


А1 България е лидер на телекомуникационния пазар в страната с повече от 20-
годишна история. Компанията е с най-голям дял от пазара на мобилни услуги и 
сред първите по брой клиенти на фиксиран интернет и телевизия.
Компанията предлага пълен набор от телекомуникационни услуги:
• Мобилни и фиксирани гласови услуги
• Мобилен интернет
• Интернет за дома и офиса
• Телевизия през оптична, кабелна и сателитна свързаност
• Собствени спортни телевизионни канали
• Индивидуални корпоративни решения
А1 България е част от А1 Group, чиито мажоритарен собственик е América Móvil, 
третият по големина доставчик на мобилни услуги в света.

За нас



Част от A1 Group

25 държави в Америка и Европа
362 милиона линии за достъп:

• 279 милиона мобилни клиенти

• 82,8 милиона фиксирани линии, 
широколентов достъп и PayTV

7 държави в Европа
24 милиона клиенти
19 хиляди служители

Собственост

Други
21%

Австрия
28%

América Móvil
51%



• Над 16 000 километра собствена оптика в страната
• Фиксирана мрежа в 47 града и 120 малки населени места в 

България
• Покритие във всички населени места с над 1 000 жители
• IPTV (цифрова телевизия)
• DTH (сателитна телевизия)
• Фиксирани броудбанд услуги
• Инсталация до 72 ч. и отстраняване 
    на технически неизправности до 24 ч. 
• Собствен център за рециклиране
    на крайни клиентски устройства

Нашата мрежа

• 1 850 модернизирани базови станции през 2017 и 2018;
• 180 нови базови станции и 1 280 4,5G станции през 2018;
• 99.77% 3G покритие на населението към 2017;
• 99.94% планирано 3G покритие през 2018;
• 90% 4G покритие на населението към 2017;
• 97% планирано 4G покритие през 2018;
• Най-бързата мобилна мрежа за пренос на данни: 

o 150 Mbps максимална скорост в 4G мрежата
o 42 Mbps максимална скорост в 3G мрежата

• 800 хиляди активни 4G потребители.
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