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Тарифни планове и услуги на ГЕОНЕТ  

– перманентна ГНСС мрежа 
 

 

1. Тарифни планове „Неограничено RTK потребление” 

При тези тарифни планове клиентите ползват неограничен достъп до RTK корекции за един акаунт като 

заплащат авансово таксата за периода на използване на избраната услуга. Акаунтът се активира след 

посочване на начална дата за услугата.   

Цените за тарифни планове „Неограничено RTK потребление” са както следва: 

1.1) RTK1 - 1 месец неограничено RTK потребление --> 240 лв.  

1.2) RTK3 - 3 месеца неограничено RTK потребление --> 700 лв.  

1.3) RTK6 - 6 месеца неограничено RTK потребление --> 1200 лв.  

1.4) RTK12 - 12 месеца неограничено RTK потребление --> 2200 лв.  

  

Клиент закупил GNSS оборудване от СОЛИТЕХ АД ползва отстъпки от 10%, 20% и 30% от 

цените на абонаментите, съответно за 3, 6 и 12 месеца неограничено RTK потребление.  

 

Клиент закупил неограничено потребление RTK12 на стандартна цена за първата година, 

ползва допълнителна отстъпка от 15% при всеки следващ закупен абонаментен план  RTK12. 
 

 Забележки: 

В посочените цени не са включени разходите за GPRS трафик. Клиентът ползва своя SIM карта за 

данни. Генерираният трафик при ползване на корекции от ГЕОНЕТ е приблизително около 1МВ за 1 

час. Обемът на трафика може да варира, в зависимост от комуникационните протоколи и броя на 

наблюдаваните сателити. 

 

2. Тарифни планове „Включено потребление“ GEO-RTK+PPData  

При тези тарифни планове клиентите разполагат с достъп до мрежови корекции в реално време GEO-

RTK и данни за последваща обработка PPData като ежемесечно заплащат стойността на ползваните 

от тях услуги. 

 2.1)  ГеоНет 30  

• Включено в плана потребление – 30.00 лв. 

• Цена на минута GEO-RTK – 0.20 лв.  

• Цена на минута за PPData - според ценовата листа в т. 2.3.  

• Важи за неограничен брой акаунти на клиент 

• Месечна такса – 30.00 лв. 

 

 2.2)  ГеоНет 60  

• Включено в плана потребление – 60.00 лв. 

• Цена на минута GEO-RTK – 0.17 лв.  

• Цена на минута за PPData - според ценовата листа в т. 2.3.  

• Важи за до 2 (два) броя акаунт на клиент  

• Месечна такса – 60.00 лв. 
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 2.3) Цени за PPData – данни за последваща обработка от Перманентна физическа 

референтна станция или Виртуална референтна станция 

Интервал на запис 1 сек. 5 сек. 10 сек. 15 сек. 30 сек. ≥ 60 сек. 

Цена на минута 0.20 лв. 0.18 лв. 0.17 лв. 0.15 лв. 0.14 лв. 0.13 лв. 

Данни за последваща обработка могат да се генерират за интервал не по-малък от 5 мин. и се 

предоставят на клиентите в електронен RINEX формат. 

 

 Забележки: 

- Неизразходваното в пакета потребление не се прехвърля за следващ месец.  

- Минималният интервал на таксуване е 60 сек.  

- В цената не са включени разходите за GPRS трафик. Клиентът ползва своя SIM карта за 

данни. (Генерираният трафик при ползване на корекции от ГЕОНЕТ е приблизително около 

1 МВ за 1 час. Обемът на трафика може да варира, в зависимост от комуникационните 

протоколи и броя на наблюдаваните сателити.) 

 

Допълнителни условия и отстъпки: 
  

При ползване на повече от 1 (един) акаунт на неограничено RTK потребление, клиентът  ползва 

преференциална отстъпка: 

- за два акаунта - 5%; 

- за три акаунта - 7%; 

- за четири и повече акаунта - подлежат на допълнително споразумение; 

  

Договорите за предоставяне на услуги по тарифни планове „Включено потребление“ се 

сключват за минимален срок от 12 (дванадесет) месеца. 

 

  

 

 

* Всички посочени цени са без ДДС. 

 

 

 

„СОЛИТЕХ“ АД (оператор на ГеоНет) 
Удостоверение за оценка на съответствие № 005/2016 г. от АГКК 

 
 

http://www.cadastre.bg/content/udostoverenie-za-ocenka-na-suotvetstvie-%E2%84%96-005-2016-g-na-gnss-infrastrukturna-mrezha%E2%80%9Egeonet%E2%80%9D

