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Тарифни планове и пакети за предлаганите фиксирани услуги от А1 в сила 

от 01.02.2022г. до 28.02.2023 г. 

Двоен пакет - 

телевизия и домашен интернет 

2-годишен абонамент 

ТВ 200 MAX + Нет 

1000 

ТВ 200 MAX + Нет 

100 

ТВ 200 + Нет 100 ТВ 100+ Нет 100 

200+ канала 
70+ HD канала 

200+ канала 
70+ HD канала 

200+ канала 
55+ HD канала 

100+ канала 
30+ HD канала 

1000* 
Mbps Download 

100 
Mbps Download 

100 
Mbps Download 

100 
Mbps Download 

  

 

- 

 

- 

Интернет защита** Интернет защита** Интернет защита** Интернет защита** 

Можете да добавите 

безплатно Xplore TV за 

смарт телевизор 

Можете да добавите 

безплатно Xplore TV за 

смарт телевизор 

Можете да добавите 

безплатно Xplore TV за 

смарт телевизор 

Можете да добавите 

безплатно Xplore TV за 

смарт телевизор 

83,98лв. 
Стандартна цена след 

изтичане на 2-год. 

абонамент 

66,98лв. 
Стандартна цена след 

изтичане на 2-год. 

абонамент 

38,98лв. 
Стандартна цена след 

изтичане на 2-год. 

абонамент 

34,98лв. 
Стандартна цена след 

изтичане на 2-год. 

абонамент 
41,89 лв./ 

75,78 лв.*** 
33,39 лв./ 

58,78 лв.*** 
15,50 лв./ 

30,98 лв.*** 
13,50 лв./ 

26,98 лв.*** 

*Услугата се предоставя само в GPON мрежа на А1 България ЕАД. 

**Включена услуга Интернет защита с промо период за първите 3 мес. 

***Промо цена за първите 6 мес./до края на 2–год. абонамент. 

Условия 

Специфични условия при ползване на 2-год. абонамент: 

• Посочените цени за 2-год. договор в комбинация са приложими при 

комбиниране на абонамента за телевизионната услуга (А1 ТВ) с 

абонамент за интернет (А1 Нет) или с мобилна услуга, като 

условието за комбинация на две фиксирани услуги е и двете да се на 

един и същи адрес. 

• Промоционалните месечни цени се прилагат за първоначалния 24 

мес. (2-годишен) срок на абонамента, след което се прилага 

стандартната месечна такса за съответния абонамент. 

• Клиент може да се абонира за приложението Xplore TV за смарт 

телевизор безплатно, като за всеки следващ допълнителен 
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приемник е дължима месечна такса от 3,99 лв. при 2-годишен срок 

на ползване на основната услуга А1 ТВ. 

• Посочените месечни цени включват промоционална месечна цена за 

следните допълнителни услуги в тарифните планове: ТВ пакет 

„МАX видеотека“ – предоставя се в допълнение към основен ТВ 

пакет за ползване на телевизионна услуга чрез платформата Xplore 

TV, в т.ч. когато същата е включена в пакет с други услуги. Цени с 

ДДС/месец: 0,00 лв. за първият 1 месец от срока на договора (промо 

период); 0,99 лв. след изтичане на промо периода; 2,99 лв. като 

самостоятелна услуга. Мобилна телевизия през приложението 

Xplore TV GO Max - цени с ДДС/месец: 0,00 лв. за първите 3 месеца от 

срока на договора (промо период); 1,99 лв. след изтичане на промо 

периода; 7,21 лв. като самостоятелна услуга. 

• Посочените месечни цени за 2-год. договор включват 

промоционална месечна цена за услуга Интернет защита (A1 Net 

Protect), която се прилага в рамките на първите 3 месечни периода 

на фактуриране от срока на 2-год. След изтичане на съответния 

промо период от 3 месечни периода се прилага стандартна цена от 

по 1,00 лв./мес. 

Специфични условия при ползване на 1-год. абонамент: 

• Стандартната месечна абонаментна такса за 1-год. абонамент се 

прилага и след изтичане на срока за ползване от 1 година. 

• Клиент може да се абонира за приложението Xplore TV за смарт 

телевизор безплатно, като за всеки следващ допълнителен 

приемник е дължима месечна такса от 7,99 лв. при 1-годишен срок 

на ползване на основната услуга А1 ТВ. 

Общо приложими условия за 2-год. и 1-год. абонаменти: 

• Месечните цени са валидни за нови абонати, както и такива, чийто 

договор е в последните 3 месеца или изтекъл. Нов абонат e абонат, 

който няма действащ абонамент от А1 за заявената услуга на 

съответния адрес. 

• Месечната абонаментна такса (МАТ) се дължи за всеки отчетен 

период на фактуриране, освен ако в договора и/или приложенията 

към него не е уговорено друго. Отчетният месечен период се 

посочва в издаваните фактури. 
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• Такса за активация и свързване към мрежата на фиксирани услуги: 

14,99 лв. 

• Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на А1 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. 

• 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. HD оборудване 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 услуга. 

Допълнителното оборудване, пакети и услуги се заплащат съгласно 

действащите за тях цени. 

• 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. 

• Интерактивни функции се предлагат единствено при 

предоставяне на Xplore TV (интерактивна телевизия). 

• За информация - магазините на А1 и на номер 088123. 

• Възможността за ползване на допълнителни услуги зависи от вида 

и възможностите на ТВ приемника, както и от капацитета на 

мрежата на адреса за ползване на услугата. Изборът, заявяването 

и активирането на определени допълнителни услуги (например 

гледане на видео по заявка или други подобни), които не са включени 

в избрания основен пакет за услугата може да се извършва чрез 

менюто на портала за услугата при ТВ приемника на абоната, като 

А1 си запазва правото да променя едностранно и без предизвестие 

възможността за ползване на тези допълнителни услуги. 
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1-годишен абонамент 

 

 

 

 

 

 

 

*Стандартна месечна такса за целия срок на 1-год. договор. 

Условия 

Специфични условия при ползване на 2-год. абонамент: 

• Посочените цени за 2-год. договор в комбинация са приложими при 

комбиниране на абонамента за телевизионната услуга (А1 ТВ) с 

абонамент за интернет (А1 Нет) или с мобилна услуга, като 

условието за комбинация на две фиксирани услуги е и двете да се на 

един и същи адрес. 

