
Условия за ползване на тарифен план за съществуващи клиенти A1 ONE 

Unlimited 

Елементи на тарифния план: A1 ONE Unlimited 16 

Месечна абонаментна такса (МАТ) стандартна 18,99 

 промоционална* 16,99 

Включени минути изходящи разговори към 

всички  

стандартни 750 

национални мрежи промоционални* Без ограничение** 

Включен мобилен интернет на макс. скорост 

в МВ 

стандартен 1000 

 промоционален* 2500 

Включен мобилен интернет като количество 

МВ 

за България Без ограничение 

 в роуминг в ЕС без надценка в 

MB*** 

4395 

Облачно пространство за съхранение на данни 100 GB 

Цена на минута изходящ разговор към всички национални мрежи 0,35 

Цена на 1 SMS към мобилни мрежи в страната  0,25 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ 0,14 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ 0,40 

*Промоционалните МАТ, национални минути и МВ на макс. скорост се прилагат само в рамките на Срока 

на ползване от 2 години (24 месеца), след което се прилагат съответните стандартни условия. 

Промоционалните МВ се добавят към стандартните. **Операторът има право да спре достъпа на 

Абоната до мрежата и при недобросъвестно потребление, което води или може да доведе до 

затрудняване на осъществяване на повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на 

Оператора. ***Обемът мобилен интернет в роуминг при Национален план за роуминг е изчислен на база 

посочена в Приложение №3 унифицирана формула към датата на подписване на това приложение. 

Размерът се променя при промяна на параметрите във формулата, вкл. при промяна на регулираната 

максимална цена на едро от страна на ЕК и след изтичане на срока на валидност на промоционалната 

МАТ. Абонатът получава по подходящ начин информация за актуалния размер. Надценката е равна на 

регулираната макс. цена на едро, определена от ЕК, а именно - цена на МВ в лв. с ДДС:от 01.01 до 

31.12.2020 г.: 0,008 лв. 

 



Елементи на тарифния план: A1 ONE Unlimited 18 

Месечна абонаментна такса (МАТ) стандартна 20,99 

 промоционална* 18,99 

Включени минути изходящи разговори към 

всички  

стандартни 1200 

национални мрежи промоционални* Без ограничение** 

Включен мобилен интернет на макс. скорост 

в МВ 

стандартен 1500 

 промоционален* 4500 

Включен мобилен интернет като 

количество МВ 

за България Без ограничение 

 в роуминг в ЕС без надценка в 

MB*** 

4688 

Облачно пространство за съхранение на данни 100 GB 

Цена на минута изходящ разговор към всички национални мрежи 0,35 

Цена на 1 SMS към мобилни мрежи в страната  0,25 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ 0,14 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ 0,40 

*Промоционалните МАТ, национални минути и МВ на макс. скорост се прилагат само в рамките на Срока 

на ползване от 2 години (24 месеца), след което се прилагат съответните стандартни условия. 

Промоционалните МВ се добавят към стандартните. **Операторът има право да спре достъпа на 

Абоната до мрежата и при недобросъвестно потребление, което води или може да доведе до 

затрудняване на осъществяване на повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на 

Оператора. ***Обемът мобилен интернет в роуминг при Национален план за роуминг е изчислен на база 

посочена в Приложение №3 унифицирана формула към датата на подписване на това приложение. 

Размерът се променя при промяна на параметрите във формулата, вкл. при промяна на регулираната 

максимална цена на едро от страна на ЕК и след изтичане на срока на валидност на промоционалната 

МАТ. Абонатът получава по подходящ начин информация за актуалния размер. Надценката е равна на 

регулираната макс. цена на едро, определена от ЕК, а именно - цена на МВ в лв. с ДДС: от 01.01 до 

31.12.2020 г.: 0,008 лв. 

