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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ 

ПОРТАЛА А1 ЗОНА ОТ АБОНАТИ И 

ПОТРЕБИТЕЛИ НА „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД  

(изм. във връзка с промяна в Търговския регистър на фирменото наименование 

от „Мобилтел“ ЕАД на „А1 България“ ЕАД ("Промяната в Търговския регистър")) 

 

I.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Навсякъде в тези 

Общи условия за ползване на услуги чрез портала А1 зона от абонати и 

потребители на „А1 България” ЕАД (наричани за краткост „Общи условия”) 

следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато 

са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в 

този раздел I значения, освен когато контекстът изисква друго: 

1.1. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) “Портал А1 зона”/ 

„Портал“/ „Мобилен портал“ означава интернет порталът на „А1 България” 

ЕАД, достъпен на адрес http://a1zona.bg; 

1.2. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) „А1 зона услуга”/ 

„Услуга“ означава всяка услуга, предоставяна от „А1 България” ЕАД на Крайните 

потребители чрез портала А1 зона; 

1.3. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър.) „Краен потребител” 

означава абонат или потребител на „А1 България” ЕАД по смисъла на Общи 

условия за взаимоотношенията между „А1 България“ ЕАД и абонатите и 

потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на „А1 България“ ЕАД 

по стандарти GSM, UMTS и LTE, който осъществява достъп до Портала и/или 

използва някоя или всички Услуги или Съдържание, предоставяни чрез него; 

1.4. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) “Мрежа” по смисъла 

на тези Общи условия означава всяка обществена мобилна наземна мрежа, за 

която А1 България е получил индивидуално разрешение от компетентния орган 

на Република България, който към датата на влизане в сила на настоящите 

Общи условия е Комисията за регулиране на съобщенията и чрез която "А1 

България" ЕАД предоставя електронни съобщителни услуги. 

1.5. „Съдържание на Портала“ означава всякакъв вид информация, 
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изображения, материали, мелодии, игри и др. под., достъпни на Портала и чрез 

Услугите за Крайните потребители. Към Съдържанието на Портала се включва 

и Съдържанието за изтегляне, както и Съдържанието, генерирано от Краен 

потребител; 

1.6. „Съдържание за изтегляне” означава част от или цялостни: 

     (а) графични изображения, включително, но не само във формата на лога, 

уолпейпъри, скрийнсейвъри, теми и др.; 

     (б) музикални произведения, включително, но не само под формата на ринг 

тонове, тонове за предварително прослушване, рингбек тонове, фултрак 

музикални произведения за изтегляне (full track music downloads), истински 

тонове и др. и 

     (в) (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) аудио визуални 

продукти под формата на видео материали със звук и картина, които се 

заявяват от Краен потребител и се доставят от „А1 България” ЕАД  на неговия 

мобилен телефон посредством портала А1 зона. 

1.7. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) „Съдържание, 

генерирано от Краен потребител” означава текстове, графични изображения, 

звукозаписи на музика, глас и други звуци, аудио-визуални произведения, 

произведени от Краен потребител и публикувани от него на портала А1 зона. 

Този тип съдържание е свързано с, но се ограничава до Съдържание, генерирано 

при използване на чат-услуги; 

1.8. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) „Канали за достъп до 

Услугите“ означава начините за достъп до Услугите в А1 зона, които могат да 

бъдат, както следва: уеб Порталът А1 зона, SMS до конкретен кратък номер, 

STK меню. Каналите за достъп до всяка от Услугите, предлагани чрез Портала 

са посочени в Приложение № 1 към настоящите Общи условия; 

1.9. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) „Пакет от Услуги“ 

означава група от Услуги, за които Крайният потребител заплаща определена 

обща цена на абонаментен принцип и получава достъп до всяка една от тях за 

определен период от време. „А1 България“ ЕАД има право да променя 

съдържанието на Пакетите по всяко време, като уведомява за това Крайните 

потребители по подходящ начин. 

 

II. ПРЕДМЕТ 

2. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Настоящите Общи 
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условия уреждат взаимоотношенията между „А1 България” ЕАД (наричан за 

краткост „А1 България”) и Крайните потребители, които възникват при и по 

повод достъп до Портала А1 зона и/или ползване на А1 зона услуги и/или 

Съдържание. 

 

III.  А1 ЗОНА УСЛУГИ. КАТЕГОРИИ 

3. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) А1 България 

предоставя на Крайните потребители следните една или няколко категории 

услуги: информационни услуги, Съдържание за мобилни телефони (тапети, игри, 

мелодии и др.), достъп до телевизионни и радио канали, услуги за забавление и 

информационно-развлекателни услуги (A1 cup, GameSpace, PlayboyBG, ScoreMe и 

др. под.), достъп до SelfCare портал. 

4. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Обхватът на А1 зона 

услугите и видовете категории могат да бъдат разширявани като А1 България 

уведомява своевременно Крайните потребители за това. 

 

IV. ДОСТЪП ДО И АКТИВИРАНЕ НА А1 ЗОНА УСЛУГИ  

5. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Достъпът до портала 

А1 зона се осъществява от мобилно устройство на адрес http://a1zona.bg. 

6. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Всеки Краен 

потребител, който достъпи портала А1 зона има право да го разглежда и/или 

да ползва някои или всички Услуги, предлагани чрез него, след заплащане на 

предвидената в Приложение № 1 цена за това. 

7. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Достъпът до 

Услугите, предлагани чрез Портала може да се осъществява през всички или 

някои от Каналите за достъп, съобразно посоченото за всяка от Услугите в 

Приложение № 1 към настоящите Общи условия. 

8. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Ползването на А1 зона 

услуги от Краен потребител е възможно само ако: 

8.1. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) са изпълнени 

условията на т. 19 от Общи условия за взаимоотношенията между „А1 

България“ ЕАД и абонатите и потребителите на обществените мобилни 

наземни мрежи на „А1 България“ ЕАД по стандарти GSM, UMTS и LTE; 

8.2. Крайният потребител използва устройство, което може да осъществява 
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достъп до интернет; 

8.3. Услугите от категорията „Телевизия и видео” могат да бъдат ползвани 

само при възможност за ползване на интернет; 

8.4. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) са направени 

правилни настройки на мобилното устройство, чрез което Крайният 

потребител желае да ползва А1 зона услуги. 

 

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

9. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Цените на А1 зона 

услугите се заплащат, съгласно действащия ценоразпис на А1 България за този 

вид услуги, представляващ Приложение № 1 към настоящите Общи условия и 

съгласно Общите условия за взаимоотношенията между „А1 България“ ЕАД и 

абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на „А1 

България“ ЕАД по стандарти GSM, UMTS и LTE. Цените на Услугите са 

публикувани и на www.a1.bg. 

10. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Цената на А1 зона 

услугите се заплаща от абонатите въз основа на издадена от А1 България 

месечна фактура, а от потребителите на предплатени услуги – чрез удържане 

на дължимата цена от заредената по тяхната предплатена SIM карта сума. В 

случай, че в SIM картата не е налична сума, достатъчна, за да покрие 

стойността на цената, достъпът до Услугата се блокира, докато цената на 

Услугата може да бъде удържана от заредена сума по SIM картата. Опити за 

удържане на сумата се правят в рамките на един месец, на всеки три дни. 

11. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Крайните 

потребители дължат следните цени за А1 зона услуги в зависимост от вида на 

Услугата, начина на ползването и тарифирането й: 

11.1. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Еднократна цена – 

ползваната А1 зона услуга се тарифира еднократно в момента на 

активирането й. След еднократно ползване на Услугата/ Съдържанието и 

съответно – еднократно тарифиране за това, Крайният потребител 

престава да получава Услугата/ Съдържанието и да бъде тарифиран; 

11.2. Абонаментна цена, която може да бъде както следва: 

11.2.1. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Абонаментна 

цена за определен период (важи за всички седмични и месечни абонаменти) – 

Крайният потребител предплаща ползването на избраната от него А1 зона 
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услуга за определен период от време като таксуването се извършва в момента 

на активиране на Услугата. Абонаментите могат да бъдат седмични и 

месечни. Абонаментната цена се начислява автоматично за всеки следващ 

абонаментен период като Крайният потребител има право да прекрати 

абонамента по всяко време. Абонаментната цена, начислена и удържана за 

даден абонаментен период не подлежи на възстановяване, освен в случаите на 

т. 49 от Общи условия за взаимоотношенията между „А1 България“ ЕАД и 

абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на „А1 

България“ ЕАД по стандарти GSM, UMTS и LTE; 

11.2.2. Абонаментна цена за получено съобщение – Крайният потребител се 

таксува в момента на получаване на съобщение от Услугата, за всяко получено 

съобщение, докато не прекрати абонамента си. Максималният брой 

съобщения, които може да получи Крайният потребител от една Услуга, за 

която е предвидена абонаментна цена на получено съобщение на ден са 3 (три). 