• Промоционалните месечни цени се прилагат за първоначалния 24 

мес. (2-годишен) срок на абонамента, след което се прилага 

стандартната месечна такса за съответния абонамент. 

• Клиент може да се абонира за приложението Xplore TV за смарт 

телевизор безплатно, като за всеки следващ допълнителен 

приемник е дължима месечна такса от 3,99 лв. при 2-годишен срок 

на ползване на основната услуга А1 ТВ. 

• Посочените месечни цени включват промоционална месечна цена за 

следните допълнителни услуги в тарифните планове: ТВ пакет 

„МАX видеотека“ – предоставя се в допълнение към основен ТВ 

пакет за ползване на телевизионна услуга чрез платформата Xplore 

TV, в т.ч. когато същата е включена в пакет с други услуги. Цени с 

ДДС/месец: 0,00 лв. за първият 1 месец от срока на договора (промо 

период); 0,99 лв. след изтичане на промо периода; 2,99 лв. като 

самостоятелна услуга. Мобилна телевизия през приложението 

Xplore TV GO Max - цени с ДДС/месец: 0,00 лв. за първите 3 месеца от 

срока на договора (промо период); 1,99 лв. след изтичане на промо 

периода; 7,21 лв. като самостоятелна услуга. 

ТВ 100 + Нет 50 

100+ канала 
10+ HD канала 

50 
Mbps Download 

Можете да добавите 

безплатно Xplore TV за 

смарт телевизор 
44,98 лв./мес.* 
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• Посочените месечни цени за 2-год. договор включват 

промоционална месечна цена за услуга Интернет защита (A1 Net 

Protect), която се прилага в рамките на първите 3 месечни периода 

на фактуриране от срока на 2-год. След изтичане на съответния 

промо период от 3 месечни периода се прилага стандартна цена от 

по 1,00 лв./мес. 

Специфични условия при ползване на 1-год. абонамент: 

• Стандартната месечна абонаментна такса за 1-год. абонамент се 

прилага и след изтичане на срока за ползване от 1 година. 

• Клиент може да се абонира за приложението Xplore TV за смарт 

телевизор безплатно, като за всеки следващ допълнителен 

приемник е дължима месечна такса от 7,99 лв. при 1-годишен срок 

на ползване на основната услуга А1 ТВ. 

Общо приложими условия за 2-год. и 1-год. абонаменти: 

• Месечните цени са валидни за нови абонати, както и такива, чийто 

договор е в последните 3 месеца или изтекъл. Нов абонат e абонат, 

който няма действащ абонамент от А1 за заявената услуга на 

съответния адрес. 

• Месечната абонаментна такса (МАТ) се дължи за всеки отчетен 

период на фактуриране, освен ако в договора и/или приложенията 

към него не е уговорено друго. Отчетният месечен период се 

посочва в издаваните фактури. 

• Такса за активация и свързване към мрежата на фиксирани услуги: 

14,99 лв. 

• Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на А1 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. 

• 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. HD оборудване 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 услуга. 
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Допълнителното оборудване, пакети и услуги се заплащат съгласно 

действащите за тях цени. 

• 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. 

• Интерактивни функции се предлагат единствено при 

предоставяне на Xplore TV (интерактивна телевизия). 

• За информация - магазините на А1 и на номер 088123. 

• Възможността за ползване на допълнителни услуги зависи от вида 

и възможностите на ТВ приемника, както и от капацитета на 

мрежата на адреса за ползване на услугата. Изборът, заявяването 

и активирането на определени допълнителни услуги (например 

гледане на видео по заявка или други подобни), които не са включени 

в избрания основен пакет за услугата може да се извършва чрез 

менюто на портала за услугата при ТВ приемника на абоната, като 

А1 си запазва правото да променя едностранно и без предизвестие 

възможността за ползване на тези допълнителни услуги. 

Сателитна телевизия 

и Net Box 

2-годишен абонамент 

ТВ 130 + Net Box 

150 

ТВ 100 + Net Box 

150 

ТВ 100 + Net Box 

50 

150 GB 

+ 

150 GB* 
трафик на максимална 

скорост 

150 GB 

+ 

150 GB* 
трафик на максимална 

скорост 

50 GB 

+ 

50 GB* 
трафик на максимална 

скорост 
130+ канала 
15+ HD канала 

100+ канала 
10+ HD канала 

100+ канала 
10+ HD канала 

Можете да добавите 

безплатно Xplore TV за 

смарт телевизор 

Можете да добавите 

безплатно Xplore TV за 

смарт телевизор 

Можете да добавите 

безплатно Xplore TV за 

смарт телевизор 

Интернет защита** Интернет защита** Интернет защита** 

37,98лв. 
Стандартна цена след 

изтичане на 2-год. 

абонамент 

35,98лв. 
Стандартна цена след 

изтичане на 2-год. 

абонамент 

29,98лв. 
Стандартна цена след 

изтичане на 2-год. 

абонамент 
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15,00 лв./ 
29,98 лв.*** 

14,00 лв./ 
27,98 лв.*** 

11,00 лв./ 
21,98 лв.*** 

*Включеният трафик в пакета е неограничен. 

Скоростта след изчерпване на включените данни на максимална скорост e 256 Kbps. 

**Включена услуга Интернет защита с промо период за първите 3 мес. 

***Промо цена за първите 6 мес./до края на 2–год. абонамент. 

Условия 

Специфични условия при ползване на 2-год. абонамент: 

• Посочените цени за 2-год. договор в комбинация са приложими при 

комбиниране на абонамент за сателитна телевизионна услуга с 

абонамент за интернет от А1 при условията на Net box пакет по 

избор или с мобилна услуга. Условието за комбинация на Сателитна 

ТВ с Net box е и двете услуги да са на един и същи адрес. 

• Промоционалните месечни цени се прилагат за първоначалния 24 

мес. (2-годишен) срок на абонамента, след което се прилага 

стандартната месечна такса за съответния абонамент. 

• Клиент може да се абонира за приложението Xplore TV за смарт 

телевизор безплатно, като за всеки следващ допълнителен 

приемник е дължима месечна такса от 3,99 лв. при 2-годишен срок 

на ползване на основната услуга А1 ТВ. 

Специфични условия при ползване на 1-год. абонамент: 

• Стандартната месечна абонаментна такса за 1-год. абонамент се 

прилага и след изтичане на срока за ползване от 1 година. 