 



Елементи на тарифния план: A1 ONE Unlimited 

20 

Месечна абонаментна такса (МАТ) стандартна 22,99 

 промоционална* 20,99 

Включени минути изходящи разговори към всички 

национални мрежи 

стандартни 1500 

 
промоционални* Без 

ограничение** 

Включен мобилен интернет на макс. скорост в МВ стандартен 2000 

 промоционален* 6000 

Включен мобилен интернет като за България Без ограничение 

количество МВ в роуминг в ЕС без надценка в MB*** 5274 

Включени минути изходящи международни разговори към мобилни и фиксирани 

мрежи в държави членки на ЕС 

100 

Облачно пространство за съхранение на данни 100 GB 

Цена на минута изходящ разговор към всички национални мрежи 0,35 

Цена на 1 SMS към мобилни мрежи в страната  0,25 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ 0,14 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ 0,40 

*Промоционалните МАТ, национални минути и МВ на макс. скорост се прилагат само в рамките на Срока 

на ползване от 2 години (24 месеца), след което се прилагат съответните стандартни условия. 

Промоционалните МВ се добавят към стандартните. **Операторът има право да спре достъпа на 

Абоната до мрежата и при недобросъвестно потребление, което води или може да доведе до 

затрудняване на осъществяване на повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на 

Оператора. ***Обемът мобилен интернет в роуминг при Национален план за роуминг е изчислен на база 

посочена в Приложение №3 унифицирана формула към датата на подписване на това приложение. 

Размерът се променя при промяна на параметрите във формулата, вкл. при промяна на регулираната 

максимална цена на едро от страна на ЕК и след изтичане на срока на валидност на промоционалната 

МАТ. Абонатът получава по подходящ начин информация за актуалния размер. Надценката е равна на 

регулираната макс. цена на едро, определена от ЕК, а именно - цена на МВ в лв. с ДДС: от 01.01 до 

31.12.2020 г.: 0,008 лв.  

 

 

 

 

 



 

Елементи на тарифния план: A1 ONE Unlimited 

22 

Месечна абонаментна такса (МАТ) стандартна 25,99 
 промоционална* 22,99 
Включени минути изходящи разговори към всички 

национални мрежи 

стандартни 2000 
 промоционални* Без 

ограничение** Включен мобилен интернет на макс. скорост в МВ  стандартен 2000 
 промоционален* 7500 
Включен мобилен интернет като за България Без ограничение 

количество МВ в роуминг в ЕС без надценка в MB*** 5860 

 Включени минути изходящи международни разговори към мобилни и фиксирани 

мрежи в държави членки на ЕС 

100 

Облачно пространство за съхранение на данни 100 GB 

Цена на минута изходящ разговор към всички национални мрежи 0,35 

Цена на 1 SMS към мобилни мрежи в страната  0,25 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ 0,14 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ 0,40 

*Промоционалните МАТ, национални минути и МВ на макс. скорост се прилагат само в рамките на Срока 

на ползване от 2 години (24 месеца), след което се прилагат съответните стандартни условия. 

Промоционалните МВ се добавят към стандартните. **Операторът има право да спре достъпа на 

Абоната до мрежата и при недобросъвестно потребление, което води или може да доведе до 

затрудняване на осъществяване на повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на 

Оператора. ***Обемът мобилен интернет в роуминг при Национален план за роуминг е изчислен на база 

посочена в Приложение №3 унифицирана формула към датата на подписване на това приложение. 

Размерът се променя при промяна на параметрите във формулата, вкл. при промяна на регулираната 

максимална цена на едро от страна на ЕК и след изтичане на срока на валидност на промоционалната 

МАТ. Абонатът получава по подходящ начин информация за актуалния размер. Надценката е равна на 

регулираната макс. цена на едро, определена от ЕК, а именно - цена на МВ в лв. с ДДС: от 01.01 до 

31.12.2020 г.: 0,008 лв. 

