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СПЕЦИФИКАЦИЯ НА VIVACOM TV УСЛУГИТЕ И ЦЕНОВА ЛИСТА 
 

1. Основни VIVACOM TV Услуги  
 

Параметрите на VIVACOM TV услугите и техните цени са описани в настоящата 

Спецификация на VIVACOM TV Услугите и ценова листа, която е неразделна част от 

„Общи условия за предоставяне на услугата VIVACOM TV”.  
 

Всички посочени по-долу VIVACOM TV услуги се предлагат от БТК при техническа 

възможност.  
 

БТК ЕАД предоставя всички VIVACOM TV услуги за ползване само на територията на 

Република България.  
 

БТК ЕАД предоставя следното оборудване:  
 

• Сателитна антена – 60 или 80 cm  

• LNB (Low Noise Block) с един, два или четири изхода, в зависимост от броя 

заявени приемници  

• Сателитен приемник  

• Смарт карта  

• Аудио-видео кабел  

• Дистанционно управление с две батерии  
 

Цените на услугите VIVACOM TV са в български лева, с включен ДДС.  
 

2. Еднократна цена за включване на услугата, за всички пакети – 10 лв. 
 

3. Цени за основни пакети 
  
3.1. VIVACOM TV S  

 

Месечен абонамент - 12.99 лв.  

Брой канали: над 55 канала* 

Оборудване  

– при срок на договор 1 или 2 години – безплатно  

- при безсрочен договор – 140 лв.  
 

3.2. VIVACOM TV M  
 

Месечен абонамент - 17.99 лв.  

Брой канали: над 90 канала* 

Оборудване  

– при срок на договор 1 или 2 години – безплатно  

- при безсрочен договор – 140 лв.  
 

3.3. VIVACOM TV L 
 

Месечен абонамент - 22.99 лв.  

Брой канали: над 110 канала* 

Оборудване  

– при срок на договор 1 или 2 години – безплатно  

- при безсрочен договор – 140 лв.  

 

3.4. VIVACOM TV Start  
 

Месечен абонамент - 11.80 лв.  

Брой канали: 40 канала* 

Оборудване  

– при срок на договор 1 или 2 години – безплатно  

- при безсрочен договор – 140 лв.  
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3.5. VIVACOM TV Standard  
 

Месечен абонамент - 14.80 лв.  

Брой канали: 70 канала* 

Оборудване  

– при срок на договор 1 или 2 години – безплатно  

- при безсрочен договор – 140 лв.  
 

3.6. VIVACOM TV Extra  
 

Месечен абонамент - 17.80 лв.  

Брой канали: над 80 канала* 

Оборудване  

– при срок на договор 1 или 2 години – безплатно  

- при безсрочен договор – 140 лв.  
 

4. Цени за допълнителни пакети и VIVACOM TV услуги  

 

Потребителите, които желаят, могат да закупят допълнителни пакети и услуги, 

посочени по - долу, като при попълване на Заявление/Договор за ползване на 

Услугата VIVACOM TV заявят това. Тези услуги се ползват само заедно с услугата 

VIVACOM TV.  
 
 

4.1. Допълнителен пакет +TV Standard** 

Пакетът се предоставя само при пакетна услуга с включена VIVACOM TV услуга. За 

допълнителни над 30 канала* – цена на пакета е 2 лв. с ДДС на месец. Посочената 

цена важи при подписване на срочен 12/24 месечен договор. Информация за 

каналите, включени в пакета, може да намерите на интернет страница - 

www.vivacom.bg/tv 
 

4.2. Допълнителен пакет +TV Extra** 

Пакетът се предоставя само при пакетна услуга с включена VIVACOM TV услуга. За 

допълнителни  над 40 канала* – цена на пакета е 4 лв. с ДДС на месец. Посочената 

цена важи при подписване на срочен 12/24 месечен договор. Информация за 

каналите, включени в пакета, може да намерите на интернет страница - 

www.vivacom.bg/tv 
 

4.3. Канал VIVACOM ARENA 

Каналът се предлага като самостоятелен пакет, който може да се добави към 

основни пакети. Канал VIVACOM ARENA е включен в пакети VIVACOM TV S, M, L и  

Extra и пакетни услуги с допълнителен пакет +TV Extra. 

Месечна цена: 

 При срок от 12 или 24 месеца – 1.90 лв. с ДДС на месец 

 Без срок – 2.90 лв. с ДДС на месец 
 

4.4. Пакет HBO  

Включени канали и услуги в пакета: HBO, HBO2, HBO3, HBO GO. 