• Клиент може да се абонира за приложението Xplore TV за смарт 

телевизор безплатно, като за всеки следващ допълнителен 

приемник е дължима месечна такса от 7,99 лв. при 1-годишен срок 

на ползване на основната услуга А1 ТВ. 

Общо приложими условия за 2-год. и 1-год. абонаменти: 

• Месечните цени са валидни за нови абонати, както и такива, чийто 

договор е в последните 3 месеца или изтекъл. Нов абонат e абонат, 

който няма действащ абонамент от А1 за заявената услуга на 

съответния адрес 

• Месечната абонаментна такса (МАТ) се дължи за всеки отчетен 

период на фактуриране, освен ако в договора и/или приложенията 
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към него не е уговорено друго. Отчетният месечен период се 

посочва в издаваните фактури. 

• Такса за активация и свързване към мрежата на фиксирани услуги: 

14,99 лв. 

• Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на А1 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. 

• 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. HD оборудване 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 услуга. 

Допълнителното оборудване, пакети и услуги се заплащат съгласно 

действащите за тях цени. 

• 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 А1 и на номер 088123 
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1-годишен абонамент 

 

 

 

 

 

*Стандартна месечна такса за целия срок на 1-год. договор. 

Условия 

Специфични условия при ползване на 2-год. абонамент: 

• Посочените цени за 2-год. договор в комбинация са приложими при 

комбиниране на абонамент за сателитна телевизионна услуга с 

абонамент за интернет от А1 при условията на Net box пакет по 

избор или с мобилна услуга. Условието за комбинация на Сателитна 

ТВ с Net box е и двете услуги да са на един и същи адрес. 

• Промоционалните месечни цени се прилагат за първоначалния 24 

мес. (2-годишен) срок на абонамента, след което се прилага 

стандартната месечна такса за съответния абонамент. 

• Клиент може да се абонира за приложението Xplore TV за смарт 

телевизор безплатно, като за всеки следващ допълнителен 

приемник е дължима месечна такса от 3,99 лв. при 2-годишен срок 

на ползване на основната услуга А1 ТВ. 

Специфични условия при ползване на 1-год. абонамент: 

• Стандартната месечна абонаментна такса за 1-год. абонамент се 

прилага и след изтичане на срока за ползване от 1 година. 

• Клиент може да се абонира за приложението Xplore TV за смарт 

телевизор безплатно, като за всеки следващ допълнителен 

приемник е дължима месечна такса от 7,99 лв. при 1-годишен срок 

на ползване на основната услуга А1 ТВ. 

ТВ 100 + Нет 50 

50 GB 
трафик на максимална 

скорост 

100+ канала 
10+ HD канала 

Можете да добавите 

безплатно Xplore TV за 

смарт телевизор 

40,98 лв./мес.* 
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Общо приложими условия за 2-год. и 1-год. абонаменти: 

• Месечните цени са валидни за нови абонати, както и такива, чийто 

договор е в последните 3 месеца или изтекъл. Нов абонат e абонат, 

който няма действащ абонамент от А1 за заявената услуга на 

съответния адрес 

• Месечната абонаментна такса (МАТ) се дължи за всеки отчетен 

период на фактуриране, освен ако в договора и/или приложенията 

към него не е уговорено друго. Отчетният месечен период се 

посочва в издаваните фактури. 

• Такса за активация и свързване към мрежата на фиксирани услуги: 

14,99 лв. 

• Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на А1 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. 

• 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. HD оборудване 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 услуга. 

Допълнителното оборудване, пакети и услуги се заплащат съгласно 

действащите за тях цени. 

• 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 А1 и на номер 088123 
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Домашен интернет от A1 

2-годишен абонамент 

А1 Нет 1000 А1 Нет 300 А1 Нет 100 

1000/600 
Mbps download/upload* 

300/180 
Mbps download/upload 

100/60 
Mbps download/upload 

Интернет защита** Интернет защита** Интернет защита** 

34,99 лв./ 

44,99 лв. 
Стандартна цена след 

изтичане на 2-год. абонамент 

в комбинация/самостоятелна 

услуга 

20,99 лв./ 

24,99 лв. 
Стандартна цена след 

изтичане на 2-год. абонамент 

в комбинация/самостоятелна 

услуга 

17,99 лв./ 

20,99 лв. 
Стандартна цена след 

изтичане на 2-год. абонамент 

в комбинация/самостоятелна 

услуга 
20,50 лв.***/ 

40,99 лв. 
Цена за самостоятелна услуга 

10,50 лв.***/ 

20,99 лв. 
Цена за самостоятелна услуга 

8,50 лв.***/ 

16,99 лв. 
Цена за самостоятелна услуга 

15,50 лв./ 
30,99 лв.**** 

8,50 лв./ 
16,99 лв.**** 

7,00 лв./ 
13,99 лв.**** 

*Услугата се предоставя само в GPON мрежа на А1 България ЕАД. 

**Включена услуга Интернет защита с промо период за първите 3 мес. 

***Промо цена за първите 6 мес./до края на 2-год. абонамент, за самостоятелна услуга. 

****Промо цена за първите 6 мес./до края на 2-год. абонамент, в комбинация с телевизия 

или мобилна услуга. 

Условия 

Специфични условия при ползване на 2-год. абонамент: 

• Посочените цени за 2-год. договор в комбинация са приложими 

при комбиниране на абонамента за интернет (А1 Нет) с 

абонамент за телевизионна услуга (А1 ТВ) или с мобилна 

услуга, като условието за комбинация на две фиксирани услуги 

е и двете да са на един и същи адрес. 

• Промоционалните месечни цени се прилагат за първоначалния 

24 мес. (2-годишен) срок на абонамента, след което се прилага 

стандартната месечна такса за съответния абонамент. 

• Посочените месечни цени за 2-год. договор включват 

промоционална месечна цена за услуга Интернет защита (A1 

Net Protect), която се прилага в рамките на първите 3 месечни 

периода на фактуриране от срока на 2-год. След изтичане на 

съответния промо период от 3 месечни периода се прилага 

стандартна цена от по 1,00 лв./мес. 
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Специфични условия при ползване на 1-год. абонамент: 

• Стандартната месечна абонаментна такса за 1-год. 

абонамент се прилага и след изтичане на срока за ползване от 

1 година. 

