Условия за ползване на планове „Инвалиди” за хора с увреждания
1. БТК АД предлага следните планове за хора с увреждания:
Планове

„Инвалиди 300”

„Инвалиди 160”

Месечен
абонамент в
лв. с ДДС

Включени минути/импулси
в абонаментния план

300 минути за селищни и
междуселищни разговори/
150 импулса

7.80

1.80

160 минути за селищни
разговори/ 80 импулса

2. План „Инвалиди 300” се предлага от 1 април 2009 г.
3. Плановете важат за нови и настоящи абонати с инвалидност над 50% (Първа,
Втора и Трета група инвалидност).
4. Плановете могат да се ползват след предоставяне на съответния документ от
ТЕЛК.
5. Лицата с трайни увреждания от 50% и над 50% (Втора и Трета група) могат да
ползват само план „Инвалиди 300” .
6. Лицата с трайни увреждания над 90% могат да ползват един от двата плана
„Инвалиди 300” или „Инвалиди 160”.
7. Абонатите на настоящия план „Инвалиди 160” (с над 90% инвалидност) могат да
изберат да продължат да ползват настоящия или преминат на един от новите два
плана.
8. Плановете ще се предлагат единствено в магазините на БТК.
9. Лицата с увреждания могат да ползват един план за инвалиди.
10. Плановете „Инвалиди 300” или „Инвалиди 160” могат да се предлагат на абонати,
ползващи други планове след отказ от ползвания в момента план.
11. Активирането или отказът от плана влизат в сила от първата дата на отчетния
период за конкретния настоящ абонат, следваща датата на подаване на заявката
за активация или отказ:
- за абонати, чийто отчетен период започва на 1 во число, това е 1 во число
на месеца, следващ заявката;
- за абонати, чийто отчетен период започва на 8 мо число, това е 8 мо число
на месеца, следващ заявката;
- за абонати, чийто отчетен период започва на 15 то число, това е 15 то число
на месеца, следващ заявката;
- за абонати, чийто отчетен период започва на 22 ро число, това е 22 ро
число на месеца, следващ заявката.
За нови абонати активирането на услугата с този абонаментен план влиза в сила
от датата на отчетния период, който зависи от датата на констативния протокол
за активиране на услугата за конкретния нов абонат, съгласно приложената
таблица:

1

Дата на предоставяне на услугата
от 25 до 2 число на месеца
от 3 до 11 число на месеца
от 12 до 20 число на месеца
от 21 до2 4 число на месеца

Отчетен период
8
15
22
1

12. За включените минути в плана не се начислява първоначална цена за
свързване.
13. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60
секунди.
14. За всички разговори след изчерпване на включените минути се прилага
Стандартно таксуване.
15. Неизразходваните минути/импулси включени в плана не се прехвърлят в
следващия месец. При отказ от плана стойността на включените минути/импулси
не се възстановяват.
16. За абонати на планове „Инвалиди 300” или „Инвалиди 160” на централи без
възможност за таксуване на разговорите по време цената на импулс е 0,132 лв. с
ДДС.
17. Плановете „Инвалиди 300” и „Инвалиди 160” могат да се ползват от абонати от
всички населени места на територията на страната.
18. За всички въпроси, неуредени от тези условия се прилагат „Общи условия на
договора между БТК АД и абонатите на услуги предоставяни чрез обществената
далекосъобщителна фиксирана мрежа на дружеството.
19. Плановете важат за периода на действие на Решението от ТЕЛК. В случай, че
абонатът не заяви ползване на друг план или не представи актуално действащо
решение, след този срок инвалидният план се прекратява. Абонатът автоматично
се прехвърля на план У дома 50
20. Цената за откриване на нов телефонен пост с плановете „Инвалиди” е 12 лв. с
ДДС.
21. Промяната на ползвания план се извършва безплатно.
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