Цени на месечен абонамент: 

 Безсрочен абонамент – 10,90 лева с ДДС на месец 

 Срочен абонамент за 12 месеца – 8,90 лева с ДДС на месец 

 Срочен абонамент за 24 месеца – 7,90 лева с ДДС на месец 
 

4.5. Пакет HBO&Cinemax  

Включени канали и услуги в пакета: HBO, HBO2, HBO3, Cinemax, HBO GO. 

Цени на месечен абонамент: 

 Безсрочен абонамент – 13,90 лева с ДДС на месец 

 Срочен абонамент за 12 месеца – 11,90 лева с ДДС на месец 

http://www.vivacom.bg/tv
http://www.vivacom.bg/tv


 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА VIVACOM TV УСЛУГИТЕ И ЦЕНОВА ЛИСТА v 14.0 / 01.11.2016 

 Срочен абонамент за 24 месеца – 10,90 лева с ДДС на месец 
 

4.6. Пакет HD Light** 

За допълнителен пакет с 5 HD каналa и канал VIVACOM ARENA се заплаща месечен 

абонамент – 3.80 лв. с ДДС на месец; 

Информация за каналите, включени в пакета, може да намерите на интернет страница 

- www.vivacom.bg/tv 

4.7 Пакет TV Plus 

Допълнителният пакет може да се добави към всеки от основните ТВ пакети S, M, L, 

Старт, Стандарт, Екстра, както и към конвергирани услуги, включващи телевизия. 

Пакет TV Plus съдържа 2 канала с SD качество на картината. Месечна цена –3.90 лв. 

с ДДС на месец. 

Информация за каналите, включени в пакета, може да намерите на интернет страница 

- www.vivacom.bg/tv 

 

4.8. Пакет Diema Extra  

Допълнителен пакет с 3 HD каналa. Месечен абонамент – 4.99 лв. с ДДС на месец; 

Информация за каналите, включени в пакета, може да намерите на интернет 

страница: www.vivacom.bg/tv 

 
 

4.9. Допълнителен приемник  

Възможно е заявяване на до 3 (три) допълнителни приемника. 

 

 Цени за допълнителен SD приемник 

 За пакети S, M, L, Старт, Стандарт и Екстра при безсрочен договор –  

4,80 лева с ДДС на месец за всеки допълнителен SD приемник; 

 За пакети S, M, L, Старт, Стандарт и Екстра при 12/24-месечен договор –  

1,90 лева с ДДС на месец за всеки допълнителен SD приемник. 

 

 Цени за допълнителен HD приемник 

 За пакети S, M, L, Старт, Стандарт и Екстра при безсрочен и 12-месечен 

договор –  

4,80 лева с ДДС на месец за всеки допълнителен HD приемник; 

 За пакети S и Старт при 24-месечен договор –  

4,80 лева с ДДС на месец за всеки допълнителен HD приемник; 

 За пакети M, L, Стандарт и Екстра при 24-месечен договор –  

2,40 лева с ДДС на месец за всеки допълнителен HD приемник. 

 

4.10. Активиране на допълнителен приемник на дата различна от 

датата на активиране на основната ТВ услуга 

 

При заявяване на допълнителен SD/HD приемник на дата различна от датата на 

подписване на договора за основната TВ услуга се заплаща еднократна активационна 

такса 10 лв. с ДДС. 

 

4.11. Смяна на адрес  

При преместване на услугата на друг адрес се заплаща еднократна такса за 

инженерно инсталиране – 20 лв.  
 

4.12. Смяна на адрес на допълнителен приемник  

Безплатно  
 

4.13. Инсталация на допълнителна антена  

Инженерно инсталиране – 20 лв.  

 

 4.14. Ползване на СА модул  

http://www.vivacom.bg/tv
http://www.vivacom.bg/tv
http://www.vivacom.bg/tv
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Като основен приемник – безплатно 

Като допълнителен приемник – при условията на точка 4.9 от настоящият документ.  

 
 

* Освен гарантираните програми, включени в ценовия пакет, VIVACOM предоставя 

различен брой допълнителни канали, които се предоставят временно до 

прекратяване на правата за тяхното разпространение. Допълнителните канали се 

обявяват и актуализират на интернет страницата на VIVACOM – www.vivacom.bg. 

Общият брой включени програми в пакета се формира като сбор от гарантираните 

програми и допълнителните канали. 

** Допълнителният пакет не може да се добавя към VIVACOM TV пакети S, M, и L. 

 

http://www.vivacom.bg/