Общо приложими условия за 2-год. и 1-год. абонаменти: 

• Месечните цени са валидни за нови абонати, както и такива, чийто 

договор е в последните 3 месеца или изтекъл. Нов абонат e абонат, 

който няма действащ абонамент от А1 за заявената услуга на 

съответния адрес. 

• Месечната абонаментна такса (МАТ) се дължи за всеки отчетен 

период на фактуриране, освен ако в договора и/или приложенията 

към него не е уговорено друго. Отчетният месечен период се 

посочва в издаваните фактури. 

• Офертите са валидни за частни клиенти. 

• Такса за активация и свързване към мрежата на фиксирани услуги: 

14,99 лв. 

• Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на А1 при 

наличие на техническа възможност и срещу такса от 19.99 лв. 

• Посочените скорости на upload са валидни за GPON /LAN мрежа. 

Upload скорост в DOCSIS мрежа за всички посочени пакети е до 21 

Mbps 

• Посочените скорости са негарантирани и са максимално 

достижимите в мрежата на А1 България ЕАД. Минимални 

изисквания за достигане на посочените скорости е свързване 

посредством кабел на клиентските устройства и оборудването за 

предоставяне на услугата, а специално за пакети А1 Нет 1000 – 

клиентските устройства трябва да поддържат тази скорост. 

• Посочените цени са в лева и с ДДС. 

• Услугата се предоставя при наличие на техническа възможност. 

• Услугата Домашен интернет предоставя неограничен интернет 

трафик в мрежата на А1 България ЕАД. 

• Месечната цена 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 
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абонати на фиксирани услуги, тоест абонати, които нямат 

действащ абонамент за услугата на съответния адрес. 

Допълнителни оборудване, пакети и услуги се заплащат съгласно 

действащите за тях цени. При прекратяване на абонамента 

предоставеното за ползване оборудване подлежи на връщане в 

пълна изправност, в противен случай се заплаща според 

действащия ценоразпис на А1. 

• При липса на техническа възможност не се предоставя повече от 

един IP адрес. 

• За информация - магазините на А1 и на номер 088123. 

• Информация за крайните устройства, необходими за ползване на 

услугата фиксиран достъп до интернет: при предоставяне на 

услуги за достъп до интернет в определено местоположение и по-

конкретно при оптика до дома (FTTH) и достъп до интернет чрез 

кабелна мрежа (CaTV), при крайния потребител се инсталира 

определено оборудване, което е част от мрежата. Детайлна 

информация за техническите характеристики, включително 

интерфейсите на тези типове оборудване са достъпни 

на http://help.a1.bg/. Крайните потребители имат възможност да 

свързват към описаното оборудване от мрежата на оператора 

всякакъв тип крайни устройства, когато те съответстват на 

изискванията на Закона за техническите изисквания към 

продуктите. 

  

http://help.a1.bg/
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 1-годишен абонамент 

 

 

 

 

*Стандартна месечна такса за целия срок на 1-год. договор. 

Условия 

Специфични условия при ползване на 2-год. абонамент: 

• Посочените цени за 2-год. договор в комбинация са приложими 

при комбиниране на абонамента за интернет (А1 Нет) с 

абонамент за телевизионна услуга (А1 ТВ) или с мобилна 

услуга, като условието за комбинация на две фиксирани услуги 

е и двете да са на един и същи адрес. 

• Промоционалните месечни цени се прилагат за първоначалния 

24 мес. (2-годишен) срок на абонамента, след което се прилага 

стандартната месечна такса за съответния абонамент. 

• Посочените месечни цени за 2-год. договор включват 

промоционална месечна цена за услуга Интернет защита (A1 

Net Protect), която се прилага в рамките на първите 3 месечни 

периода на фактуриране от срока на 2-год. След изтичане на 

съответния промо период от 3 месечни периода се прилага 

стандартна цена от по 1,00 лв./мес. 

Специфични условия при ползване на 1-год. абонамент: 

• Стандартната месечна абонаментна такса за 1-год. 

абонамент се прилага и след изтичане на срока за ползване от 

1 година. 

Общо приложими условия за 2-год. и 1-год. абонаменти: 

• Месечните цени са валидни за нови абонати, както и такива, чийто 

договор е в последните 3 месеца или изтекъл. Нов абонат e абонат, 

който няма действащ абонамент от А1 за заявената услуга на 

съответния адрес. 

• Месечната абонаментна такса (МАТ) се дължи за всеки отчетен 

период на фактуриране, освен ако в договора и/или приложенията 

Нет 50 

50/30 
Mbps download/upload 

22,99 лв./мес.* 
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към него не е уговорено друго. Отчетният месечен период се 

посочва в издаваните фактури. 

• Офертите са валидни за частни клиенти. 

• Такса за активация и свързване към мрежата на фиксирани услуги: 

14,99 лв. 

• Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на А1 при 

наличие на техническа възможност и срещу такса от 19.99 лв. 

• Посочените скорости на upload са валидни за GPON /LAN мрежа. 

Upload скорост в DOCSIS мрежа за всички посочени пакети е до 21 

Mbps 

• Посочените скорости са негарантирани и са максимално 

достижимите в мрежата на А1 България ЕАД. Минимални 

изисквания за достигане на посочените скорости е свързване 

посредством кабел на клиентските устройства и оборудването за 

предоставяне на услугата, а специално за пакети А1 Нет 1000 – 

клиентските устройства трябва да поддържат тази скорост. 

• Посочените цени са в лева и с ДДС. 

• Услугата се предоставя при наличие на техническа възможност. 

• Услугата Домашен интернет предоставя неограничен интернет 

трафик в мрежата на А1 България ЕАД. 

• Месечната цена 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, тоест абонати, които нямат 

действащ абонамент за услугата на съответния адрес. 

Допълнителни оборудване, пакети и услуги се заплащат съгласно 

действащите за тях цени. При прекратяване на абонамента 

предоставеното за ползване оборудване подлежи на връщане в 

пълна изправност, в противен случай се заплаща според 

действащия ценоразпис на А1. 

• При липса на техническа възможност не се предоставя повече от 

един IP адрес. 