 

 

 



Елементи на тарифния план: A1 ONE Unlimited 

24 

Месечна абонаментна такса (МАТ) стандартна 27,99 

 промоционална* 24,99 

Включени минути изходящи разговори към всички национални мрежи Без 

ограничение** 

Включен мобилен интернет на макс. скорост в МВ  стандартен 4000 

 промоционален* 7000 

Включен мобилен интернет като за България Без ограничение 

количество МВ в роуминг в ЕС без надценка в MB*** 6153 

Включени минути изходящи международни разговори към мобилни и фиксирани 

мрежи в държави членки на ЕС 

150 

Облачно пространство за съхранение на данни 100 GB 

Цена на минута изходящ разговор към всички национални мрежи 0,35 

Цена на 1 SMS към мобилни мрежи в страната  0,25 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ 0,14 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ 0,40 

*Промоционалните МАТ и МВ на макс. скорост се прилагат само в рамките на Срока на ползване от 2 

години (24 месеца), след което се прилагат съответните стандартни условия. Промоционалните МВ се 

добавят към стандартните. **Операторът има право да спре достъпа на Абоната до мрежата и при 

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

повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на Оператора. ***Обемът мобилен 

интернет в роуминг при Национален план за роуминг е изчислен на база посочена в Приложение №3 

унифицирана формула към датата на подписване на това приложение. Размерът се променя при промяна 

на параметрите във формулата, вкл. при промяна на регулираната максимална цена на едро от страна 

на ЕК и след изтичане на срока на валидност на промоционалната МАТ. Абонатът получава по подходящ 

начин информация за актуалния размер. Надценката е равна на регулираната макс. цена на едро, 

определена от ЕК, а именно - цена на МВ в лв. с ДДС: от 01.01 до 31.12.2020 г.: 0,008 лв.  

 

Елементи на тарифния план: A1 ONE Unlimited 

26 

Месечна абонаментна такса (МАТ) стандартна 29,99 

 промоционална* 26,99 

Включени минути изходящи разговори към всички национални мрежи Без 

ограничение** 



Включен мобилен интернет на макс. скорост в МВ  стандартен 4000 

 промоционален* 8500 

Включен мобилен интернет като за България Без ограничение 

количество МВ в роуминг в ЕС без надценка в MB*** 6739 

Включени минути изходящи международни разговори към мобилни и фиксирани 

мрежи в държави членки на ЕС 

150 

Облачно пространство за съхранение на данни 100 GB 

Цена на минута изходящ разговор към всички национални мрежи 0,35 

Цена на 1 SMS към мобилни мрежи в страната  0,25 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ 0,14 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ 0,40 

*Промоционалните МАТ и МВ на макс. скорост се прилагат само в рамките на Срока на ползване от 2 

години (24 месеца), след което се прилагат съответните стандартни условия. Промоционалните МВ се 

добавят към стандартните. **Операторът има право да спре достъпа на Абоната до мрежата и при 

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

повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на Оператора. ***Обемът мобилен 

интернет в роуминг при Национален план за роуминг е изчислен на база посочена в Приложение №3 

унифицирана формула към датата на подписване на това приложение. Размерът се променя при промяна 

на параметрите във формулата, вкл. при промяна на регулираната максимална цена на едро от страна 

на ЕК и след изтичане на срока на валидност на промоционалната МАТ. Абонатът получава по подходящ 

начин информация за актуалния размер. Надценката е равна на регулираната макс. цена на едро, 

определена от ЕК, а именно - цена на МВ в лв. с ДДС: от 01.01 до 31.12.2020 г.: 0,008 лв. 

 

 



Елементи на тарифния план: A1 ONE Unlimited 

28 

Месечна абонаментна такса (МАТ) стандартна 31,99 

 промоционална* 28,99 

Включени минути изходящи разговори към всички национални мрежи Без 

ограничение** 

Включен мобилен интернет на макс. скорост в МВ стандартен 5000 

 промоционален* 11000 

Включен мобилен интернет като за България Без ограничение 

количество МВ в роуминг в ЕС без надценка в MB*** 7325 

Включени минути изходящи международни разговори към мобилни и фиксирани 

мрежи в държави членки на ЕС 

200 

Облачно пространство за съхранение на данни 100 GB 

Цена на минута изходящ разговор към всички национални мрежи 0,35 

Цена на 1 SMS към мобилни мрежи в страната  0,25 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ 0,14 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ 0,40 

*Промоционалните МАТ и МВ на макс. скорост се прилагат само в рамките на Срока на ползване от 2 

години (24 месеца), след което се прилагат съответните стандартни условия. Промоционалните МВ се 

добавят към стандартните. **Операторът има право да спре достъпа на Абоната до мрежата и при 

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

повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на Оператора. ***Обемът мобилен 

интернет в роуминг при Национален план за роуминг е изчислен на база посочена в Приложение №3 

унифицирана формула към датата на подписване на това приложение. Размерът се променя при промяна 

на параметрите във формулата, вкл. при промяна на регулираната максимална цена на едро от страна 

на ЕК и след изтичане на срока на валидност на промоционалната МАТ. Абонатът получава по подходящ 

начин информация за актуалния размер. Надценката е равна на регулираната макс. цена на едро, 

определена от ЕК, а именно - цена на МВ в лв. с ДДС: от 01.01 до 31.12.2020 г.: 0,008 лв. 

