
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ 
 
„Допълнителен пакет MB за потребители на Pay by VIVACOM, участвали в Анкета за използване на 
финансови услуги” 
 
1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА 
Организатор на кампанията е „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК ЕАД, с търговско 
наименование VIVACOM), ЕИК 831642181, адрес гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“, № 115И. 
 
2. ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА 
Кампанията има за цел да проведе Анкета за използване на финансови услуги и да събере обратна 
връзка от потребители на VIVACOM, които се регистрират като потребители на Pay by VIVACOM в 
периода на кампанията. 
 
3. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА 
Кампанията е валидна в периода 15.7.2020 – 31.8.2020 
 
4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПАКЕТ 5000 МВ 
Участници в кампанията могат да бъдат съществуващи потребители на Виваком, които изпълняват 
следните условия: 

o Завършили са регистрацията си в Приложението Pay by VIVACOM 
o Попълнили са Анкета за използване на финансови услуги на VIVACOM 
o Мобилният номер от регистрацията в приложението е активен в мрежата на VIVACOM и не 

е спрян към датата на получаването на допълнителния пакет от MB. Предплатените мобилни 
номера следва да имат положителен баланс по сметката - не може да е 0.00 лв. 

 
 

✓ Линк към Проучването потребителят получава след завършена успешна регистрация с 
документ за самоличност в приложението Pay by VIVACOM.  

✓ Процесът по регистрация се счита за успешно завършен след верификация на профила с 
документ за самоличност от меню Още (…)/Настройки – Верифицирай профила си или 
чрез зареждане на сметка с минимална сума от 10 лв., като цялата заредена сума се 
усвоява напълно от потребителя, без да се дължат такси към доставчика на приложението 
при зареждане с банков превод, а за зареждане с карта – без такса до 500 лв./месец за план 
SMARTPAY и до 1000 лв./месец за план VIVAPAY. Информация за всички такси ще откриете 
тук. 

✓ Потребителите получават допълнителен еднократен пакет от 5000 MB на максимална 
скорост, с валидност 30 дни от активирането му за абонати на абонаментна услуга, или 
валидност 25 дни за потребители на предплатени услуги. Допълнителният пакет от 5000 MB 
ще бъде активиран до 30 дни след изпълнение на условията на кампанията. 

✓ Потребители, които отговарят на условията, но имат друг активиран безплатен пакет за 
мобилен интернет (например 10000 МВ), ще получат 5000 МВ по настоящата кампания след 
изтичане валидността на другия пакет с МВ. 

 
5. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Правилата на кампанията са на разположение на интернет страницата на дружеството 
https://www.vivacom.bg/. VIVACOM си запазва правото да променя Правилата по всяко време в 
периода на Кампанията, като публикува съответното изменение на https://www.vivacom.bg/. 

https://www.vivacom.bg/bg/pay/ceni#CENI
https://www.vivacom.bg/


Допълнителна информация - на кратък номер 123 за клиенти на мобилни услуги на VIVACOM. 
Участието в кампанията означава, че потребителят приема настоящите правила. Настоящите 
правила на кампанията се прилагат с предимство спрямо Общите условия за ползване на 
електронно портмоне Pay by VIVACOM и Общите условия за уреждане на взаимоотношенията на БТК 
ЕАД. 
Платежните услуги през приложението Pay by VIVACOM се предоставят от „Пейнетикс“ АД – 
дружество за електронни пари, притежаващо лиценз, издаден от БНБ с решение №44 от 11.04.2016 
г. БТК ЕАД е доставчик на приложението Pay by VIVACOM и представител на „Пейнетикс“ АД, вписан 
в регистъра на БНБ по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи. „Файър“ АД е 
доставчик на технически услуги за БТК ЕАД. 
 
Участието в кампанията не е свързано със заплащане на допълнителни такси или осъществяване на 
покупки.  
 
Повече информация за услугата Pay by VIVACOM можете да намерите на pay.vivacom.bg  
Настоящите Правила влизат в сила от 15.7.2020 г. 