• За информация - магазините на А1 и на номер 088123. 
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• Информация за крайните устройства, необходими за ползване на 

услугата фиксиран достъп до интернет: при предоставяне на 

услуги за достъп до интернет в определено местоположение и по-

конкретно при оптика до дома (FTTH) и достъп до интернет чрез 

кабелна мрежа (CaTV), при крайния потребител се инсталира 

определено оборудване, което е част от мрежата. Детайлна 

информация за техническите характеристики, включително 

интерфейсите на тези типове оборудване са достъпни 

на http://help.a1.bg/. Крайните потребители имат възможност да 

свързват към описаното оборудване от мрежата на оператора 

всякакъв тип крайни устройства, когато те съответстват на 

изискванията на Закона за техническите изисквания към 

продуктите. 

Net Box 

5G неограничен интернет от A1 

2-годишен абонамент 

Net Box Unlimited Net Box 1000 Net Box 150 Net Box 50 

5G ULTRA 4G 4G 4G 

∞ 
трафик на максимална 

скорост 

 

1000 GB 
трафик на максимална 

скорост 

 

300 GB* 
трафик на максимална 

скорост 

 

100 GB** 
трафик на максимална 

скорост 

Интернет защита*** Интернет защита*** Интернет защита*** Интернет защита*** 

 

 

- 

34,99 лв./ 
39,99 лв. 

Стандартна цена след 

изтичане на 2-год. 

абонамент в 

комбинация/самостоятелна 

услуга 

20,99 лв./ 
25,99 лв. 

Стандартна цена след 

изтичане на 2-год. 

абонамент в 

комбинация/самостоятелна 

услуга 

14,99 лв./ 
19,99 лв. 

Стандартна цена след 

изтичане на 2-год. 

абонамент в 

комбинация/самостоятелна 

услуга 
74,36 лв./мес. 

Цена за самостоятелна 

услуга 

18,00 лв./ 
35,99 лв.**** 

Цена за самостоятелна 

услуга 

11,00 лв./ 
21,99 лв.**** 

Цена за самостоятелна 

услуга 

8,00 лв./ 
15,99 лв.**** 

Цена за самостоятелна 

услуга 
52,67 лв./мес. 15,50 лв./ 

30,99 лв./мес. 
8,50 лв./ 

16,99 лв./мес. 
5,50 лв./ 

10,99 лв./мес. 

*Стандартни 150 GB + промоционални 150 GB трафик на максимална скорост в България, 

за 24 месеца. 

**Стандартни 50 GB + промоционални 50 GB трафик на максимална скорост в България, 

за 24 месеца. 

***Включена услуга Интернет защита с промо период за първите 3 мес. 

****Промо цена за първите 6 мес./до края на 2-год. абонамент, за самостоятелна услуга. 

  

http://help.a1.bg/
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Условия 

Специфични условия при ползване на 2-год. абонамент: 

• Включеният промоционален интернет на максимална скорост в 

пакети Net Box 50 и Net Box 150 е валиден за първите 24 месечни 

периода на фактуриране, след което се прилагат съответните 

стандартни условия. Промоционалното предложение е валидно до 

28.02.2023 г. 

• Тарифен план Net Box Unlimited е достъпен единствено в 5G мрежа. 

За използването на услугата се предоставя оборудване - (5G 

рутер). Най-голямата истинска 5G мрежа на А1 покрива 

населението на открито в над 75 града и курорта в страната 

посредством 5G базови станции в спектъра от 3,6 GHz. 

Неограничена скорост през 5G мрежата може да се достигне само с 

тарифен план Net Box Unlimited. След изтичане на 2-год. период на 

абонамента, за оборудването се заплаща такса в размер на 9,98 

лв./мес. 

• Промоционалните месечни цени се прилагат за първоначалния 24 

мес. (2-годишен) срок на абонамента, след което се прилага 

стандартната месечна такса за съответния абонамент. 

• Посочените цени в комбинация са приложими комбиниране на 

абонамента за интернет (Net Box) с абонамент за сателитна 

телевизионна услуга или с мобилна услуга. Условието за комбинация 

на Net Box със Сателитна ТВ е и двете услуги да са на един и същи 

адрес. 

• Оборудването за Net Box се предлага безплатно за 2-год. срок на 

ползване на услугата само за нови абонати на фиксирани услуги. 

• Посочените месечни цени за 2-год. договор включват 

промоционална месечна цена за услуга Интернет защита (A1 Net 

Protect), която се прилага в рамките на първите 3 месечни периода 

на фактуриране от срока на 2-год. След изтичане на съответния 

промо период от 3 месечни периода се прилага стандартна цена от 

по 1,00 лв./мес. 

• Текущите стандартни 2-годишни 4G оферти могат да се използват 

при нова активация в 5G мрежа при същите ценови условия, след 

добавяне на доп. месечна такса от 9,98 лв. за ползване на 5G Wi-Fi 

рутер. 



 

Страница 18 от 30 
 

Специфични условия при ползване на 1-год. абонамент: 

• Стандартната месечна абонаментна такса за 1-год. абонамент се 

прилага и след изтичане на срока за ползване от 1 година. 

• За оборудването за Net Box се заплаща еднократна такса за избор 

на устройство в размер на 19,99 лв. с ДДС за 1-год. срок на ползване 

на услугата. 

Общо приложими условия за 2-год. и 1-год. абонаменти: 

• Месечните цени са валидни за нови абонати, както и такива, чийто 

договор е в последните 3 месеца или изтекъл. Нов абонат e абонат, 

който няма действащ абонамент от А1 за заявената услуга на 

съответния адрес. 

• Месечната абонаментна такса (МАТ) се дължи за всеки отчетен 

период на фактуриране, освен ако в договора и/или приложенията 

към него не е уговорено друго. Отчетният месечен период се 

посочва в издаваните фактури 

• Услугата Net Box е фиксирана услуга, чрез която Абонатът получава 

пакет, съдържащ крайно устройство - 4G/5G Wi-Fi рутер и SIM 

карта, която дава възможност на абоната да осъществява 

интернет трафик чрез мобилната мрежа на A1 България. 

• Услугата предоставя неограничен интернет трафик. След 

изразходване на посочения трафик на максимална скорост, 

скоростта на връзката се намалява до 256 Kbps. 

• Месечните цени са валидни за нови абонати, тоест абонати, които 

нямат действащ абонамент за заявената услуга на съответния 

адрес. Офертите са валидни за частни клиенти. 

• Еднократни такси: за активация и свързване към мрежата – 14,99 

лв.; 

• Допълнително оборудване, пакети и услуги се заплащат съгласно 

действащите за тях цени. 

• Посочените цени са в лева и с ДДС. 