11.3. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Пакетна цена – 

Крайният потребител предплаща ползването на Пакет от Услуги за определен 

период от време, като таксуването се извършва в момента на активиране на 

Пакета. Абонаментът за Пакет от услуги може да бъде седмичен или месечен. 

При абониране за Пакет от услуги, Крайният потребител получава до три 

съобщения под формата на SMS на своя телефон от избрана от него Услуга от 

Пакета и пълен достъп до всички Услуги от Пакета на адрес http://a1zona.bg. 

Цената за Пакета се начислява автоматично за всеки следващ абонаментен 

период като Крайният потребител има право да прекрати абонамента за 

Пакета по всяко време. Пакетната цена, начислена и удържана за даден 

абонаментен период не подлежи на възстановяване, освен в случаите на т. 49 

от Общи условия за взаимоотношенията между „А1 България“ ЕАД и абонатите 

и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на „А1 България“ 

ЕАД по стандарти GSM, UMTS и LTE; 

11.4. Цена на трафик на данни – Трафикът при използване на Портала, 

изтегляне на Съдържание или при осъществяване на достъп до телевизия и 

видео не се тарифира на територията на Република България. Порталът е 

достъпен и в роуминг, като трафикът, осъществен в Портала в роуминг се 

заплаща според индивидуалния тарифен план на Крайния потребител. При 

използване на Услугите в роуминг обслужващият местен оператор може да 

начисли допълнителни такси за достъп до Услугите. Трафикът към всички 
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външни препратки/линкове към други сайтове (като видеа в YouTube, 

препратки към социални мрежи или други подобни) се тарифира съгласно 

стандартните условия на тарифния план на съответния Краен потребител. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА 

12. Крайните потребители имат право да използват Съдържанието на 

Портала и Съдържанието за изтегляне само за лични цели и нямат право да го 

променят, редактират, копират, разпространяват, записват и др. под. 

13. В случаите, когато Крайните потребители създават, публикуват или 

коментират Съдържание, генерирано от Краен потребител, същите следва да 

спазват следните правила: 

13.1. Съдържанието, генерирано от Краен потребител НЕ трябва да: 

    (а) бъде в разрез с действащото българско законодателство или с 

настоящите Общи условия; 

    (б) нарушава авторски или сродни права, права върху търговски марки, както 

и други права на интелектуална собственост; 

    (в) противоречи по какъвто и да е начин на морала и/или добрите нрави; 

    (г) е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното 

здраве и/или срещу правата и свободите на други граждани; 

    (д) (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) е насочено срещу 

или да накърнява доброто име на А1 България, Крайния потребител или което и 

да е трето лице; 

    (е) съдържа заплаха за живота и/или телесната неприкосновеност на човека; 

    (ж) пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, 

възраст и/или религия; 

    (з) призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на 

расова, национална, етническа или религиозна вражда; 

    (и) проповядва агресивна или недемократична идеология; 

    (й) нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и 

законите на Република България и/или международни актове, по които 

Република България е страна; 

    (к) се отнася и/или разкрива търговска, служебна или лична тайна или друга 

конфиденциална информация; 

    (л) нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или 

законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на 
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интелектуална собственост и други подобни; 

    (м) съдържа търговска или рекламна информация; 

    (н) съдържа политическа пропаганда или идеология. 

14. Всеки Краен потребител отговаря за действия, извършени от неговия 

мобилен номер, независимо дали същите са инициирани от него или от трето 

лице в резултат на непозволени действия. 

15. При използване на Услуги, свързани с участие на Крайния потребител във 

форуми, блогове, чат стаи или свързани с осъществяване на друг вид 

комуникация и обмен на информация чрез Портала, всеки Краен потребител се 

задължава да спазва следните изисквания: 

15.1. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) да публикува 

съобщения (posts) на български език, изписани на кирилица. Ползването на 

латински букви се позволява по изключение, единствено с цел изясняване на 

изказа, упоменаване на технологични термини, идиоми, търговски марки и 

брандове. А1 България има право да изтрива без предупреждение текстове, 

изписани на кирилица, латиница или на чужд език, в нарушение на настоящите 

Общи условия; 

15.2. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) да не публикува в 

или чрез Портала материали с порнографско съдържание, нецензурни, обидни, 

клеветнически, заплашителни текстове и/или изображения, както и такива, 

осмиващи или накърняващи честта и достойнството на други Крайни 

потребители и/или доброто име на А1 България. 

15.3. да не публикува в или чрез Портала търговски или рекламни текстове 

и/или изображения или off-topic съобщения; 

15.4. да предлага нови теми или раздели в блогове или чат-стаи, само след като 

предварително се увери в липсата на вече създадени такива. 

16. Крайните потребители се задължават да: 

    (а) използват Портала и Услугите по начин, с който не нарушават 

нормалното им функциониране; 

    (б) не правят опити за достъп до данни на други Крайни потребители. 

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА А1 БЪЛГАРИЯ (изм. във връзка с Промяната в 

Търговския регистър) 

17. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) А1 България има 

право по своя преценка да добавя и спира Услуги и Съдържание в портала А1 
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зона, да променя цената, структурата, начина за достъп и регистрация, 

както и да прекрати предоставянето им изцяло или отчасти, като е длъжен да 

уведоми Крайните потребители за това със съобщение, публикувано на адрес 

http://a1zona.bg. 

18. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) А1 България има 

право по преценка на модератор да изтрива Съдържание, генерирано от Краен 

потребител, което нарушава забраните, описани в т. 13.1. и т. 15. Подобни 

действия не подлежат на оспорване. 

19. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) В случай на 

неправомерни действия, извършени от Краен потребител и/или при поискване 

от компетентните органи в Република България, А1 България има право да 

предоставя на компетентните органи цялата налична информация за 

действията на Крайния потребител и данните за него, до които А1 България 

има достъп във връзка с ползването на Портала, Услугите или Съдържанието. 

20. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) А1 България има 

право да изпраща нотификации до Крайните потребители под формата на 

текстови съобщения с информация за ново Съдържание и Услуги в Портала в 

съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство. 

 

VIII. ОТГОВОРНОСТ. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ 

20. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) А1 България не носи 

отговорност за достоверността на Съдържанието на Портала, както и за 

каквито и да е преки или косвени вреди, които биха могли да възникнат за 

Крайните потребители или които и да било трети лица във връзка с достъпа 

до него и/или ползването му. 

21. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) А1 България не носи 

отговорност за: 

    (а) (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) проблеми с 

Мрежата, които биха довели до забавяне на получаване на SMS съобщения, 

свързани с А1 зона Услуга, независимо дали то е свързано с телефона на Крайния 

потребител или с SMS портала, който обработва съобщенията; 

    (б) за загубени, закъснели, погрешно изпратени, непълни, неточни, невалидни 

данни, изпратени или въведени от Краен потребител във връзка с ползването 

на Портала; 

    (в) (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) некоректни 

http://a1zona.bg/
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настройки на мобилното устройство на Крайния потребител, водещи до 

невъзможност за достъп до Мобилния портал, до всички или част от Услугите 

или Съдържанието. С оглед избягване на всяко съмнение: Обажданията на *88, 

както и изходящите кратки текстови съобщения за получаване на настройки 

се таксуват съобразно индивидуалния тарифен план на Крайния потребител и 

действащия ценоразпис на А1 България; 

    (г) (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) качеството на 

Услугите при достъп до тях с мобилно устройство, което не е закупено от А1 

България или партньорската търговска мрежа; 

    (д) загуби, пропуснати ползи и други вреди, които могат да възникнат или са 

възникнали за Краен потребител във връзка ползването или невъзможността 

за ползване на Портала, Услугите и/или Съдържанието; 

    (е) претенции на трети лица срещу Крайния потребител във връзка с 

ползването на Услугите или Съдържанието; 

    (ж) претенции от трети лица във връзка с авторски, сродни права или други 

права на интелектуална собственост, права върху търговски марки, права на 

собственост и др. под. върху Съдържание (или части от него), генерирано от 

Краен потребител; 

    (з) (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) разпространение 

от страна на Крайни потребители на съобщения с нецензурни или обидни 

текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа. В 

случай, че са налице неправомерни действия от вида, описан в предходното 

изречение, А1 България има право да използва всички технологични и законови 

мерки за откриване на нарушителите и уведомяване на компетентните 

органи; 

    (и) прекъсване или влошаване на качеството на предоставяните Услуги, 

дължащи се на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон или на 

натоварване на Мрежата. 

22. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) А1 България не 

гарантира достъпа до всички видове Съдържание и Услуги на всички модели 

мобилни устройства. 

23. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) А1 България не носи 

отговорност за повреди, дефекти, недоставяне или закъснения при 

доставянето на Съдържание, причинени от една или няколко от следните 

причини: 
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23.1. Крайният потребител е посочил грешнa или непълна ключова дума или 

друга неточна информация при опит за или при закупуване на Съдържанието; 

23.2. пощенската кутия на Крайния потребител е пълна и не може да приема 

нови съобщения със Съдържание; 

23.3. телефонът на Крайния потребител е изключен или е извън обхват или е 

недостъпен по друга причина; 

23.4. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) други 

обстоятелства, независещи от А1 България. 

24. Съдържанието на телевизионните канали, достъпни през Портала може да 

се различава от това на ефирното излъчване. 

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА 

От страна на А1 България (изм. във връзка с Промяната в Търговския 

регистър) 

25. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) А1 България има 

право по своя преценка да прекратява едностранно и без предизвестие 

достъпа до Портала на Крайни потребители, които: 

25.1. не спазват забраните по т. 13.1. и т. 15; 

25.2. с действията си нарушават действащото законодателство в Република 

България; 

25.3. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) с действията си 

застрашават работоспособността на програмните и техническите 

средства, чрез които се предоставят Услугите или ползването на Мрежата от 

други абонати или потребители на А1 България; 

25.4. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) нарушават 

настоящите Общи условия и/или Общи условия за взаимоотношенията между 

„А1 България“ ЕАД и абонатите и потребителите на обществените мобилни 

наземни мрежи на „А1 България“ ЕАД по стандарти GSM, UMTS и LTE и/или 

Правилата за ползване на услугите, свързани с достъп до и ползване на 

интернет чрез мрежата на „А1 България“ ЕАД и/или Условия за ползване на 

интернет страници на „А1 България“ ЕАД и предоставяните чрез тях услуги. 

26. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) В случай на 

прекратяване поради наличие на някой от описаните в т. 25 случаи, А1 

България не дължи възстановяване на цената за достъп до Услугата, 

заплатена до момента на прекратяването. 
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От страна на Абоната 

27. Със заплащане на цената за еднократен достъп до някоя от Услугите в 

Портала, с абониране за Услуга или Пакет от Услуги, съгласно описаното в 

настоящите Условия, поради характера на Услугата, Крайният потребител 

получава цифрово съдържание веднага и следователно изпълнението започва 

веднага. По тази причина и съгласно чл. 57, т. 13 от ЗЗП, Крайният потребител 

се съгласява и декларира, че му е известно, че няма право на отказ от Услугата 

по смисъла на чл. 50 - 56 от ЗЗП. Абонаментът за която и да е Услугата или 

Пакет от Услуги може да бъде прекратен по всяко време, без допълнителни 

такси по някой от начините, описани в т. 28 от тези Общи условия. 

28. Абонатът има право по всяко време едностранно и без предизвестие да 

прекрати ползването на Услуги и/или Съдържание от Портала по някой от 

следните начини: 

    (а) през Мобилния портал, от опцията за деактивация, налична за всяка от 

Услугите, за които Крайният потребител има абонамент; 

    (б) чрез SMS (0,00 лв.) до кратък номер, посочен в Приложение № 1 към тези 

Общи условия и валиден за съответната Услуга/ Съдържание/ Пакет от Услуги; 

    (в) през STK меню, от опцията за деактивация, налична за всяка от Услугите, 

за които Крайният потребител има абонамент. С оглед избягване на съмнение: 

В случаите по т. 11.2.1. от настоящите Общи условия, тъй като абонаментът 

за дадена Услуга обхваща определен период (седмичен, месечен), в случай че 

Абонатът прекрати абонамента си през даден абонаментен период, 

таксуването ще бъде прeустановено, считано от следващия абонаментен 

период. В случаите по т. 11.2.2. от настоящите Общи условия, абонаментът 

ще бъде прекратен веднага. 

 

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

29. Тези Общи условия се прилагат и са задължителни за Крайния потребител 

от момента на осъществяване на достъп до Портала, независимо от това 

дали е извършен абонамент за някоя Услуга. 

30. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Настоящите Общи 

условия могат да бъдат изменяни и допълвани едностранно от А1 България. 

Промяната се публикува на интернет адрес: www.a1.bg и http://a1zona.bg. 

31. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Някои Услуги, 

http://www.mtel.bg/
http://mtelzona.bg/
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достъпни в Портала (A1 Cup, GameSpace и др. под.) имат свои Правила, 

достъпни на www.a1.bg. Крайните потребители се задължават да се 

запознаят с тях, преди да осъществят абонамент за тях. Извършването на 

абонамент за някоя Услуга означава, че Крайният потребител се е запознал и се 

е съгласил с Правилата за ползването й. 

32. Услуги, изискващи връзка с интернет или такива, които зависят от 

технологичните възможности на мобилното устройство, чрез което се 

осъществява достъп до тях, са достъпни само при наличие на интернет и чрез 

мобилно устройство, което поддържа съответната технология. 

33. Всички SMS съобщения във връзка с ползване на Услуги от Портала се 

получават от Крайните потребители в диапазона от 9:00 до 22:00 часа всеки 

ден. 

34. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър; изм. в сила от 

25.05.2018 г.) Предоставените от Крайните потребители лични данни (в 

случай, че има такива) се събират и обработват от A1 България обработва 

съгласно „Политика за защита на личните данни на „А1 България“ ЕАД“, 

публикувана на интернет страницата на дружеството и налична в 

търговските обекти на А1 България. 

35. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) За всички случаи, 

които не са уредени с тези Общи условия се прилагат Общи условия за 

взаимоотношенията между „А1 България“ ЕАД и абонатите и потребителите 

на обществените мобилни наземни мрежи на „А1 България“ ЕАД по стандарти 

GSM, UMTS и LTE; Правилата за ползване на услугите, свързани с достъп до и 

ползване на интернет чрез мрежата на „А1 България“ ЕАД; Условия за ползване 

на интернет страници на „А1 България“ ЕАД и предоставяните чрез тях услуги, 

с които Крайният потребител следва да е запознат. 

35.1. За случаите, неуредени в никои от цитираните в т. 35 общи условия или 

правила, се прилагат разпоредбите на действащото българско 

законодателство. 

36. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Информация относно 

начините за ползване на Портала, Услугите и Съдържанието в него се съдържа 

в Приложение № 1 към настоящите Общи условия, на http://a1zona.bg, както и 

на www.a1.bg. 

37. Настоящите Правила влизат в сила от 1.04.2018 г. и са валидни по 

отношение на всички Крайни потребители. 

http://www.mtel.bg/
http://mtelzona.bg/
http://www.mtel.bg/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) 

 

Услуга Описание Активация/ 

Канали за 

достъп до 

Услугите 

Деактивация Еднократна 

цена 

Абонаментна 

цена 

Пакетна 

цена 

Астро зона 

(за 

целия 

пакет) 

Пакетът включва 

услугите "Моят 

хороскоп", 

"Седмичен 

хороскоп", 

"Класически 

хороскоп", 

"Екзотичен 

хороскоп", 

"Любовен 

хороскоп", 

"Късметче на 

деня", "Карти 

Таро", 

"Оракул", 

"Биоритми", „Секс 

хороскоп” 

a1zona.bg 

Активация 

на 

абонамент 

за пакета с 

SMS на 

кратък 

номер 1233 с 

текст: 

ASTRO 

a1zona.bg 

www.a1.bg 

- Моят A1 

Деактивац

ия с SMS на 

кратък 

номер 

1233 с 

текст: 

ASTRO 

STOP 

    2,40 лв. за 

седмиче

н 

абонаме

нт 

Годишен 

хороско

п 

Разбери какво те 

очаква през 

годината с услуга 

Годишен 

хороскоп.  

a1zona.bg 

A1+ меню 

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1239 с 

текст: 

рождената 

дата на 

клиента (пр. 