 

 



Елементи на тарифния план: A1 ONE Unlimited 

30 

Месечна абонаментна такса (МАТ) стандартна 34,99 

 промоционална* 30,99 

Включени минути изходящи разговори към всички национални мрежи Без ограничение** 

Включен мобилен интернет на макс. скорост в МВ стандартен 5000 

 промоционален* 15000 

Включен мобилен интернет като за България Без ограничение 

количество МВ в роуминг в ЕС без надценка в MB*** 7618 

Включени минути изходящи международни разговори към мобилни и фиксирани 

мрежи в държави членки на ЕС 

300 

Облачно пространство за съхранение на данни 100 GB 

Цена на минута изходящ разговор към всички национални мрежи 0,35 

Цена на 1 SMS към мобилни мрежи в страната  0,25 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ 0,14 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ 0,40 

*Промоционалните МАТ и МВ на макс. скорост се прилагат само в рамките на Срока на ползване от 2 

години (24 месеца), след което се прилагат съответните стандартни условия. Промоционалните МВ се 

добавят към стандартните. **Операторът има право да спре достъпа на Абоната до мрежата и при 

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

повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на Оператора. ***Обемът мобилен 

интернет в роуминг при Национален план за роуминг е изчислен на база посочена в Приложение №3 

унифицирана формула към датата на подписване на това приложение. Размерът се променя при промяна 

на параметрите във формулата, вкл. при промяна на регулираната максимална цена на едро от страна 

на ЕК и след изтичане на срока на валидност на промоционалната МАТ. Абонатът получава по подходящ 

начин информация за актуалния размер. Надценката е равна на регулираната макс. цена на едро, 

определена от ЕК, а именно - цена на МВ в лв. с ДДС: от 01.01 до 31.12.2020 г.: 0,008 лв.  

 

 



Елементи на тарифния план: A1 ONE Unlimited 

32 

Месечна абонаментна такса (МАТ) стандартна 36,99 

 промоционална* 32,99 

Включени минути изходящи разговори към всички национални мрежи Без 

ограничение** 

Включен мобилен интернет на макс. скорост в МВ  стандартен 5000 

 промоционален* 19 000 

Включен мобилен интернет като за България Без ограничение 

количество МВ в роуминг в ЕС без надценка в MB*** 8204 

Включени минути изходящи международни разговори към мобилни и фиксирани 

мрежи в държави членки на ЕС 

400 

Облачно пространство за съхранение на данни 100 GB 

Цена на минута изходящ разговор към всички национални мрежи 0,35 

Цена на 1 SMS към мобилни мрежи в страната  0,25 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ 0,14 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ 0,40 

*Промоционалните МАТ и МВ на макс. скорост се прилагат само в рамките на Срока на ползване от 2 

години (24 месеца), след което се прилагат съответните стандартни условия. Промоционалните МВ се 

добавят към стандартните. **Операторът има право да спре достъпа на Абоната до мрежата и при 

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

повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на Оператора. ***Обемът мобилен 

интернет в роуминг при Национален план за роуминг е изчислен на база посочена в Приложение №3 

унифицирана формула към датата на подписване на това приложение. Размерът се променя при промяна 

на параметрите във формулата, вкл. при промяна на регулираната максимална цена на едро от страна 

на ЕК и след изтичане на срока на валидност на промоционалната МАТ. Абонатът получава по подходящ 

начин информация за актуалния размер. Надценката е равна на регулираната макс. цена на едро, 

определена от ЕК, а именно - цена на МВ в лв. с ДДС: от 01.01 до 31.12.2020 г.: 0,008 лв.  

