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ДО 
„МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО  
И НАУКАТА“ 
СОФИЯ,  

БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ“ 2А 
 
НА ВНИМАНИЕТО  
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ  
МИНИСТЪР ОБРАЗОВАНИЕТО  
 
КОПИЕ ДО  

АЛБЕНА МИХАЙЛОВ 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР  
 
КОПИЕ ДО  
БОРИС ГЕРАСИМОВ  

ДИРЕКТОР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ  

ТЕХНОЛОГИИ 

 
Уважаеми Г-н Министър,  
 
Съзнавайки социалната отговорност, която компания като VIVACOM има към обществото, ние 
отчитаме необходимостта да подкрепим усилията на  Министерство на образованието и науката, 

Във Ваше и на Вашият екип лице да осигурите безпрепятствен учебен процес в условията на 
криза. Проявяваме готовност да разширим своето партньорство, за справяне с 
предизвикателствата на създалата се ситуация, откликвайки на Вашите нужди  динамично и 
гъвкаво.  
 
Именно поради тази причина, излагаме на Ваше внимание наше предложение съобразено изцяло 
със създадената кризисна ситуация. В процеса на изготвяне са  взети предвид както насоките на 

официалните власти за физическа дистанция, както и икономическия ефект с който се сблъсква 
нашето общество. Като основна цел на предложението е заложено да бъдат обхванати в 
максимална степен, както нуждите на всеки ученик, в лицето на неговите родители, така и 
техните учители, в условията на извънредно положение.  

 
В продължение на нашата социалноотговорна политика и в качеството си на дългосрочен и 

лоялен партньор на министерство на образованието, в условията на създалата се извънредна 
ситуация, VIVACOM предоставя възможност за осъществяване на непрекъсваемост на учебния 
процес, чрез осигуряване на свързаност до образователни ресурси, за нуждите на учениците не 
само в гъсто населените райони, но и в най- отдалечените точки на страната ни.  
 
Ние вярваме, че всеки ученик  в Р. България има право на достъпа до качествено образование, 
независимо къде се намира, и имаме готовност да осигурим всичко необходимо за постигането 

на тази цел.  
 

Приложение: Техническо и ценово предложение 

 

С уважение, 
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Техническо и ценово предложение:  

I. Допълнителни пакети за достъп до интернет на Максимална 

скорост, за мобилни гласови услуги:  

 

5 000 MB 10 000  MB 

Месечен абонамент в лв. без ДДС 

10.00 15.00 

Включени MB на максимална скорост в БГ и ЕС 

5000 15 000 

 

 Пакета може да се активира, върху всяка нова или вече съществуваща 

гласова мобилна услуга; 

 Предоставя възможност за достъп до интернет, на максимална скорост, 

необходим за video streaming и всички налични видове платформи за 

дистанционно обучение; 

 Чрез hot spot услуга, достъпна през 99% от всички Smart phone 

устройства, може да бъде интернета може да бъде споделен между 

повече от две устройства.  

 Бърза и лесна активация.  

 

II. Абонаментни планове за достъп до интернет с включен USB модем: 

Business Traffic  XL 

Месечен абонамент в лв. без ДДС  

35.00 

Включените данни в тарифата са неограничени 

Включен пакет MB на максимална скорост в България и Европейски съюз 

35 000 

4G LTE USB MODEM HUAWEI E3372H - безплатно 

Минимален срок на договор 6 месеца  

 Бърза и лесна активация на мобилната услуга; 

 Лесно предоставян на краен клиент чрез куриер за сметка на VIVACOM; 

 Лесна инсталация;  

 Предоставя възможност за достъп до интернет, на максимална скорост, 

необходим за video streaming и всички налични видове платформи за 

дистанционно обучение; 

 Услугата може да се ползва само за достъп до интернет; 

 Услугата се активира със забрана за достъп до роуминг и услуги с 

добавена стойност. 

 Устройството остава за получателя и има гаранция 24 месеца.  
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III. Абонамент за достъп до интернет с възможност за закупуване на 

USB модем: 

 

Business Traffic XL 

Месечен абонамент в лв. без ДДС 

25.00 

Включените данни в тарифата са неограничени 

Включен пакет MB на максимална скорост в България и Европейски съюз 

35 000 

4G LTE USB MODEM HUAWEI E3372H на стойност: 57.50 лв. без ДДС еднократно 

Минимален срок на договор 2 месеца  

 

 Бърза и лесна активация на мобилната услуга; 

 Лесно предоставян на краен клиент, чрез куриер за сметка на VIVACOM; 

 Лесна инсталация;  

 Предоставя възможност за достъп до интернет, на максимална скорост, 

необходим за video streaming и всички налични видове платформи за 

дистанционно обучение; 

 Услугата може да се ползва само за достъп до интернет; 

 Услугата се активира със забрана за достъп до роуминг и услуги с 

добавена стойност. 

 Устройството остава за получателя и има гаранция 24 месеца.  

 
 

IV. Интернет свързаност чрез ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Linе 

или VDSL – Very High Bit Rate Digital Subscriber Line. 

 

Параметри VIVACOM Net 20 VIVACOM Net 50 

Месечен абонамент в лв. без ДДС  15.80 21.80 

Скорост на Download към български и международни 
сайтове 

20 Mbps 
 

50 Mbps 

Скорост на Upload към български и международни 
сайтове 

1 Mbps 10 Mbps 

Допълнителни услуги 

Динамичен IP адрес 1 1 

Минимален срок на договор 3 месеца 

 

 Надеждна и качествена услуга, чрез подземна мрежа на БТК при 

потвърдена техническа възможност; 

 Предоставя възможност за достъп до интернет, на максимална скорост, 

необходим за video streaming и всички налични видове платформи за 

дистанционно обучение; 

 Неограничен трафик на максимална скорост;  

 Лесно предоставян на краен клиент; 

 Безплатна инсталация от оторизирано техническо лице на БТК;  
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 Услугата може да се ползва само за достъп до интернет; 

 Услугата се активира със забрана за достъп до роуминг и услуги с 

добавена стойност. 

 Предоставя се крайно устройство WI-FI модем, безплатно за срока на 

ползване на услугата, след което трябва да бъде върнато в оторизиран 

магазин на VIVACOM.  
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