DD.MM.YYYY) 

Няма нужда от 

деактивац

ия. 

2,40 лв. на 

получен 

SMS  

    

Моят 

хороско

п 

Опознай себе си. Научи 

всички детайли за 

твоя зодиакален 

знак. 

a1zona.bg 

A1+ меню 

Активация 

на 

еднократна 

заявка  с 

SMS на 

кратък 

номер 1233 с 

a1zona.bg – 

Моите 

абонамент

и 

www.a1.bg 

- Моят A1 

Деактивация с 

SMS на 

номер 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 
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текст: MY 

ХХХ 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1233 с 

текст: MY 

XХХ START 

ХХХ е твоят 

зодиакален 

знак: OVEN, 

TELEC, BLIZ, 

RAK, LAV, 

DEVA, VEZNI, 

SKORP, 

STREL, KOZ, 

VOD, RIBI 

1233 с 

текст: MY 

XXX STOP 

ХХХ е 

твоят 

зодиакален 

знак: OVEN, 

TELEC, BLIZ, 

RAK, LAV, 

DEVA, 

VEZNI, 

SKORP, 

STREL, KOZ, 

VOD, RIBI 

Седмичен 

хороско

п 

Съдбата ежедневно ни 

дарява с 

безкрайни 

възможности, 

разбери в коя 

област ще си най-

добър през 

седмицата. 

a1zona.bg 

A1+ меню 

Активация 

на 

еднократна 

заявка  с 

SMS на 

кратък 

номер 1233 с 

текст: S ХХХ 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1233 с 

текст: S XХХ 

START 

ХХХ е твоят 

зодиакален 

знак: OVEN, 

a1zona.bg – 

Моите 

абонамент

и 

www.a1.bg 

- Моят A1 

Деактивация с 

SMS на 

номер 

1233 с 

текст: S 

XXX STOP 

ХХХ е 

твоят 

зодиакален 

знак: OVEN, 

TELEC, BLIZ, 

RAK, LAV, 

DEVA, 

VEZNI, 

SKORP, 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 
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TELEC, BLIZ, 

RAK, LAV, 

DEVA, VEZNI, 

SKORP, 

STREL, KOZ, 

VOD, RIBI 

STREL, KOZ, 

VOD, RIBI                                                               

Класически 

хороско

п  

Бъди една стъпка 

преди другите. 

Разбери какво е 

подготвила 

Съдбата за теб 

днес! 

a1zona.bg 

A1+ меню 

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1233 с 

текст: ХХХ 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1233 с 

текст: XXX 

START 

ХХХ е твоят 

зодиакален 

знак: OVEN, 

TELEC, BLIZ, 

RAK, LAV, 

DEVA, VEZNI, 

SKORP, 

STREL, KOZ, 

VOD, RIBI 

a1zona.bg  

A1+ меню                                                                                       

www.a1.bg 

- Моят A1 

Деактивац

ия с SMS на 

кратък 

номер 

1233 с 

текст: XXX 

STOP 

ХХХ е 

твоят 

зодиакален 

знак: OVEN, 

TELEC, BLIZ, 

RAK, LAV, 

DEVA, 

VEZNI, 

SKORP, 

STREL, KOZ, 

VOD, RIBI 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 

  

Екзотичен 

хороско

п 

Погледни по 

нетрадиционен 

начин към 

живота и към 

това, което ти 

предстои! 

a1zona.bg                                                                                     

A1+ меню 

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1233 с 

a1zona.bg 

A1+ меню                                                                                

www.a1.bg 

- Моят A1 

Деактивац

ия с SMS на 

кратък 

номер 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 
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текст: 

EKZOTIK XXX 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1233 с 

текст: 

EKZOTIK XXX 

START 

ХХХ е твоят 

зодиакален 

знак: OVEN, 

TELEC, BLIZ, 

RAK, LAV, 

DEVA, VEZNI, 

SKORP, 

STREL, KOZ, 

VOD, RIBI 

1233 с 

текст: 

EKZOTIK 

XXX STOP 

ХХХ е 

твоят 

зодиакален 

знак: OVEN, 

TELEC, BLIZ, 

RAK, LAV, 

DEVA, 

VEZNI, 

SKORP, 

STREL, KOZ, 

VOD, RIBI 

Любовен 

хороско

п  

Разбери какво ти 

вещаят звездите 

в любовен план. 

Какво да 

очакваш? За 

какво да се 

подготвиш? 

a1zona.bg                                                                                     

A1+ меню 

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1233 с 

текст: LOVE 

XXX 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1233 с 

текст: LOVE 

XXX START 

ХХХ е твоят 

зодиакален 

a1zona.bg 

A1+ меню                                                                            

www.a1.bg 

- Моят A1 

Деактивац

ия с SMS на 

кратък 

номер 

1233 с 

текст: 

LOVE XXX 

STOP 

ХХХ е 

твоят 

зодиакален 

знак: OVEN, 

TELEC, BLIZ, 

RAK, LAV, 

DEVA, 

VEZNI, 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 
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знак: OVEN, 

TELEC, BLIZ, 

RAK, LAV, 

DEVA, VEZNI, 

SKORP, 

STREL, KOZ, 

VOD, RIBI 

SKORP, 

STREL, KOZ, 

VOD, RIBI 

Късметче на 

деня 

Виж късмета си за 

днес и продължи 

деня с усмивка! 

a1zona.bg                                                                               

A1+ меню 

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1233 с 

текст: LUCK 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1233 с 

текст: LUCK 

START 

a1zona.bg 

A1+ меню                                                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1 

Деактивац

ия с SMS на 

кратък 

номер 

1233 с 

текст: 

LUCK STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 

  

Карти Таро Съвременен Жокер 

идващ от 

древността. Виж 

какво вещае. 

a1zona.bg 

A1+ меню 

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1233 с 

текст: TARO    

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1233 с 

a1zona.bg 

A1+ меню                                                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1 

Деактивац

ия с SMS на 

кратък 

номер 

1233 с 

текст: 

TARO STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 
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текст: TARO 

START 

Оракул Изпрати въпроса си. 

Нашият Оракул 

ще ти даде 

търсения 

отговор. 

a1zona.bg 

A1+ меню 

SMS на 

кратък 

номер 1233 с 

текст:  

ОRAKUL XXXX 

XXXX е 

въпросът, 

който искаш 

да зададеш. 

Няма нужда от 

деактивац

ия. 