• За информация - магазините на А1 България и на номер 088123. 
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1-годишен абонамент 

 

 

 

 

 

Условия 

Специфични условия при ползване на 2-год. абонамент: 

• Включеният промоционален интернет на максимална скорост в 

пакети Net Box 50 и Net Box 150 е валиден за първите 24 месечни 

периода на фактуриране, след което се прилагат съответните 

стандартни условия. Промоционалното предложение е валидно до 

28.02.2023 г. 

• Тарифен план Net Box Unlimited е достъпен единствено в 5G мрежа. 

За използването на услугата се предоставя оборудване - (5G 

рутер). Най-голямата истинска 5G мрежа на А1 покрива 

населението на открито в над 75 града и курорта в страната 

посредством 5G базови станции в спектъра от 3,6 GHz. 

Неограничена скорост през 5G мрежата може да се достигне само с 

тарифен план Net Box Unlimited. След изтичане на 2-год. период на 

абонамента, за оборудването се заплаща такса в размер на 9,98 

лв./мес. 

• Промоционалните месечни цени се прилагат за първоначалния 24 

мес. (2-годишен) срок на абонамента, след което се прилага 

стандартната месечна такса за съответния абонамент. 

• Посочените цени в комбинация са приложими комбиниране на 

абонамента за интернет (Net Box) с абонамент за сателитна 

телевизионна услуга или с мобилна услуга. Условието за комбинация 

на Net Box със Сателитна ТВ е и двете услуги да са на един и същи 

адрес. 

• Оборудването за Net Box се предлага безплатно за 2-год. срок на 

ползване на услугата само за нови абонати на фиксирани услуги. 

Net Box 50 

4G 

50 GB 
трафик на максимална 

скорост 

21,99 лв./мес. 
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• Посочените месечни цени за 2-год. договор включват 

промоционална месечна цена за услуга Интернет защита (A1 Net 

Protect), която се прилага в рамките на първите 3 месечни периода 

на фактуриране от срока на 2-год. След изтичане на съответния 

промо период от 3 месечни периода се прилага стандартна цена от 

по 1,00 лв./мес. 

• Текущите стандартни 2-годишни 4G оферти могат да се използват 

при нова активация в 5G мрежа при същите ценови условия, след 

добавяне на доп. месечна такса от 9,98 лв. за ползване на 5G Wi-Fi 

рутер. 

Специфични условия при ползване на 1-год. абонамент: 

• Стандартната месечна абонаментна такса за 1-год. абонамент се 

прилага и след изтичане на срока за ползване от 1 година. 

• За оборудването за Net Box се заплаща еднократна такса за избор 

на устройство в размер на 19,99 лв. с ДДС за 1-год. срок на ползване 

на услугата. 

Общо приложими условия за 2-год. и 1-год. абонаменти: 

• Месечните цени са валидни за нови абонати, както и такива, чийто 

договор е в последните 3 месеца или изтекъл. Нов абонат e абонат, 

който няма действащ абонамент от А1 за заявената услуга на 

съответния адрес. 

• Месечната абонаментна такса (МАТ) се дължи за всеки отчетен 

период на фактуриране, освен ако в договора и/или приложенията 

към него не е уговорено друго. Отчетният месечен период се 

посочва в издаваните фактури 

• Услугата Net Box е фиксирана услуга, чрез която Абонатът получава 

пакет, съдържащ крайно устройство - 4G/5G Wi-Fi рутер и SIM 

карта, която дава възможност на абоната да осъществява 

интернет трафик чрез мобилната мрежа на A1 България. 

• Услугата предоставя неограничен интернет трафик. След 

изразходване на посочения трафик на максимална скорост, 

скоростта на връзката се намалява до 256 Kbps. 

• Месечните цени са валидни за нови абонати, тоест абонати, които 

нямат действащ абонамент за заявената услуга на съответния 

адрес. Офертите са валидни за частни клиенти. 
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• Еднократни такси: за активация и свързване към мрежата – 14,99 

лв.; 

• Допълнително оборудване, пакети и услуги се заплащат съгласно 

действащите за тях цени. 

• Посочените цени са в лева и с ДДС. 

• За информация - магазините на А1 България и на номер 088123. 

Телевизия от A1 

2-годишен абонамент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Промо цена за първите 6 мес./до края на 2-год. абонамент, за самостоятелна услуга. 

**Промо цена за първите 6 мес./до края на 2-год. абонамент, в комбинация с телевизия 

или мобилна услуга. 

Условия 

Специфични условия при ползване на 2-год. абонамент: 

• Посочените цени за 2-год. договор в комбинация са приложими 

при комбиниране на абонамента за телевизионната услуга (А1 

ТВ) с абонамент за интернет (А1 Нет) или с мобилна услуга, 

като условието за комбинация на две фиксирани услуги е и 

двете да се на един и същи адрес. 

ТВ 200 MAX ТВ 200+ ТВ 100+ 

200+ канала 
70+ HD канала 

200+ канала 
55+ HD канала 

100+ канала 
30+ HD канала 

 

 

- 

 

- 

Можете да добавите 

безплатно Xplore TV за 

смарт телевизор 

Можете да добавите 

безплатно Xplore TV за 

смарт телевизор 

Можете да добавите 

безплатно Xplore TV за 

смарт телевизор 

48,99 лв./ 
51,99 лв. 

Стандартна цена след 

изтичане на 2-год. 

абонамент в 

комбинация/самостоятелна 

услуга 

20,99 лв./ 
23,99 лв. 

Стандартна цена след 

изтичане на 2-год. 

абонамент в 

комбинация/самостоятелна 

услуга 

16,99 лв./ 
19,99 лв. 

Стандартна цена след 

изтичане на 2-год. 

абонамент в 

комбинация/самостоятелна 

услуга 
27,90 лв./ 
47,80 лв.* 

Цена за самостоятелна 

услуга 

10,00 лв./ 
19,99 лв.* 

Цена за самостоятелна 

услуга 

8,00 лв./ 
15,99 лв.* 

Цена за самостоятелна 

услуга 
26,39 лв./ 

44,79 лв./мес.** 
8,50 лв./ 

16,99 лв./мес.** 
6,50 лв./ 

12,99 лв./мес.** 
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• Промоционалните месечни цени се прилагат за първоначалния 

24 мес. (2-годишен) срок на абонамента, след което се прилага 

стандартната месечна такса за съответния абонамент. 

