
ЦЕНОВИ ТАРИФИ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ  
“ВИДЕО САТ ТВ” ООД 

 
Тарифа КТВ - за ползване на услугата “Кабелна телевизия” 
№ Наименование на услугата Еднократна 

такса 
( лв. ) 

Месечна 
такса 
( лв. ) 

Изравни-
телна такса 
( лв./ден ) 

1* Приемане на телевизионни програми 0.00 16.00 0.50 
2 Включване на втори телевизионен приемник  10.00 0.00 0.00 
3 Включване на трети и следващ телевизионен приемник 

(за всеки приемник) 10.00 0.00 0.00 

4** Предоставяне на цифров приемник за приемане на 
цифрови телевизионни и радио програми 

(договор за заем за послужване.) 
0.00 0.00 0.00 

5 Преместване на услуга на друг адрес 
(при наличие на техническа възможност) 10.00 - - 

6*** Приемане на цифрови телевизионни и радио програми 
със собствен цифров приемник 

0.00 0.00 0.50 

8 Закупуване на цифров приемник 59.00 - - 
 
  

При предплащане на услуга по точка 1 за 12 месеца се ползва отстъпка равна на една месечни такси. 
**   Услугата се предлага заедно с услугата “Приемане на телевизионни програми” и безсрочен  договор . При 
предоставяне на цифровия приемник абонатът сключва договор за заем за послужване.   

  
***   Услугата се предлага заедно с услугата “Приемане на телевизионни програми ” и безсрочен  договор  . 
Цифровият приемник е специализиран и се купува от централния офис на “ВИДЕО САТ ТВ. 

Тарифата влиза в сила от месеца следващ. включването на услугите. За дните до края на текущия месец се 
изчислява  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 

 
(Симетрична свързаност към Интернет) 

Еднократна 
такса 
( лв. ) 

Месечна 
такса 
( лв. ) 

/ от дата 
до дата / 

Месечна 
такса при 
сключен 

договор за 1 
година ( лв. ) 

1 Тарифен план 1 -  
Максимална скорост на достъп до Интернет - 20 Mbps 00.00 * 20.00 20.00 

       
При предплащане на услуга по точки 1 за 12 месеца се ползва отстъпка равна на съответната месечна 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“ 

№ на 
Комби-
нирана 
услуга 

Основен 
пакет 

телевизион-
ни програми 

Цифрови 
телевизион-
ни и радио 
програми 

Достъп 
до 

Интернет 

Фиксирана 
гласова 

телефонна 
услуга 
(VoIP) 

Еднократна 
такса  
( лв. ) 

Месечна 
такса 
( лв. ) 

Изравни-
телна 
такса 

( лв./ден ) 

     1       ДА ДА � ТП1 
 

НЕ 0.00 24.99 0.90 

  
Тарифата е валидна при срочен договор за една година. 
 
Всички посочени цени са с включен ДДС. 

 
     Управител на “Видео сат ТВ” ООД: ……………………… 

януари 2010г. 
гр. В. Търново                     / Асен Димитров / 


