването, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика.  

 Посочените скорости са негарантирани, максимално достижими скорости в 

Мрежата. 
 Услугата предоставя неограничен интернет трафик в Мрежата 
 При липса на техническа възможност Доставчикът не предоставя на Потребителя 

повече от един IP адрес. 
  Безплатните минути изходящи гласови повиквания към номера от услугата 

„Любим номер”, към мобилни и фиксирани мрежи в страната, безплатните 

изходящи кратки текстови съобщения и безплатните мултимедийни съобщения, 
които са включени в ценовия пакет по това Приложение, не включват изходящи 
повиквания и съответно изходящи кратки текстови и мултимедийни съобщения 

към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други 
специализирани услуги (включително към номера 131 и *88, Musicall, M-Tel+, 
STUDIO 88, Vodafone Live!), към номера за данни и факс, изходящи WAP 

повиквания.  
 Ако посочените безплатни минути, безплатни кратки текстови и мултимедийни 

съобщения или съответно безплатни МВ (Мобилен интернет) не бъдат използвани 

в рамките на текущия месец, правото на ползването им се погасява, като същите 
не се прехвърлят за следващ месец. След изчерпване на безплатните MMS-и се 
прилага цената на услугата, определена съгласно ценовите условия на 



Мобилтел, публикувани на адрес  www.mtel.bg. 
 Преносът на данни и факс през CSD се таксува, съгласно цените на тарифния 

план М- Офис. 
 За да ползва услугата MMS, Абонатът следва да има телефон, поддържащ тази 

услуга. 

 Принцип на тарифиране - таксуването на разговорите към всички мрежи е на 
секунда, след първите 60 секунди, които са неделими. 

 Принцип на тарифиране на трафик на данни (Мобилен интернет) - на всеки 

килобайт (KB). (1MB = 1024KB) 
 Цена за промяна на номер от услугата „Любим номер” – 2,90 лв.  
 Приложими цени след изчерпване на включените в тарифния план:  

 

Цена на 1 минута изходящо гласово повикване към всички 

мобилни и фиксирани мрежи в страната, след изчерпване на 
съответните безплатни минути 

0, 25 лв. 

Цена на 1 МВ мобилен интернет в мрежата на „Мобилтел” ЕАД, 

след изчерпване на безплатните МВ 

0, 59 лв. 

Цена на 1 SMS към всички мобилни мрежи в страната и след 
изчерпване на безплатните SMS-и към мобилната мрежа на 

Мобилтел ЕАД  

0, 14 лв. 

 


