
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Приложение 1.1. 
 

 
УСЛОВИЯ НА АБОНАМЕНТНИТЕ ПЛАНОВЕ “БТК У ДОМА” 

 
 
 
 
 

1 ноември 2008 г. БТК предлага изменение в абонаментни планове за 

съществуващите абонати на “БТК У дома” - “ БТК У дома 50”, “ БТК У дома 150” и 

БТК У дома 250”, както следва : 
 

 
 
 
 

План 

 

Месечен 
абонамент в лв. 

 

Включени минути за селищни, 
междуселищни разговори и 

международни разговори към първа 
международна група 

без 
ДДС 

 

с ДДС 

1) БТК У Дома 50 прав 11.50 13.80 50 

2) БТК У Дома 50 дуплекс 11.00 13.20 50 

3) БТК У Дома 150 15.00 18.00 150 

    

 

Включени минути за 
селищни и 

междуселищни 
разговори 

Включени 
минути за 

международни 
разговори към 

първа 
международна 

група 

4) БТК У Дома 250 20.00 24.00 1000 250 
 

 
 

1.    Заявяването на нови абонаментни планове “БТК У дома 50” ,“БТК У дома 150” 

и „БТК У дома 250” ще започне от 1 ноември 2008 г. 

2.    За настоящите абонати на планове “БТК У дома 50”, “БТК У дома 150” и „БТК У 

дома 250” новите условия ще се прилагат автоматично, считано от 1 ноември 

2008 г. 
3. Абонатите  на  съществуващия  план  “БТК  У  дома  350”  могат  да  заявят 

своето  желание  за  преминаване  към  нов  план.  Абонатите,  които  не  са 

заявили до 30 ноември 2008 г. желание за преминаване към нов план, ще 

продължат да ползват настоящия си (при условията на абониране). 

4.    Активирането или промяната на вида на всички абонаментни планове “БТК У 

дома” се извършва безплатно. За целта абонатът следва да се обади на номер 

123 или да заяви плана лично, при съответния представител на БТК или в 

дистрибуторската мрежа. 
5.    Абонаментните планове “БТК У дома 150” и „БТК У дома 250”  са достъпни 

за домашни абонати на централи с възможност за таксуване на разговорите 

по време.  Плановете не  се  предлагат на  абонати  с  ISDN  и  постове  без 



 
 

 

Дата на предоставяне на услугата Отчетен период 

от 25 до 2 число на месеца 8 

от 3 до 11 число на месеца 15 

от 12 до 20 число на месеца 22 

от 21 до2 4 число на месеца 1 

 

 
 
 
 

 
възможност за таксуване на разговорите по време. 

6. Абонаментният   план   “БТК   У   дома   50”   е   достъпен   за   абонати   на 

телефонни постове с таксуване и без таксуване на разговорите по време. 

Абонатите без таксуване на разговорите по време получават 25 импулса 

включени в плана. 
7. Абонаментните планове  “БТК  У  дома”  се  предлагат  и  са  достъпни  и  за 

абонати на планове “БТК Минимум” , “БТК Ограничен” и “БТК Инвалиди”, но 

само след отказ от ползвания от тях тарифен план. 

8.    Всеки абонат може да ползва само един от плановете за всеки отделен пост. 

9.    Включените  минути  за  плановете  „БТК  У  дома”  50  и  150  важат  за: 

селищни,  междуселищни  разговори  в  мрежата  на  БТК  и  международни 
разговори към първа международна група. 

10.  Включените  минути  за   план  „БТК  У   дома  250”  важат  за:   селищни 

и междуселищни разговори в мрежата на БТК с ограничение до 1000 минути, 

за международни разговори към първа международна група до 250 минути. 

11.  Включените минути се отчитат в часовете на силен и слаб трафик. 

12.  Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 

секунди. 

13.  Включените   минути   се   изразходват   по   реда   на   провеждането   на 

разговорите към разрешените дестинации. 

14.  Всички разговори извън включените се таксуват съгласно ценовата листа на 

БТК 

15.  Първоначалната цена за селищен и междуселищен разговор от 0,11 лв. (0,132 

лв.  с  ДДС)  не  се  прилага  за  включените  в  абонаментния  план 

минути. 

16. 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: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17.  Абонаментните планове “БТК У дома” могат да бъдат прекратени едностранно 

от БТК с едномесечно писмено предизвестие. 

18. Неизползваните минути не се прехвърлят в следващия месец. В случай на 
отказ от плана, неизползваните минути не се възстановяват. 

19.  Абонаментните планове “БТК У дома” не  се  предлагат на абонати, чиито 

телефонни постове са спрени поради неизплатени задължения към БТК. 

20.  Всички абонати на абонаментни планове “БТК У дома 150” и “БТК У дома 250” 



 
 

 

ще  могат  за  избират  една  международна  дестинация  и  да 

провеждат разговори към нея с 10% отстъпка. Абонатите трябва да се 

обадят на номер 0800 100 или да заявят това лично във всеки БТК 

Център. Заявената дестинация се активирана от 1-во число на месеца, 

следващ заявяването. Отстъпката се прилага след изчерпване на 

включените минути. 

21.  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”. 