0,60 лв. на 

получен 

SMS 

    

Биоритми  Разбери каква е 

скалата на 

основните ти 

движещи 

мотиватори 

днес: Любов, 

Здраве, Пари, 

Късмет, Работа. 

a1zona.bg 

A1+ меню 

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1233 с 

текст: BIO 

XXX 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1233 с 

текст: BIO 

XXX START 

ХХХ е твоят 

зодиакален 

знак: OVEN, 

TELEC, BLIZ, 

RAK, LAV, 

DEVA, VEZNI, 

SKORP, 

a1zona.bg 

A1+ меню                                                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1 

Деактивац

ия с SMS на 

кратък 

номер 

1233 с 

текст: BIO 

XXX STOP 

ХХХ е 

твоят 

зодиакален 

знак: OVEN, 

TELEC, BLIZ, 

RAK, LAV, 

DEVA, 

VEZNI, 

SKORP, 

STREL, KOZ, 

VOD, RIBI 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 
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STREL, KOZ, 

VOD, RIBI 

Секс 

хороско

п 

Разбери какво ти 

вещаят звездите 

в интимен план.  

a1zona.bg 

A1+ меню 

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1233 с 

текст: SEX 

XXX 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1233 с 

текст: SEX 

XXX START 

ХХХ е твоят 

зодиакален 

знак: OVEN, 

TELEC, BLIZ, 

RAK, LAV, 

DEVA, VEZNI, 

SKORP, 

STREL, KOZ, 

VOD, RIBI 

a1zona.bg 

A1+ меню                                                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1 

Деактивац

ия с SMS на 

кратък 

номер 

1233 с 

текст: SEX 

XXX STOP 

ХХХ е 

твоят 

зодиакален 

знак: OVEN, 

TELEC, BLIZ, 

RAK, LAV, 

DEVA, 

VEZNI, 

SKORP, 

STREL, KOZ, 

VOD, RIBI 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 

  

Съвместимо

ст 

Въведи името на 

партньора си и 

твоето и ще 

разбереш до 

колко сте 

съвместими 

двамата. 

a1zona.bg   0,60 лв.     
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Пакет 

Забавни 

Включва вицове и шеги 

на различни теми. 

a1zona.bg                                                                                                       

Активация 

на 

абонамент 

за пакета с 

SMS  на 

номер 1232 с 

текст FUN 

START 

a1zona.bg                                                                                                 

www.a1.bg 

- Моят A1                                                                                                                

Деактивац

ия с SMS на 

кратък 

номер 

1232 с 

текст: 

FUN STOP 

    1,20 лв. за 

седмиче

н 

абонаме

нт 

Виц на деня Разбери кой виц е 

номиниран за най - 

забавен днес. 

a1zona.bg 

A1+ меню 

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на номер 

1232 с 

текст: VIC 

Активация  

на 

абонамент с 

SMS на 

номер 1232 с 

текст: VIC 

START 

  0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 

  

За възрастни Предпочиташ по-

пиперливи шеги? 

Ето, тук са 

шегите за 

възрастни! 

a1zona.bg 

A1+ меню 

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1232 с 

текст: 18 

Активация 

на 

абонамент  

с SMS на 

кратък 

a1zona.bg 

A1+ меню                                                                                      

www.a1.bg 

- Моят A1 

Деактивац

ия с SMS на 

кратък 

номер 

1232 с 

текст: 18 

STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 
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номер 1232 с 

текст:  18 

START 

Музика Каталог с музика, 

която можеш да 

използваш като 

тон на звънене за 

телефона си. 

a1zona.bg 

SMS на 

кратък 

номер 1232 с 

текст: ХХХ 

ХХХ е кода на 

избраната 

от теб 

песен 

Няма нужда от 

деактивац

ия, 

песента се 

сваля 

еднократн

о 

1,20 лв. на 

песен 

    

Музика 

Премиум 

Намери любимата си 

българска или 

чуждестранна 

песен и я свали 

директно на 

мобилния си 

телефон. 

a1zona.bg 

SMS на 

кратък 

номер 1232 с 

текст: ХХХ 

ХХХ е кода на 

избраната 

от теб 

песен 

Няма нужда от 

деактивац

ия, 

песента се 

сваля 

еднократн

о 

2,40 лв. на 

песен 

    

Тапети Персонализирай 

телефона си с 

цветен тапет по 

твой избор. 

a1zona.bg 

SMS на 

кратък 

номер 1232 с 

текст: ХХХ 

ХХХ е кода на 

избраната 

от теб 

картинка 

Няма нужда от 

деактивац

ия, 

картинка

та се 

сваля 

еднократн

о 

0,60 лв. за 

свалено 

изображ

ение 

    

Онлайн игри Играй в браузъра си без 

да сваляш на 

устройството 

много и 

разнообразни 

игри. 

a1zona.bg a1zona.bg   2,40 лв .за 

седмичен 

абонамен

т 

  

Пакет 

Новини 

Включва новини от 

България, 

Световни новини, 

a1zona.bg 

Активация 

на 

a1zona.bg 

www.a1.bg 

- Моят A1 

    2,40 лв .за 

седмиче

н 
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Финансови 

новини, Фиксинг 

на БНБ, Обменни 

курсове, 

Технологии, Авто 

новини, Времето, 

Тото, Лайфстайл, 

Именни дни. 

абонамент 

за пакета с 

SMS на 

кратък 

номер 1230 с 

текст: 

NOVINI START 

Деактивац

ия с SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: 

NOVINI 

STOP 

абонаме

нт 

БТА Новини Получавай най-

актуалните 

новини от 

България и света, 

всеки ден, по 

няколко пъти 

a1zona.bg                                                                     

A1+ меню                                                          

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1230 с 

текст: BTA 

START 

a1zona.bg                                                                     

A1+ меню                                                          

Активация 

на 

абонамент 

с SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: 

BTA STOP 

  2,40 лв .за 

месечен 

абонамен

т 

  

Новини от 

FlashNe

ws 

Получавай най-

актуалните 

новини от 

България и света, 

всеки ден, по 

няколко пъти 

a1zona.bg                                                                                                                           

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1230 с 

текст: 

FLASH START 

a1zona.bg                                                                                                               

Активация 

на 

абонамент 

с SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: 

FLASH 

STOP 

  6,00 лв .за 

месечен 

абонамен

т 

  

Новини от 

Българи

я 

Бъди винаги в течение 

с последните 

новини и събития 

от България.  

a1zona.bg                                                                     

A1+ меню                                                          

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1230 с 

текст: 

BGNOVINI  

a1zona.bg 

A1+ меню                                                                                 

www.a1.bg 

- Моят A1 

Деактивац

ия с SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 
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Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1230 с 

текст: 

BGNOVINI 

START 

BGNOVINI 

STOP 

Световни 

новини 

Интересни новини от 

горещите точки 

по света. 

a1zona.bg 

A1+ меню 

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1230 с 

текст: 

SVYAT 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1230 с 

текст: 

SVYAT START 

a1zona.bg 

A1+ меню                                                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1 

Деактивац

ия с SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: 

SVYAT STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 

  

Финансови 

новини 

Запознай се тук с 

картината на 

финансовия 

пазар. 

a1zona.bg 

A1+ меню 

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1230 с 

текст: FIN 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

a1zona.bg 

A1+ меню                                                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1 

Деактивац

ия с SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: FIN 

STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 
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кратък 

номер 1230 с 

текст: FIN 

START 

Фиксинг на 

БНБ 

Може да получаваш 

актуална 

информация за 

фиксинга на БНБ, 

където и да си. 

a1zona.bg 

A1+ меню 

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1230 с 

текст: FIX 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1230 с 

текст: FIX 

START 

a1zona.bg 

A1+ меню                                                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                                                

Деактивац

ия с SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: FIX 

STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 

  

Обменни 

курсове 

Обменните валутни 

курсове на 

чуждестранните 

валути. 

a1zona.bg 

A1+ меню                                                                             

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1230 с 

текст: 

XRATE 

Активация  

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1230 с 

текст: 

XRATE START 

a1zona.bg 

A1+ меню                                                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1 

Деактивац

ия с SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: 

XRATE STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 
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Технологии Какво ново из света на 

технологиите? 

Всеки ден нещо 

различно и 

интересно. 

a1zona.bg 

A1+ меню 

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1230 с 

текст: 

TEHNO 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1230 с 

текст: 

TEHNO START 

a1zona.bg 

A1+ меню                                                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1 

Деактивац

ия с SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: 

TEHNO 

STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 

  

Времето Не оставяй на 

времето да те 

изненада! Разбери 

дали днес трябва 

да вземеш чадъра 

от вкъщи.  

a1zona.bg 

A1+ меню 

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1230 с 

текст: 

VREME 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1230 с 

текст: 

VREME START 

a1zona.bg 

A1+ меню                                                                                   

www.a1.bg 

- Моят A1 

SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: 

VREME 

STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 

  

Български 

Спорте

н 

Пусна ли си фиша? Ако 

да, провери го 

тук с последно 

изтеглените 

a1zona.bg 

A1+ меню 

Активация 

на 

a1zona.bg 

A1+ меню                                                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 
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Тотализ

атор 

числа в тиражите 

на 5/35,6/42 и 

6/49 ! 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1230 с 

текст: TOTO 

START 

Деактивац

ия с SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: 

TOTO STOP 

Лайфстайл Светски новини от 

живота на 

известните 

личности. 

a1zona.bg 

A1+ меню 

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1230 с 

текст: 

