
Номер с добавена 

стойност

Тип на 

услугата описание на услугата Начална дата Крайна дата

Цена с 

ДДС таксуване 

09001117 0
Българската Коледа, дарителска 

кампания

01.6.2013 1.18 лв. на разговор

090032100 0 Информационни 03.2.2005 0.22 лв. на минута

090021497 0 Информационни 01.8.2011 0.57 лв. на минута

090051866 0 Дарителска кампания 12.4.2006 1.18 лв. на разговор

090051777 0 Информационни 02.6.2009 1.18 лв. на разговор

090032121 0 Информационни 01.6.2007 0.22 лв. на минута

090051415 0 Дарителска кампания 12.1.2009 1.18 лв. на разговор

5. Абонатът има следните права: 

5.1. да ограничава ползването на някои услуги при наличие на техническа възможност от страна на БТК. 

5.2. да ограничава провеждането на разговори към Услуги с добавена стойност. Абонатите могат да заявят активиране или деактивиране на услугата Ограничаване на 

повикванията на телефон 123. Възможни са ограничавания към следните типове услуги: 

5.3. разговори към Услуги с добавена стойност за телегласуване – номера от вида 0901;

5.4. разговори към Услуги с добавена стойност за хазартни игри – номера от вида 0902;

5.5. разговори към Услуги с добавена стойност за услуги за „възрастни“ – номера от вида 0903;

5.6. разговори към всички останали Услуги с добавена стойност– номера от вида 0900

Гласови телефонни УДС могат да бъдат предоставяни само чрез номера 090 - код за достъп до услуги с добавена стойност (УДС) с формат на номерата 90SХYZZZ, където S 

определя тип УДС, XY(Z) - държателя на обхвата, а ZZ(Z) е предоставената група от номера. 

Предоставени от VIVACOM номера с добавена стойност тип 090 за гласови повиквания

Информация за възможностите на потребителите на БТК да ограничат достъпа си до отделни типове или до всички услуги с добавена стойност:

1. Потребителите на фиксирана гласова услуга могат да поискат от БТК ограничаване на изходящите обаждания към всички услуги с добавена стойност.

2. Потребителите на мобилна гласова услуга могат да поискат от БТК ограничаване на изходящите обаждания към всички услуги с добавена стойност.

3. Потребителите на услуги „VIVA team” и „VIVA Bipper” могат да ограничат изходящите си обаждания към всички или част от услугите с добавена стойност.

4. Потребителите на мобилна гласова услуга могат да ограничат изходящите си обаждания към определени услуги с добавена стойност или част от тях, в случаите в които 

крайното устройство позволява такова ограничаване.    

XY – във фиксираната си мрежа VIVACOM ползва номера от 090S 1  до 090S 5

XY – в мобилната си мрежа VIVACOM ползва номер 090S 91

Конкретната стойност на крайната цена за всяка УДС се обявява чрез гласово съобщение в началото на повикването, което не се таксува, последвано от период 

3 секунди, който дава възможност на потребителя да продължи или да прекрати повикването. 

Определят се следните стойности на S според типа услуги:

S=1 (код за достъп 901) - телегласуване;

S=2 (код за достъп 902) - хазартни игри;

S=3 (код за достъп 903) - услуги за "възрастни"; 

S=0 (код за достъп 900) - за всички останали услуги с добавена стойност.


