
Отстъпка за служители на МВР

1. Право на отстъпка имат лица, които са държавни служители. 

2. Условия за ползване на отстъпка от 20%
2.1. Потребителят трябва да е титуляр по Договорите за Интернет и Телевизия, 
което се удостоверява с представяне на лична карта;
2.2. Адресът по Лична карта (или настоящия адрес, след удостоверяване на същи-
ят с Адресна карта, издадена от ГРАО) и адресът на предоставяне на услугата, 
трябва да съвпадат напълно;
2.3. Потребителят представя: 
2.3.1. служебна карта на държавен служител, който е полицейски орган по чл. 57 
ЗМВР – с надпис: „ПОЛИЦИЯ – POLICE“ със син цвят на български и английски език, 
центриран в долната част на картата, по образец: ВИЖ ТУК

2.3.2. служебна карта на държавен служител, който е полицейски орган в Главна 
дирекция „Гранична полиция“ по чл. 57 ЗМВР – с надпис: „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ – BORDER 
POLICE“ със син цвят на български и английски език, центриран в долната част на 
картата, по образец: ВИЖ ТУК

 2.3.3. служебна карта на държавен служител, който не е полицейски орган по чл. 
57 ЗМВР – с надпис: „МВР“ с червен цвят – под снимката, и изписване на английски 
език на два реда с червен цвят: удостоверение за самоличност – държавен слу-
жител (CREDENTIALS – STATE OFFICER) – центриран в долната част на картата, по 
образец: ВИЖ ТУК

2.4. Ако потребителят има сключен срочен договор, максималният размер на от-
стъпката, която може да получи е 30%;
2.5. Ако потребителят участва в програмата Златен/Сребърен клиент, макси-
малният размер на отстъпката, която може да получи е 40%;

3. Отстъпката се активира за период от една година, като Оператора не се за-
дължава с нейното подновяване след изтичането и.

Отстъпката не се предоставя на 
- Лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП) с карта с надпис: „ЛРТП“ с 
жълт цвят – центриран в долната част на картата по образец: ВИЖ ТУК

- Лица с прекратено служебно или трудово правоотношение (пенсонери от МВР) с 
карти по образец: ВИЖ ТУК
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