SVETSKI 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1230 с 

текст: 

SVETSKI 

START   

a1zona.bg 

A1+ меню                                                                                 

www.a1.bg 

- Моят A1   

Деактивац

ия с SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст:  

SVETSKI 

STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 

  

Имени дни С услугата "Имени дни" 

няма повече да 

забравиш да 

честитиш 

празника на твой 

близък.  

a1zona.bg 

A1+ меню 

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1230 с 

текст: 

IMENDEN 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

a1zona.bg 

A1+ меню                                                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1 

Деактивац

ия с SMS на 

кратък 

номер 

1230с 

текст:  

IMENDEN 

STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 
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кратък 

номер 1230 с 

текст: 

IMENDEN 

START   

Спортна 

зона 

Пакетът включва 

резултати от: 

UEFA, Български, 

Английски, 

Италиански, 

Испански, Немски 

футбол. Новини и 

резултати от 

Формула 1, Тенис, 

Ски и Български 

спорт 

a1zona.bg                                                           

SMS на 

кратък 

кратък 

номер 1230, 

с текст: 

SPORT START 

a1zona.bg                                                                         

www.a1.bg 

- Моят A1                                                                                      

Деактивац

ия на 

абонамент 

с SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: 

SPORT 

STOP 

    2,40 лв. за 

седмиче

н 

абонаме

нт 

ЦСКА Новини За феновете на ФК 

ЦСКА последни 

новини, 

резултати и 

трансфери.  

a1zona.bg                                                           

SMS на 

кратък 

номер 1230, 

с текст: 

SPORT START 

a1zona.bg                                                                         

www.a1.bg 

- Моят A1                                                                                      

Деактивац

ия на 

абонамент 

с SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: 

SPORT 

STOP 

  2,40 лв. за 

седмичен 

абонамен

т 

  

ЦСКА 

ексклузи

вна 

услуга 

Безплатни дневни 

новини за 

феновете на 

футболен клуб 

ЦСКА 

SMS на кратък 

номер 1230, 

с текст:  

CSKA   

Деактивация на 

абонамент 

с SMS на  

кратък 

номер  

1230  с 

текст: 

CSKA STOP 

 0.00 лв.  
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UEFA Последните новини и 

резултати от 

UEFA 

a1zona.bg     

A1 + меню                                                          

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1230 с 

текст: UEFА 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1230 с 

текст: UEFA 

START 

a1zona.bg 

A1 + меню                                                                        

www.a1.bg 

- Моят A1                                                                                      

Деактивац

ия на 

абонамент 

с SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: 

UEFA STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 

  

Футбол 

Българи

я 

За феновете на 

родното 

първенство - 

резултати, 

новини, 

трансфери. 

a1zona.bg     

A1 + меню                                                          

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1230 с 

текст: BFL 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1230 с 

текст: BFL 

START 

a1zona.bg 

A1 + меню                                                                        

www.a1.bg 

- Моят A1                                                                                      

Деактивац

ия на 

абонамент 

с SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: BFL 

STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 

  

Футбол 

Испания 

Ако си почитател на 

испанския футбол 

може да бъдеш 

винаги 

информиран за 

последни 

a1zona.bg     

A1 + меню                                                          

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

a1zona.bg 

A1 + меню                                                                        

www.a1.bg 

- Моят A1                                                                                      

Деактивац

ия на 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 
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резултати и 

текущи 

класирания. 

на кратък 

номер 1230 с 

текст: 

ISPANIA 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1230 с 

текст: 

ISPANIA 

START 

абонамент 

с SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: 

ISPANIA 

STOP 

Футбол 

Англия 

За някои няма нищо по-

вълнуващо от 

Висшата лига. 

Ако си един от 

тях, тук можеш 

да получиш 

вълнуваща 

информация за 

английското 

първенство. 

a1zona.bg     

A1 + меню                                                          

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1230 с 

текст: 

ANGLIA 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1230 с 

текст: 

ANGLIA 

START 

a1zona.bg     

A1 + меню                                                          

Активация 

на 

еднократн

а заявка с 

SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: 

ANGLIA 

Активация 

на 

абонамент 

с SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: 

ANGLIA 

START 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 

  

Футбол 

Италия 

Не искаш да изпускаш 

нищо от 

италианското 

първенство? 

a1zona.bg     

A1 + меню                                                          

Активация 

на 

еднократна 

a1zona.bg 

A1 + меню                                                                        

www.a1.bg 

- Моят A1                                                                                      

Деактивац

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 
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Абонирай се за 

най-актуалното. 

заявка с SMS 

на номер 

1230 с 

текст: 

ITALIA 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

номер 1230 с 

текст: 

ITALIA START 

ия на 

абонамент 

с SMS на 

номер 

1230 с 

текст: 

ITALIA STOP 

Футбол 

Германи

я 

Фен си на Германската 

лига? Не изпускай 

нищо, като се 

абонираш за 

резултати и 

новини от 

Германия 

a1zona.bg     

A1 + меню                                                          

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на номер 

1230 с 

текст: 

GERMANIA 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

номер 1230 с 

текст: 

GERMANIA 

START 

a1zona.bg 

A1 + меню                                                                        

www.a1.bg 

- Моят A1                                                                                      

Деактивац

ия на 

абонамент 

с SMS на 

номер 

1230 с 

текст: 

GERMANIA 

STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 

 

Лига Европа Последните и най-

актуални 

резултати и 

новини свързани с 

Европейската 

лига. 

a1zona.bg 

A1 + меню                                                          

Еднократна 

активация с 

SMS на 

кратък 

номер 1230 с 

текст 

LIGAEU 

Активация 

a1zona.bg 

A1 + меню                                                                        

www.a1.bg 

- Моят A1                                                                                      

Деактивац

ия на 

абонамент 

с SMS на 

кратък 

номер 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 
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на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1230 с 

текст 

LIGAEU 

START 

1230 с 

текст: 

LIGAEU 

STOP 

Формула 1 Какво ново на пистите 

от Формула 1? 

Състезания, 

класирания, 

цялата тази 

информация може 

да получиш от 

тук. 

a1zona.bg     

A1 + меню                                                          

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1230 с 

текст: F1 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1230 с 

текст: F1 

START 

a1zona.bg 

A1 + меню                                                                        

www.a1.bg 

- Моят A1                                                                                      

Деактивац

ия на 

абонамент 

с SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: F1 

STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 

  

Български 

спорт 

Комбинирани новини за 

интересни 

събития от 

разнообразни 

спортове в 

България. 

a1zona.bg     

A1 + меню                                                          

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1230 с 

текст: 

BGSPORT 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

a1zona.bg 

A1 + меню                                                                        

www.a1.bg 

- Моят A1                                                                                      

Деактивац

ия на 

абонамент 

с SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: 

BGSPORT 

STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 
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номер 1230 с 

текст: 

BGSPORT 

START 

Тенис Ако твоята страст е 

тениса, тук ще 

получаваш 

информация за 

интересните 

събития, 

резултати и 

постижения на 

любимите 

спортисти. 

a1zona.bg     

A1 + меню                                                          

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1230 с 

текст: 

TENIS 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1230 с 

текст: 

TENIS START 

a1zona.bg 

A1 + меню                                                                        

www.a1.bg 

- Моят A1                                                                                      

Деактивац

ия на 

абонамент 

с SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: 

TENIS STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 

  

Ски Бъди винаги в течение 

с последните 

новости от ски 

стартовете.  

a1zona.bg     

A1 + меню                                                          

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1230 с 

текст: SKI 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1230 с 

текст: SKI 

START 

a1zona.bg 

A1 + меню                                                                        

www.a1.bg 

- Моят A1                                                                                      

Деактивац

ия на 

абонамент 

с SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: SKI 

STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 
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Резултати на 

живо 

Актуалните 

резултати от 

големите 

футболни 

първенства. 

a1zona.bg                                                         

A1 + меню                                                          

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1230 с 

текст: 

REZULTATI 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1230 с 

текст: 

REZULTATI  

START 

a1zona.bg 

A1 + меню                                                                        

www.a1.bg 

- Моят A1                                                                                      

Деактивац

ия на 

абонамент 

с SMS на 

кратък 

номер 

1230 с 

текст: 

REZULTATI 

STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 

  

Пакет 

Телевизи

я 

Пакет телевизия 

включва следните 

услуги: Рок ТВ, 

Fix&Foxi TV, BOX 

TV, Планета, 

Планета Фолк. 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

    9,90 лв. за 

месечен 

абонаме

нт 

Рок ТВ Музикален 

телевизионен 

канал 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,98 лв. на 

седмица 

2,99 лв. 