• Клиент може да се абонира за приложението Xplore TV за 

смарт телевизор безплатно, като за всеки следващ 

допълнителен приемник е дължима месечна такса от 3,99 лв. 

при 2-годишен срок на ползване на основната услуга А1 ТВ. 

• Посочените месечни цени включват промоционална месечна 

цена за следните допълнителни услуги в тарифните планове: 

ТВ пакет „МАX видеотека“ – предоставя се в допълнение към 

основен ТВ пакет за ползване на телевизионна услуга чрез 

платформата Xplore TV, в т.ч. когато същата е включена в 

пакет с други услуги. Цени с ДДС/месец: 0,00 лв. за първият 1 

месец от срока на договора (промо период); 0,99 лв. след 

изтичане на промо периода; 2,99 лв. като самостоятелна 

услуга. Мобилна телевизия през приложението Xplore TV GO 

Max - цени с ДДС/месец: 0,00 лв. за първите 3 месеца от срока 

на договора (промо период); 1,99 лв. след изтичане на промо 

периода; 7,21 лв. като самостоятелна услуга. 

Специфични условия при ползване на 1-год. абонамент: 

• Стандартната месечна абонаментна такса за 1-год. абонамент се 

прилага и след изтичане на срока за ползване от 1 година. 

• Клиент може да се абонира за приложението Xplore TV за смарт 

телевизор безплатно, като за всеки следващ допълнителен 

приемник е дължима месечна такса от 7,99 лв. при 1-годишен срок 

на ползване на основната услуга А1 ТВ. 

Общо приложими условия за 2-год. и 1-год. абонаменти: 

• Месечните цени са валидни за нови абонати, както и такива, чийто 

договор е в последните 3 месеца или изтекъл. Нов абонат e абонат, 

който няма действащ абонамент от А1 за заявената услуга на 

съответния адрес. 

• Месечната абонаментна такса (МАТ) се дължи за всеки отчетен 

период на фактуриране, освен ако в договора и/или приложенията 

към него не е уговорено друго. Отчетният месечен период се 

посочва в издаваните фактури. 



 

Страница 23 от 30 
 

• Такса за активация и свързване към мрежата на фиксирани услуги: 

14,99 лв. 

• Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на А1 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. 

• 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. HD оборудване 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 услуга. 

Допълнителното оборудване, пакети и услуги се заплащат съгласно 

действащите за тях цени. 

• 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. 

• Интерактивни функции се предлагат единствено при 

предоставяне на Xplore TV (интерактивна телевизия). 

• За информация - магазините на А1 и на номер 088123. 

• Възможността за ползване на допълнителни услуги зависи от вида 

и възможностите на ТВ приемника, както и от капацитета на 

мрежата на адреса за ползване на услугата. Изборът, заявяването 

и активирането на определени допълнителни услуги (например 

гледане на видео по заявка или други подобни), които не са включени 

в избрания основен пакет за услугата може да се извършва чрез 

менюто на портала за услугата при ТВ приемника на абоната, като 

А1 си запазва правото да променя едностранно и без предизвестие 

възможността за ползване на тези допълнителни услуги. 
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1-годишен абонамент 

 

 

 

 

 

*Стандартна месечна такса за целия срок на 1-год. договор. 

Условия 

Специфични условия при ползване на 2-год. абонамент: 

• Посочените цени за 2-год. договор в комбинация са приложими 

при комбиниране на абонамента за телевизионната услуга (А1 

ТВ) с абонамент за интернет (А1 Нет) или с мобилна услуга, 

като условието за комбинация на две фиксирани услуги е и 

двете да се на един и същи адрес. 

• Промоционалните месечни цени се прилагат за първоначалния 

24 мес. (2-годишен) срок на абонамента, след което се прилага 

стандартната месечна такса за съответния абонамент. 

• Клиент може да се абонира за приложението Xplore TV за 

смарт телевизор безплатно, като за всеки следващ 

допълнителен приемник е дължима месечна такса от 3,99 лв. 

при 2-годишен срок на ползване на основната услуга А1 ТВ. 

• Посочените месечни цени включват промоционална месечна 

цена за следните допълнителни услуги в тарифните планове: 

ТВ пакет „МАX видеотека“ – предоставя се в допълнение към 

основен ТВ пакет за ползване на телевизионна услуга чрез 

платформата Xplore TV, в т.ч. когато същата е включена в 

пакет с други услуги. Цени с ДДС/месец: 0,00 лв. за първият 1 

месец от срока на договора (промо период); 0,99 лв. след 

изтичане на промо периода; 2,99 лв. като самостоятелна 

услуга. Мобилна телевизия през приложението Xplore TV GO 

Max - цени с ДДС/месец: 0,00 лв. за първите 3 месеца от срока 

на договора (промо период); 1,99 лв. след изтичане на промо 

периода; 7,21 лв. като самостоятелна услуга. 

ТВ 100+ 

100+ канала 
10+ HD канала 

Можете да добавите 

безплатно Xplore TV за 

смарт телевизор 

21,99 лв./мес.* 
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Специфични условия при ползване на 1-год. абонамент: 

• Стандартната месечна абонаментна такса за 1-год. абонамент се 

прилага и след изтичане на срока за ползване от 1 година. 

• Клиент може да се абонира за приложението Xplore TV за смарт 

телевизор безплатно, като за всеки следващ допълнителен 

приемник е дължима месечна такса от 7,99 лв. при 1-годишен срок 

на ползване на основната услуга А1 ТВ. 

Общо приложими условия за 2-год. и 1-год. абонаменти: 

• Месечните цени са валидни за нови абонати, както и такива, чийто 

договор е в последните 3 месеца или изтекъл. Нов абонат e абонат, 

който няма действащ абонамент от А1 за заявената услуга на 

съответния адрес. 

• Месечната абонаментна такса (МАТ) се дължи за всеки отчетен 

период на фактуриране, освен ако в договора и/или приложенията 

към него не е уговорено друго. Отчетният месечен период се 

посочва в издаваните фактури. 

• Такса за активация и свързване към мрежата на фиксирани услуги: 

14,99 лв. 

• Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на А1 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. 

• 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. HD оборудване 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 услуга. 

Допълнителното оборудване, пакети и услуги се заплащат съгласно 

действащите за тях цени. 

• 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. 
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• Интерактивни функции се предлагат единствено при 

предоставяне на Xplore TV (интерактивна телевизия). 