 

 



Елементи на тарифния план: A1 ONE Unlimited 

35 

Месечна абонаментна такса (МАТ) стандартна 39,99 

 промоционална* 35,99 

Включени минути изходящи разговори към всички национални мрежи Без 

ограничение** 

Включен мобилен интернет на макс. скорост в МВ  стандартен 8000 

 промоционален* 20 000 

Включен мобилен интернет като за България Без ограничение 

количество МВ в роуминг в ЕС без надценка в MB*** 8790 

Включени минути изходящи международни разговори към мобилни и фиксирани 

мрежи в държави членки на ЕС 

500 

Облачно пространство за съхранение на данни 100 GB 

Цена на минута изходящ разговор към всички национални мрежи 0,35 

Цена на 1 SMS към мобилни мрежи в страната  0,25 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ 0,14 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ 0,40 

*Промоционалните МАТ и МВ на макс. скорост се прилагат само в рамките на Срока на ползване от 2 

години (24 месеца), след което се прилагат съответните стандартни условия. Промоционалните МВ се 

добавят към стандартните. **Операторът има право да спре достъпа на Абоната до мрежата и при 

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

повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на Оператора. ***Обемът мобилен 

интернет в роуминг при Национален план за роуминг е изчислен на база посочена в Приложение №3 

унифицирана формула към датата на подписване на това приложение. Размерът се променя при промяна 

на параметрите във формулата, вкл. при промяна на регулираната максимална цена на едро от страна 

на ЕК и след изтичане на срока на валидност на промоционалната МАТ. Абонатът получава по подходящ 

начин информация за актуалния размер. Надценката е равна на регулираната макс. цена на едро, 

определена от ЕК, а именно - цена на МВ в лв. с ДДС: от 01.01 до31.12.2020 г.: 0,008 лв.  

 

 



Елементи на тарифния план: A1 ONE Unlimited 

38 

Месечна абонаментна такса (МАТ) стандартна 42,99 

 промоционална* 38,99 

Включени минути изходящи разговори към всички национални мрежи Без 

ограничение** 

Включен мобилен интернет на макс. скорост в МВ стандартен 8000 

 промоционален* 22 000 

Включен мобилен интернет като за България Без ограничение 

количество МВ в роуминг в ЕС без надценка в MB*** 9669 

Включени минути изходящи международни разговори към мобилни и фиксирани 

мрежи в държави членки на ЕС 

600 

Облачно пространство за съхранение на данни 100 GB 

Цена на минута изходящ разговор към всички национални мрежи 0,35 

Цена на 1 SMS към мобилни мрежи в страната  0,25 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ 0,14 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ 0,40 

*Промоционалните МАТ и МВ на макс. скорост се прилагат само в рамките на Срока на ползване от 2 

години (24 месеца), след което се прилагат съответните стандартни условия. Промоционалните МВ се 

добавят към стандартните. **Операторът има право да спре достъпа на Абоната до мрежата и при 

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

повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на Оператора. ***Обемът мобилен 

интернет в роуминг при Национален план за роуминг е изчислен на база посочена в Приложение №3 

унифицирана формула към датата на подписване на това приложение. Размерът се променя при промяна 

на параметрите във формулата, вкл. при промяна на регулираната максимална цена на едро от страна 

на ЕК и след изтичане на срока на валидност на промоционалната МАТ. Абонатът получава по подходящ 

начин информация за актуалния размер. Надценката е равна на регулираната максимална цена на едро, 

определена от ЕК, а именно - цена на МВ в лв. с ДДС: от 01.01 до 31.12.2020 г.: 0,008 лв.  

