
ЦЕНОВИ ТАРИФИ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ  
“ВИДЕОСАТ-НОВЕ” ООД 

 
Тарифа КТВ - за ползване на услугата “Кабелна телевизия” 

Безсрочен договор Договор за 
1 година 

№ Наименование на услугата Едно-
кратна 
такса 
( лв. ) 

Месеч-
на такса 

( лв. ) 

Израв-
нителна 
такса  

(лв./ден) 

Месеч-
на такса 

( лв. ) 

Израв-
нителна 
такса 

(лв./ден) 
1(1) Приемане на телевизионни програми – основен пакет 0.00 12.00 0.40 8.00 0.30 
2 Включване на втори телевизионен приемник  10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 Включване на трети и следващ телевизионен приемник 

(за всеки приемник) 
7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4(2) Предоставяне на допълнителен цифров приемник за 
приемане на цифрови телевизионни и радио програми 

0.00 5.00 0.20 5.00 0.20 

5 Временно изключване от кабелната мрежа 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 Преместване на услуга на друг адрес 

(при наличие на техническа възможност) 
10.00 - - - - 

7(3) Приемане на цифрови телевизионни и радио програми със 
собствен цифров приемник 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 Закупуване на цифров приемник модел DC-107 69.00 - - - - 
 

(1) При предплащане на услуга по точка 1 за 6 месеца се ползва отстъпка равна на половин месечна такса. 
 При предплащане на услуга по точка 1 за 12 месеца се ползва отстъпка равна на една месечна такса. 
(2) Услугата се предлага като допълнение към комбинираните услуги от Тарифа КОМ, включващи “Приемане на 
цифрови телевизионни и радио програми". При предоставяне на цифровия приемник абонатът подписва “Приемо-
предавателен протокол” и издава “Запис на заповед” в полза на “Видеосат-Нове”ООД за сумата 100лв. 
 При сключване на безсрочен договор се изисква и депозит от 100 лв. за ползване на цифров приемник. 
(3) Услугата се предлага заедно с услугата “Приемане на телевизионни програми – основен пакет”. Цифровият 
приемник е специализиран и се купува от централния офис на “Видеосат-Нове”ООД в гр. Свищов, ул.”Патриарх 
Евтимий” №81. 
 Тарифата влиза в сила от месеца следващ включването на услугите. За дните до края на текущия месец се 
начислява  изравнителна такса. 
 Активирането на услугите се извършва стандартно за три работни дни при наличие на техническа възможност. 
Всички посочени цени са с включен ДДС. 
 
Тарифа НЕТ - за ползване на услугата “Достъп до Интернет”  

№ Наименование на услугата 
 
 

(Всички Тарифни планове включват 1 брой публичен IP адрес 
и симетрична свързаност към Интернет) 

Еднократ-
на такса 

( лв. ) 

Месечна 
такса 
( лв. ) 

 

Месечна 
такса при 
сключен 

договор за 
1 година 

( лв. ) 

Месечна 
такса при 
сключен 

договор за 
2 години 

( лв. ) 
1 Тарифен план 1 - “SURF”  

Максимална скорост на достъп до: 
международното Интернет пространство -   до 10 Mbps  

българското Интернет пространство - до 100 Mbps  

10.00 (1) 18.00 16.00 14.00 

2(2) Тарифен план 2 - “WORK”  
Максимална скорост на достъп до: 

международното Интернет пространство -   до 20 Mbps  
българското Интернет пространство - до 100 Mbps  

10.00 (1) 24.00 19.00 16.00 

3(2) Тарифен план 3 - “EXCLUSIVE”  
Максимална скорос на достъп до: 

международното Интернет пространство -   до 40 Mbps  
българското Интернет пространство - до 100 Mbps  

10.00 (1) 29.00 22.00 19.80 

4 Тарифен план “Индивидуален” Съгласно индивид. договор 
5 Доплащане за експресно включване до 24 часа 25.00 - - - 
6 Преместване на услуга на друг адрес 

(при наличие на техническа възможност) 
10.00 _ _ _ 

7 Проектиране, изграждане и поддържане на локални мрежи 
между компютри  Съгласно индивидуалния договор 

8 Отстраняване на проблем на място, предизвикан не по вина на 
кабелния оператор (за всеки започнат час) 

