
ЦЕНОВА ТАРИФА ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ  
“ВИДЕОСАТ ДОЛНА ОРЯХОВИЦА 21 век” ООД 

 
№ Наименование на услугата Еднократна 

такса 
( лв. ) 

Месечна 
такса 
( лв. ) 

Изравни-
телна такса 
( лв./ден ) 

1* Приемане на телевизионни програми 0.00 15.00 0.50 
2 Включване на втори телевизионен приемник  15.00 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 2г.) 
0.00 0.00 0.00 

5 Временно изключване от кабелната мрежа 0.00 0.00 0.50 
6 Преместване на услуга на друг адрес 

(при наличие на техническа възможност) 10.00 - - 

7*** Приемане на цифрови телевизионни и радио програми 
със собствен цифров приемник 0.00 0.00 0.10 

8 Закупуване на цифров приемник 59.00 - - 
 
*     При предплащане на услуга по точка 1 за 6 месеца се ползва отстъпка равна на една месечна такса. 

При предплащане на услуга по точка 1 за 12 месеца се ползва отстъпка равна на две месечни такси. 
**   Услугата се предлага заедно с услугата “Приемане на телевизионни програми” и сключен договор за срок от 
една година. При предоставяне на цифровия приемник абонатът подписва “Приемо-предавателен протокол” и 
издава “Запис на заповед” в полза на “Видеосат Долна Оряховица 21 век”ООД за сумата 100лв. 

При сключване на безсрочен договор се изисква депозит от 100 лв. при предоставяне на цифровия 
приемник. 
***   Услугата се предлага заедно с услугата “Приемане на телевизионни програми ” и сключен договор за срок 
от една година. Цифровият приемник е специализиран и се купува от централния офис на “ВИДЕОСАТ Долна 
Оряховица 21 век” ООД в гр. Долна Оряховица. 

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. 
 
 
 
 

 
  Управител на “ВИДЕОСАТ ДОЛНА ОРЯХОВИЦА 21 век” ООД …………………………… 
 

януари 2010г.                     / Кирил Ников / 
гр. Д. Оряховица 
 
 
 
 