на месец 

  

Fix&Foxi TV Детски телевизионен 

канал 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,98 лв. на 

седмица 

2,99 лв. 

на месец 

  

BOX TV Музикален 

телевизионен 

канал 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,98 лв. на 

седмица 

2,99 лв. 

на месец 

  

Телевизия 

Планета 

Музикален 

телевизионен 

канал 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,98 лв. на 

седмица 
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2,99 лв. 

на месец 

Телевизия 

Планета 

Фолк 

Музикален 

телевизионен 

канал 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,98 лв. на 

седмица 

2,99 лв. 

на месец 

  

The Voice TV Музикален 

телевизионен 

канал 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,98 лв. на 

седмица 

2,99 лв. 

на месец 

  

Fen TV Музикален 

телевизионен 

канал 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,98 лв. на 

седмица 

2,99 лв. 

на месец 

  

Пакет 

Стрийм

инг / 

Пакет 

Радио  

Пакет Радио включва 

следните радио 

станции:  Тангра, 

City, Радио FM+, 

радио Fresh, Magic 

FM, The Voice, 

радио Веселина, 

Витоша,  БГ 

Радио, радио 

Nova, SofiaLive, 

радио Зорана, Star 

FM, радио Алфа, 

Вероника, радио 

Гея Сандански,  

Катра ФМ, радио 

1, радио 1 Рок, 

радио Ултра , 

радио Energy, 

Дарик радио - 

София, радио K2, 

Вега - 

Благоевград,  Вега 

- Петрич и 

Сандански. 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

    1,20 лв. за 

месечен 

абонаме

нт 
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OnlineChannel

27 / 

Радио 

Тангра 

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

   

1,90 лв. 

на месец 

  

OnlineChannel

28 / 

Радио 

Тангра 

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,60 лв. на 

седмица 

  

OnlineChannel

1 / 

Радио 

City  

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,00лв. на 

седмица 

  

OnlineChannel

2 / 

Радио 

FM+ 

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,60 лв. на 

седмица 

  

OnlineChannel

3 / 

Радио 

Fresh 

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,60 лв. на 

седмица 

  

OnlineChannel

4 / 

Радио 

Magic 

FM 

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,60 лв. на 

седмица 

  

OnlineChannel

5 / 

Радио 

The 

Voice 

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,60 лв. на 

седмица 

  

OnlineChannel

6 / 

Радио 

Веселин

а 

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,60 лв. на 

седмица 

  

OnlineChannel

7 / 

Радио 

Витоша 

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,60 лв. на 

седмица 
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OnlineChannel

8 / 

Радио 

Nova 

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,00лв. на 

седмица 

  

OnlineChannel

9 / 

Радио 

SofiaLive 

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,60 лв. на 

седмица 

  

OnlineChannel

10 / 

Радио 

Зорана 

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,60 лв. на 

седмица 

  

OnlineChannel

11 / 

Радио 

Star FM 

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,60 лв. на 

седмица 

  

OnlineChannel

12 / 

Радио 

Алфа 

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,60 лв. на 

седмица 

  

OnlineChannel

13 / 

Радио БГ 

Радио  

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,00лв. на 

седмица 

  

OnlineChannel

14 / 

Радио 

Вероник

а  

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,00лв. на 

седмица 

  

OnlineChannel

15 / 

Радио 

Гея 

Санданс

ки 

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,60 лв. на 

седмица 

  

OnlineChannel

16 / 

Радио 

Катра 

ФМ 

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,60 лв. на 

седмица 
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OnlineChannel

17 / 

Радио 1  

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,00лв. на 

седмица 

  

OnlineChannel

18 / 

Радио 1 

Рок  

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,00лв. на 

седмица 

  

OnlineChannel

19 / 

Радио 

Ултра  

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,60 лв. на 

седмица 

  

OnlineChannel

21 / 

Радио 

Energy 

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,00лв. на 

седмица 

  

OnlineChannel

23 / 

Радио 

Дарик - 

София 

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,60 лв. на 

седмица 

  

OnlineChannel

24 / 

Радио K2 

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,60 лв. на 

седмица 

  

OnlineChannel

25 / 

Радио 

Вега 

Музикална 

радиостанция 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                  

www.a1.bg 

- Моят A1                                                     

  0,60 лв. на 

седмица 

  

Зона 18+ 

(пакет 

Пакетът включва 

услугите: 

Еротика – видео, 

Еротика – снимки, 

Еротика – видео и 

снимки, Софт 

еротика – видео, 

Софт еротика – 

снимки, Софт 

еротика – видео и 

снимки 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                                                                         3,60 лв. за 

седмиче

н 

абонаме

нт 

Плейбой Абонамент за достъп 

до еротично 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                            2,40 лв. на 

седмица 
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съдържание на 

Плейбой 

Еротика - 

видео и 

снимки 

Пакетът включва: 

видео и картинки 

с хард- еротично 

съдържание. 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                                                                       9,90 лв. на 

седмица 

  

Еротика - 

видео 

Абонамент за достъп 

до видеа с 

еротично 

съдържание. 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                                                                       6,00 лв. на 

седмица 

  

Еротика - 

снимки 

Абонамент за достъп 

до видеа с 

еротично 

съдържание. 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                                                                       5,00 лв. на 

седмица 

  

Софт 

еротика 

- видео и 

снимки 

Пакетът включва: 

Видеа и картинки 

с еротично 

съдържание - 

софт вариант. 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                                                                       4,90 лв. на 

седмица 

  

Софт 

еротика 

- снимки 

Абонамент за достъп 

до снимки с 

еротично 

съдържание - 

софт еротика. 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                                                                       3,00 лв. на 

седмица 

  

Софт 

еротика 

- видео 

Абонамент за достъп 

до снимки с 

еротично 

съдържание - 

софт еротика. 

a1zona.bg                                                          a1zona.bg                                                                                                       3,00 лв. на 

седмица 

  

Еротични 

тапети 

Сваляне на еротични 

тапети за твоя 

телефон. 

a1zona.bg 

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1236 с 

текст XXX 

XXX e кода на 

желания 

тапет 

Няма нужда от 

прекратяв

ане  

1,20 лв. на 

еднокра

тна 

заявка 
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Еротично 

видео 

Сваляне на видео с 

еротично 

съдържание. 

a1zona.bg 

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1236 с 

текст XXX 

XXX e кода на 

желаното 

видео 

Няма нужда от 

прекратяв

ане  

2,40 лв. 

еднокра

тна 

заявка 

    

Пакет 

Социалн

и мрежи  

Пакетът включва 

услугите: Чат, 

Мейл комуникация 

през abv.bg, 

както и 

социалната 

мрежа Score Me 

a1zona.bg a1zona.bg                          

www.a1.bg 

- Моят A1    

    3,90 за 

месечен 

абонаме

нт 

Чат Общува ти се? Ела в 

чата и си избери 

тема! 

a1zona.bg a1zona.bg                          

www.a1.bg 

- Моят A1    

  1,20 лв. на 

седмица 

  

ScoreMe Търсиш половинката 

си или нови 

приятели. Стани 

част от 

българския сайт 

за срещи с над 

50‘000 уникални 

потребители. 

a1zona.bg a1zona.bg                          

www.a1.bg 

- Моят A1    

  0,60 лв. на 

седмица 

  

ABV mail Проверявай мейла си 

бързо и лесно през 

твоя мобилен 

телефон. 

a1zona.bg a1zona.bg                          

www.a1.bg 

- Моят A1    

  1,20 лв. на 

месец 

  

Пакет 

Здраве 

Пакетът включва 

услугите: Диети, 

Рецепти, Веган 

рецепти, 

Коктейли 

a1zona.bg 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1237 с 

a1zona.bg 

www.a1.bg 

- Моят A1                                                              

Деактивац

ия на 

абонамент 

с SMS на 

    2,40 лв за 

седмиче

н 

абонаме

нт 
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текст: 

ZDRAVE 

START 

кратък 

номер 

1237 с 

текст: 

ZDRAVE 

STOP 

Диети Всеки ден можеш да 

намериш 

информация за 

нов и ефективен 

метод, за 

поддържане на 

балансирано 

тегло и добра 

форма. 

a1zona.bg 

A1 + меню                                                          

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1237 с 

текст: 

DIETA 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1237 с 

текст: 

DIETA START 

a1zona.bg 

A1 + меню                                                             

www.a1.bg 

- Моят A1                                                         

Деактивац

ия на 

абонамент 

с SMS на 

кратък 

номер 

1237 с 

текст: 

DIETA STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 

  

Рецепти Чудиш се какво да 

сготвиш 

довечера? Как да 

разнообразиш 

менюто вкъщи? 