10.00 _ _ _ 

9 Отстраняване на проблем на място при редовни абонати с 
едногодишен договор, предизвикан не по вина на кабелния 
оператор (за всеки започнат час) 

3.00 _ _ _ 

10 Тарифен план 4 - “SINGLE”  
Максимална скорост на достъп до: 

международното Интернет пространство -   до 5 Mbps  
българското Интернет пространство - до 100 Mbps  

0.00 _ 9.00 _ 

 

(1) За редовни абонати на услугата “Кабелна телевизия” тази еднократна такса отпада. 
(2) При предплащане на услуга по точки 2 и 3 за 6 месеца се ползва отстъпка равна на половината от съответната  
месечна такса. 
 При предплащане на услуга по точки 2 и 3 за 12 месеца се ползва отстъпка равна на съответната месечна такса. 
 Тарифата влиза в сила от месеца следващ включването на услугите. За дните до края на текущия месец се 
начислява  изравнителна такса. 
 Активирането на услугите се извършва стандартно за три работни дни при наличие на техническа възможност. 
Всички посочени цени са с включен ДДС. 
 



 
 
 

Тарифа КОМ - за ползване на “Комбинирани услуги“      

Безплатно включване на всички услуги 
Договор за 1 година 

 
Договор за 2 години № 

на 
услуга 

Основен 
пакет ТВ 
програми 

Цифрови 
ТВ 

и радио 
програми 

Достъп до 
Интернет 

Месечна такса 
( лв. ) 

Изравнителна 
такса 

( лв./ден ) 

Месечна такса 
( лв. ) 

Изравни-
телна такса 
( лв./ден ) 

1 •  �   17.00 0.60 15.00 0.50 

2 •   
SURF 

INT 10Mbps 
BG100Mbps 

22.00 0.70 18.00 0.60 

3 •   
WORK 

INT 20Mbps 
BG100Mbps 

25.00 0.80 20.00 0.70 

4 •   
EXCLUSIVE 
INT 40Mbps 
BG100Mbps 

28.00 0.90 22.00 0.70 

5 •  �  

SURF 
INT 10Mbps 
BG100Mbps 

25.00 0.80 21.00 0.70 

6 •  �  

WORK 
INT 20Mbps 
BG100Mbps 

28.00 0.90 23.00 0.80 

7 •  �  

EXCLUSIVE 
INT 40Mbps 
BG100Mbps 

31.00 1.00 25.00 0.80 

8 •   
SINGLE 

INT 5Mbps 
BG100Mbps 

17.00 0.60 15.00 0.50 

9 •  �  

SINGLE 
INT 5Mbps 

BG100Mbps 
21.00 0.70 18.00 0.60 

 
Всички услуги с достъп до Интернет включват 1 брой публичен IP адрес, симетрична свързаност и 

максимална скорост на достъп до българското Интернет пространство до 100 Mbps.  
 
Тарифата е валидна при сключване на едногодишен или двугодишен договор и влиза в сила от месеца 

следващ включването на услугите. За дните до края на текущия месец се начислява  изравнителна такса. 
 
При предплащане на услуга за 6 месеца се ползва отстъпка равна на съответната месечна такса. 
 
При предплащане на услуга за 12 месеца се ползва отстъпка равна на съответната месечна такса в двоен 

размер. 
 
"SURF"  - Тарифен план 1 - “SURF” от Тарифата за ползване на услугата “Достъп до Интернет”. 

 
При предоставяне на цифров приемник абонатът подписва “Приемо-предавателен протокол” и издава “Запис 

на заповед” в полза на “Видеосат-Нове”ООД за сумата 100лв. 
 
Всички посочени цени са с включен ДДС. 
 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 

 
Ако активирането на услуга изискваща "Месечна такса" се извърши до 10-то число на текущия месец, 

абонатът заплаща изравнителна такса за дните до края на месеца и предплаща таксата за следващия месец. 
 
Ако активирането на услуга изискваща "Месечна такса" се извърши след 11-то число на текущия 

месец, абонатът заплаща изравнителна такса за дните до края на месеца и предплаща таксите за следващите 
два месеца. 

 
Месечните абонаментни такси за всички услуги обхващат период от един календарен месец и се 

заплащат авансово в срок до 20-то число на предходния месец. 
 
 
 
 

         Управител на “Видеосат-Нове” ООД: ………………...……… 
февруари 2011г. 
гр. Свищов                    /Антон Георгиев / 
 

 