 



Елементи на тарифния план: A1 ONE Unlimited 

41 

Месечна абонаментна такса (МАТ) стандартна 45,99 

 промоционална* 41,99 

Включени минути изходящи разговори към всички национални мрежи Без 

ограничение** 

Включен мобилен интернет на макс. скорост в МВ стандартен 10 000 

 промоционален* 25 000 

Включен мобилен интернет като за България Без ограничение 

количество МВ в роуминг в ЕС без надценка в MB*** 10225 

Включени минути изходящи международни разговори към мобилни и фиксирани 

мрежи в държави членки на ЕС 

700 

Облачно пространство за съхранение на данни 100 GB 

Цена на минута изходящ разговор към всички национални мрежи 0,35 

Цена на 1 SMS към мобилни мрежи в страната  0,25 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ 0,14 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ 0,40 

*Промоционалните МАТ и МВ на макс. скорост се прилагат само в рамките на Срока на ползване от 2 

години (24 месеца), след което се прилагат съответните стандартни условия. Промоционалните МВ се 

добавят към стандартните. **Операторът има право да спре достъпа на Абоната до мрежата и при 

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

повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на Оператора. ***Обемът мобилен 

интернет в роуминг при Национален план за роуминг е изчислен на база посочена в Приложение №3 

унифицирана формула към датата на подписване на това приложение. Размерът се променя при промяна 

на параметрите във формулата, вкл. при промяна на регулираната максимална цена на едро от страна 

на ЕК и след изтичане на срока на валидност на промоционалната МАТ. Абонатът получава по подходящ 

начин информация за актуалния размер. Надценката е равна на регулираната макс. цена на едро, 

определена от ЕК, а именно - цена на МВ в лв. с ДДС: от 01.01 до31.12.2020 г.: 0,008 лв.  

 



Елементи на тарифния план: A1 ONE Unlimited 

44 

Месечна абонаментна такса (МАТ) стандартна 48,99 

 промоционална* 44,99 

Включени минути изходящи разговори към всички национални мрежи Без 

ограничение** 

Включен мобилен интернет на макс. скорост в МB стандартен 10 000 

 промоционален* 30 000 

Включен мобилен интернет като за България Без ограничение 

количество МВ в роуминг в ЕС без надценка в MB*** 11134 

 

Включени минути изходящи международни разговори към мобилни и фиксирани 

мрежи в държави членки на ЕС 

800 

Облачно пространство за съхранение на данни 100 GB 

Цена на минута изходящ разговор към всички национални мрежи 0,35 

Цена на 1 SMS към мобилни мрежи в страната  0,25 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ 0,14 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ 0,40 

*Промоционалните МАТ и МВ на макс. скорост се прилагат само в рамките на Срока на ползване от 2 

години (24 месеца), след което се прилагат съответните стандартни условия. Промоционалните МВ се 

добавят към стандартните. **Операторът има право да спре достъпа на Абоната до мрежата и при 

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

повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на Оператора. ***Обемът мобилен 

интернет в роуминг при Национален план за роуминг е изчислен на база посочена в Приложение №3 

унифицирана формула към датата на подписване на това приложение. Размерът се променя при промяна 

на параметрите във формулата, вкл. при промяна на регулираната максимална цена на едро от страна 

на ЕК и след изтичане на срока на валидност на промоционалната МАТ. Абонатът получава по подходящ 

начин информация за актуалния размер. Надценката е равна на регулираната макс. цена на едро, 

определена от ЕК, а именно - цена на МВ в лв. с ДДС: от 01.01 до 31.12.2020 г.: 0,008 лв.  

 

 



Елементи на тарифния план: A1 ONE Unlimited 

49 

Месечна абонаментна такса (МАТ) стандартна 53,99 

 промоционална* 49,99 

Включени минути изходящи разговори към всички национални мрежи Без ограничение** 

Включен мобилен интернет на макс. скорост в МВ стандартен 10 000 

 промоционален* 35 000 

Включен мобилен интернет като за България Без ограничение 

количество МВ в роуминг в ЕС без надценка в MB*** 12306 

 

Включени минути изходящи международни разговори към мобилни и фиксирани 

мрежи в държави членки на ЕС 

1000 

Облачно пространство за съхранение на данни 100 GB 

Цена на минута изходящ разговор към всички национални мрежи 0,35 

Цена на 1 SMS към мобилни мрежи в страната  0,25 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ 0,14 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ 0,40 

*Промоционалните МАТ и МВ на макс. скорост се прилагат само в рамките на Срока на ползване от 2 

години (24 мес.), след което се прилагат съответните стандартни условия. Промоционалните МВ се 