• За информация - магазините на А1 и на номер 088123. 

• Възможността за ползване на допълнителни услуги зависи от вида 

и възможностите на ТВ приемника, както и от капацитета на 

мрежата на адреса за ползване на услугата. Изборът, заявяването 

и активирането на определени допълнителни услуги (например 

гледане на видео по заявка или други подобни), които не са включени 

в избрания основен пакет за услугата може да се извършва чрез 

менюто на портала за услугата при ТВ приемника на абоната, като 

А1 си запазва правото да променя едностранно и без предизвестие 

възможността за ползване на тези допълнителни услуги. 

Сателитна телевизия 

2-годишен абонамент 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Промо цена за първите 6 мес./до края на 2-год. абонамент, за самостоятелна услуга. 

**Промо цена за първите 6 мес./до края на 2-год. абонамент, в комбинация с А1 Net Box 

или мобилна услуга. 

Условия 

Специфични условия при ползване на 2-год. абонамент: 

• Посочените цени за 2-год. договор в комбинация са приложими при 

комбиниране на абонамент за сателитна телевизионна услуга с 

абонамент за интернет от А1 при условията на Net box пакет по 

избор или с мобилна услуга. Условието за комбинация на Сателитна 

ТВ с Net box е и двете услуги да са на един и същи адрес. 

ТВ 130 ТВ 100 

130+ канала 
15+ HD канала 

100+ канала 
10+ HD канала 

Можете да добавите безплатно Xplore 

TV за смарт телевизор 

Можете да добавите безплатно Xplore 

TV за смарт телевизор 

16,99 лв./ 
18,99 лв. 

Стандартна цена след изтичане на 2-

год. абонамент в 

комбинация/самостоятелна услуга 

14,99 лв./ 
16,99 лв. 

Стандартна цена след изтичане на 2-

год. абонамент в 

комбинация/самостоятелна услуга 
7,50 лв./ 
14,99 лв.* 

Цена за самостоятелна услуга 

6,50 лв./ 
12,99 лв.* 

Цена за самостоятелна услуга 
6,50 лв./ 

12,99 лв./мес.** 
5,50 лв./ 

10,99 лв./мес.** 
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• Промоционалните месечни цени се прилагат за първоначалния 24 

мес. (2-годишен) срок на абонамента, след което се прилага 

стандартната месечна такса за съответния абонамент. 

• Клиент може да се абонира за приложението Xplore TV за смарт 

телевизор безплатно, като за всеки следващ допълнителен 

приемник е дължима месечна такса от 3,99 лв. при 2-годишен срок 

на ползване на основната услуга А1 ТВ. 

Специфични условия при ползване на 1-год. абонамент: 

• Стандартната месечна абонаментна такса за 1-год. абонамент се 

прилага и след изтичане на срока за ползване от 1 година. 

• Клиент може да се абонира за приложението Xplore TV за смарт 

телевизор безплатно, като за всеки следващ допълнителен 

приемник е дължима месечна такса от 7,99 лв. при 1-годишен срок 

на ползване на основната услуга А1 ТВ. 

Общо приложими условия за 2-год. и 1-год. абонаменти: 

• Месечните цени са валидни за нови абонати, както и такива, чийто 

договор е в последните 3 месеца или изтекъл. Нов абонат e абонат, 

който няма действащ абонамент от А1 за заявената услуга на 

съответния адрес 

• Месечната абонаментна такса (МАТ) се дължи за всеки отчетен 

период на фактуриране, освен ако в договора и/или приложенията 

към него не е уговорено друго. Отчетният месечен период се 

посочва в издаваните фактури. 

• Такса за активация и свързване към мрежата на фиксирани услуги: 

14,99 лв. 

• Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на А1 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. 

• 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. HD оборудване 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 услуга. 
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Допълнителното оборудване, пакети и услуги се заплащат съгласно 

действащите за тях цени. 

• 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 А1 и на номер 088123 

1-годишен абонамент 

 

 

 

 

 

*Стандартна месечна такса за целия срок на 1-год. договор. 

Условия 

Специфични условия при ползване на 2-год. абонамент: 

• Посочените цени за 2-год. договор в комбинация са приложими при 

комбиниране на абонамент за сателитна телевизионна услуга с 

абонамент за интернет от А1 при условията на Net box пакет по 

избор или с мобилна услуга. Условието за комбинация на Сателитна 

ТВ с Net box е и двете услуги да са на един и същи адрес. 

• Промоционалните месечни цени се прилагат за първоначалния 24 

мес. (2-годишен) срок на абонамента, след което се прилага 

стандартната месечна такса за съответния абонамент. 

• Клиент може да се абонира за приложението Xplore TV за смарт 

телевизор безплатно, като за всеки следващ допълнителен 

приемник е дължима месечна такса от 3,99 лв. при 2-годишен срок 

на ползване на основната услуга А1 ТВ. 

ТВ 100 

100+ канала 
10+ HD канала 

Можете да добавите 

безплатно Xplore TV за 

смарт телевизор 
18,99 лв./мес.* 



 

Страница 29 от 30 
 

Специфични условия при ползване на 1-год. абонамент: 

• Стандартната месечна абонаментна такса за 1-год. абонамент се 

прилага и след изтичане на срока за ползване от 1 година. 

• Клиент може да се абонира за приложението Xplore TV за смарт 

телевизор безплатно, като за всеки следващ допълнителен 

приемник е дължима месечна такса от 7,99 лв. при 1-годишен срок 

на ползване на основната услуга А1 ТВ. 

Общо приложими условия за 2-год. и 1-год. абонаменти: 

• Месечните цени са валидни за нови абонати, както и такива, чийто 

договор е в последните 3 месеца или изтекъл. Нов абонат e абонат, 

който няма действащ абонамент от А1 за заявената услуга на 

съответния адрес 

• Месечната абонаментна такса (МАТ) се дължи за всеки отчетен 

период на фактуриране, освен ако в договора и/или приложенията 

към него не е уговорено друго. Отчетният месечен период се 

посочва в издаваните фактури. 

• Такса за активация и свързване към мрежата на фиксирани услуги: 

14,99 лв. 

• Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на А1 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. 

• 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. HD оборудване 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 услуга. 

Допълнителното оборудване, пакети и услуги се заплащат съгласно 

действащите за тях цени. 

• 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. 
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• За информация - магазините на А1 и на номер 088123 