Тук може да 

получиш някои 

интересни идеи. 

a1zona.bg 

A1 + меню                                                          

Активация 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1237 с 

текст: 

RECEPTA 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1237 с 

текст: 

a1zona.bg 

A1 + меню                                                            

www.a1.bg 

- Моят A1                                                         

Деактивац

ия на 

абонамент 

с SMS на 

кратък 

номер 

1237 с 

текст: 

RECEPTA 

STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 
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RECEPTA 

START 

Веган 

рецепти 

Хапва ти се вкусно и 

здравословно? Тук 

може да научиш 

различни методи 

за приготвяне на 

вегански ястия. 

a1zona.bg 

A1 + меню                                                          

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1237 с 

текст: 

VEGAN 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1237 с 

текст 

VEGAN START 

a1zona.bg 

A1 + меню                                                            

www.a1.bg 

- Моят A1                                                           

Деактивац

ия на 

абонамент 

с SMS на 

кратък 

номер 

1237 с 

текст: 

VEGAN 

STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 

  

Коктейли Искаш ли да зарадваш 

компанията тази 

вечер с нов 

освежаващ 

коктейл? Тук има 

супер 

предложения. 

a1zona.bg 

A1 + меню                                                          

Активация 

на 

еднократна 

заявка с SMS 

на кратък 

номер 1237 с 

текст: BAR 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1237 с 

текст: BAR 

START 

a1zona.bg 

A1 + меню                                                             

www.a1.bg 

- Моят A1                                                        

Деактивац

ия на 

абонамент 

с SMS на 

кратък 

номер 

1237 с 

текст: 

BAR STOP 

0,24 лв. на 

получен 

SMS 

0,18 лв. на 

получен 

SMS 
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GameSpace Абонирай се за нашата 

услуга GameSpace 

и получаваш 

достъп до 7 

(седем) игри, 

които можеш да 

ползваш 

неограничен брой 

пъти, за срока на 

абонамента ти. 

Игрите в 

GameSpace са: 

-Бесеница; 

-Морски шах; 

-Морска битка; 

-Пъзел; 

-Бикове и крави; 

-Судоку; 

-Покер 

Към всяка от 

игрите има точно 

указание как да се 

играе. Различни 

нива на трудност 

и опция за 

презареждане на 

нова игра. 

a1zona.bg                                                             

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер  1231 

с текст: 

START                    

a1zona.bg                                             

Деактивац

ия на 

абонамент 

с   SMS на 

кратък 

номер  

1231 с 

текст: 

STOP                 

  2,40 лв. за 

седмичен 

абонамен

т 

  

Пакет Общ 

Английс

ки 

Онлайн обучение по 

английски език. 

Пакетът включва 

общ английски 

различни нива 

Beginner, 

Elementary, Pre-

Intermediate, 

Intermediate,Upper

-Intermediate. 

a1zona.bg 

www.a1.bg - 

Моят A1 

a1zona.bg 

www.a1.bg 

- Моят A1 

    2,40лв за 

седмиче

н пълен 

пакет 

Ниво Общ 

Английс

ки 

Онлайн обучение по 

английски език. 

Някое от нивата 

a1zona.bg 

www.a1.bg - 

Моят A1                                                  

a1zona.bg 

www.a1.bg 

- Моят A1                       

  1,20 лв. за 

седмичен 
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Beginner, 

Elementary, Pre-

Intermediate, 

Intermediate,Upper

-Intermediate. 

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1235 с 

текст: ENG 

START 

Деактивац

ия на 

абонамент 

с   SMS на 

кратък 

номер  

1235 с 

текст: 

ENG STOP 

определе

но ниво 

Пакет Бизнес 

Английс

ки 

Онлайн обучение по 

английски език. 

Пакетът включва 

бизнес английски 

различни нива BEC 

Pre-,Intermediate, 

BEC Intermediate, 

BEC Upper-

Intermediate, BEC 

Advanced. 

a1zona.bg 

www.a1.bg - 

Моят A1                                                  

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1235 с 

текст: 

ENGB START 

a1zona.bg 

www.a1.bg 

- Моят A1                       

Деактивац

ия на 

абонамент 

с   SMS на 

кратък 

номер  

1235 с 

текст: 

ENGB STOP 

    2,40лв за 

седмиче

н пълен 

пакет 

Ниво Бизнес 

Английс

ки 

Онлайн обучение по 

английски език. 

Някое от нивата 

BEC Pre-

,Intermediate, BEC 

Intermediate, BEC 

Upper-

Intermediate, BEC 

Advanced. 

a1zona.bg 

www.a1.bg - 

Моят A1 

a1zona.bg 

www.a1.bg 

- Моят A1 

  1,20 лв. за 

седмичен 

определе

но ниво 

  

Kaspersky A1 Kaspersky Antivirus 

предлага 

антивирусно 

приложение за 

мобилни 

устройства с 

Android 

операционна 

система. То 

предлага защита 

a1zona.bg 

www.a1.bg - 

Моят A1                                                   

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 1245 с 

текст: SAFE  

a1zona.bg 

www.a1.bg 

- Моят A1                                                   

Деактивац

ия на 

абонамент 

с SMS на 

кратък 

номер 

1245 с 

  1,20 лв. за 

седмичен 

абонамен

т 
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от зловреден 

софтуер и 

предпазва 

мобилните 

устройства от 

опасни вируси, 

които се 

разпространяват 

през интернет 

мрежата, като 

филтрира 

„опасни“ уеб 

страници. 

текст: 

STOP  

ESET Parental 

control 

Android  

ESET Родителски 

контрол за 

устройства с OS 

Андроид, версия 

4.0 и нагоре е 

предвиден да 

защитава смарт 

телефоните и 

таблетите на 

деца. Чрез 

приложението 

родителите 

могат да 

управляват и 

ограничават 

потреблението 

на интернет на 

детето и така да 

го предпазят от 

неподходящо или 

опасно 

съдържание. 

a1zona.bg 

www.a1.bg - 

Моят A1                                                   

Активация 

на 

абонамент с 

SMS на 

кратък 

номер 8088 с 

текст: KID  

a1zona.bg 

www.a1.bg 

- Моят A1                                                   

Деактивац

ия на 

абонамент 

с SMS на 

кратък 

номер 

8088 с 

текст: 

STOP  

  5,95 лв. за 

месечен 

абонамен

т 
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 *Следните абонаменти за услуги, пренесени от мобилния портал vodafone live! 

остават на същата цена: Моят хороскоп* 1,20 лв. ; Седмичен хороскоп* 2,40 лв. 

 

Studio88 Услугата STUDIO 88 

включва 

прослушване на 

музикални записи, 

както и друго 

забавно 

съдържание 

групирано в 

тематични 

категории, както 

и изпращането на 

това съдържание 

като (не) 

персонализиран 

поздрав. 

Услугата е 

достъпна 

през IVR 

меню на 

кратък 

номер 1088 

Няма нужда от 

прекратяв

ане 

0,14 лв./мин. 

IVR меню 

на 

кратък 

номер 

1088 

0,60 лв. 

SMS на 

кратък 

номер 

1088 с 

текст: 

XXX              

XXX e 

ключова 

дума  

    

За децата Приказки на Български, 

Английски и Руски 

a1zona.bg 

www.a1.bg - 

Моят A1 

a1zona.bg 

www.a1.bg 

- Моят A1 

  1,20 лв. за 

седмичен 

абонамен

т 

  