добавят към стандартните. **Операторът има право да спре достъпа на Абоната до мрежата и при 

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

повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на Оператора. ***Обемът мобилен 

интернет в роуминг при Национален план за роуминг е изчислен на база посочена в Приложение №3 

унифицирана формула към датата на подписване на това приложение. Размерът се променя при промяна 

на параметрите във формулата, вкл. при промяна на регулираната максимална цена на едро от страна 

на ЕК и след изтичане на срока на валидност на промоционалната МАТ. Абонатът получава по подходящ 

начин информация за актуалния размер. Надценката е равна на регулираната макс. цена на едро, 

определена от ЕК, а именно - цена на МВ в лв. с ДДС: от 01.01 до31.12.2020 г.:0,008 лв.  

 



Елементи на тарифния план: A1 ONE Unlimited 

54 

Месечна абонаментна такса (МАТ) стандартна 58,99 

 промоционална* 54,99 

Включени минути изходящи разговори към всички национални мрежи Без ограничение** 

Включен мобилен интернет на макс. скорост в МВ стандартен 15 000 

 промоционален* 40 000 

Включен мобилен интернет като за България Без ограничение 

количество МВ в роуминг в ЕС без надценка в MB*** 13478 

Включени минути изходящи международни разговори към мобилни и фиксирани 

мрежи в държави членки на ЕС 

1500 

Облачно пространство за съхранение на данни 100 GB 

Цена на минута изходящ разговор към всички национални мрежи 0,35 

Цена на 1 SMS към мобилни мрежи в страната  0,25 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ 0,14 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ 0,40 

*Промоционалните МАТ и МВ на макс. скорост се прилагат само в рамките на Срока на ползване от 2 

години (24 месеца), след което се прилагат съответните стандартни условия. Промоционалните МВ се 

добавят към стандартните. **Операторът има право да спре достъпа на Абоната до мрежата и при 

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

повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на Оператора. ***Обемът мобилен 

интернет в роуминг при Национален план за роуминг е изчислен на база посочена в Приложение №3 

унифицирана формула към датата на подписване на това приложение. Размерът се променя при промяна 

на параметрите във формулата, вкл. при промяна на регулираната максимална цена на едро от страна 

на ЕК и след изтичане на срока на валидност на промоционалната МАТ. Абонатът получава по подходящ 

начин информация за актуалния размер. Надценката е равна на регулираната макс. цена на едро, 

определена от ЕК, а именно - цена на МВ в лв. с ДДС: от 01.01 до 31.12.2020 г.: 0,008 лв. 

 

 Всички цени са в лева с включен ДДС.  

 Посочените условия на тарифните планове са валидни от 01.07.2019г.до 

31.05.2020г.  

 Промоционалните условия се предлагат при сключване на нов абонамент за 24 

мес. (2 години). 

 Промоционалната месечна такса се прилага за срока на абонамента от 24 мес. 

След изтичане на срока на абонамента се прилага стандартната месечна такса.  

 Минутите изходящи гласови повиквания, които са включени в МАТ, не включват 

изходящи разговори към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност 

и/или други специализирани услуги (включително към 131, *88 и други номера от 

типа "звезда", Musicall, A1+, STUDIO 88, мобилния портал за забавления), към 



номера от диапазон 0700, към номера за услугата А1 Предплатен пакет 4Kids, 

към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания. Ако за тези разговори не 

е предвидена друга цена, се прилагат цените посочени по-горе в таблицата.  

 След изразходване на включения трафик за мобилен интернет на макс. скорост, 

скоростта на връзката се намалява до 64 Kbps. A1 България може да въведе 

допълнително ограничение на скоростта, ако бъде надвишено разумното 

потребление, като за такова се приема потребление превишаващо с 30 или 

повече % включените МB на максимално достижима скорост. Трафикът, 

реализиран след изразходване на включения трафик на данни за мобилен 

интернет на макс. скорост, не се заплаща.  

 Неизразходваните минути и МВ, включени в месечната такса на тарифните 

планове, не се прехвърлят за следващ месечен период на фактуриране.  

 Принцип на тарифиране: (а) за гласови повиквания - на всеки 60 секунди, които са 

неделими; и (б) за пренос на данни - на всеки 1 KB (1MB = 1024KB).  

 Облачно пространство: Предоставя 100 GB облачно пространство за съхранение 

на данни чрез платформата disk.bg. Посоченият обем е предназначен за 

съхранение и споделяне на всякакъв вид данни, без значение от типа или размера 

им (снимки, видеа, музика, работни документи и файлове и др.). Платформата 

disk.bg е достъпна чрез мобилно приложение за устройства (таблет и смарт 

телефон) с операционни системи Android и iOS и през десктоп (лаптоп или 

компютър) за операционна система Windows 7, 8 и 10 както и за Mac OSX 10.7+, 64 

bit. Доставчик на платформата и услугите през нея е: "ХЕМИМОНД" АД, ЕИК: 

121901351, с адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе 7-ми км, БИЦ 

ИЗОТ, бл. 1. За да се ползва услугата и включения обем от 100 GB облачно 

пространство, е необходима първоначална регистрация на www.disk.bg. Услугата 

е достъпна както на територията на България, така и в роуминг. 

Потреблението на мобилен интернет, което Абонатът реализира при ползване 

на облачното пространство, изразходва от трафика на данни за мобилен 

интернет, включен в тарифния план на Абоната. При прекратяване на 

отношенията между A1 България и доставчика на платформата disk.bg A1 

България уведомява Абоната за това чрез SMS и Абонатът може да продължи да 

ползва услугата при действащите условия на доставчика. 

  Посоченият тарифен план може да се активира заедно с услугата Musicall, като 

може да се активира и заедно с една или няколко избрани от Абоната 

допълнителни услуги, за които се подписват допълнения към настоящото 

приложение. 

 Отчитането на трафик на данни в роуминг е спрямо избрания от абоната 

роуминг тарифен план. Условията на тарифните планове за роуминг са посочени 

ТУК.  

 Включените минути за международни разговори не важат в роуминг и обратно – 

включените минути и мобилен интернет в роуминг не важат за 

международните разговори.  

 За абонати на A1 България с новопридобита SIM карта се прилага месечен 

кредитен лимит от 100 лв. (без ДДС). При условие, че абонатът е заплатил три 

последователни месечни фактури, по негово желание кредитният му лимит 

може да бъде увеличен до 2000 лв., валиден за текуща сметка (без ДДС). При 

смяна на тарифен план неизползваното потребление, включено в месечната цена 

(минути или МВ) не се прехвърлят.  

 Неустойка за предсрочно прекратяване: оставащите стандартни месечни 

такси без ДДС до изтичане на срока на абонамента, но не повече от три такива 

(за физически лица), както и част от стойността на отстъпките от 

https://www.a1.bg/tarifni-planove


абонаментните планове и от пазарните цени на крайните устройства, 

съответстваща на оставащия срок на абонамента.  

 Определеният обем за пренос на данни в роуминг в ЕС/ЕИЗ по национални цени се 

използва само от абонатите с роуминг тарифа Национални условия за Роуминг в 

ЕС/ЕИЗ и се изчислява на база промоционалната месечна абонаментна такса на 

основния тарифен план без допълнителни пакети и Екстри. 

 Количеството MB за мобилен интернет в роуминг в страни от ЕС/ЕИЗ по 

национални цени се изразходва от общия обем MB на максимална скорост 

включени в тарифния план. При изчерпване на количеството MB на максимална 

скорост, скоростта се ограничава както за национално ползване, така и за 

роуминг в ЕС/ЕИЗ.  

 Всички останали услуги се заплащат съгласно действащия ценоразпис на A1 

България. Виж условията тук.  

 Тарифните планове са предназначени за физически лица. 

 Понятието ''физическо лице'' не включва бизнес клиенти.  

 ''Пазарни цени на крайни устройства'' означава единичната цена на съответното 

устройство в брой без абонаментен план, съгласно действащия ценоразпис на 

Оператора към датата на подписване Основния договор, за избрания тарифен 

план.  

 

 

 

За повече информация: www.a1.bg 

 

https://www.a1.bg/spravki-tseni-i-taksi
http://www.a1.bg/

