
Таксуване при национални условия в роуминг след 15.06.2017 

1. Цени и ценови условия на гласови повиквания, кратки текстови съобщения (SMS) и пренос 

на данни в ЕС/ЕИЗ при използване на национални условия в роуминг: 

За всяка изходяща минута към номера от номерационните планове в страните от ЕС/ЕИЗ се 
прилагат цените и ценовите условия за разговор към други национални мрежи съгласно 
абонаментния план. Входящо обаждане от номера от номерационните планове в страните от 
ЕС/ЕИЗ  в роуминг в ЕС не се таксува. 

За всяко изпратенo кратко текстово съобщение (SMS) към номера от номерационните планове 
в страните от ЕС/ЕИЗ към страни от ЕС/ЕИЗ  се прилагат ценовите условия за SMS към други 
национални мобилни мрежи. 

За пренос на данни се прилагат цените и ценовите условия за пренос на данни съгласно 
абонаментния план. 

За абонаментен план/допълнителна услуга, който/която включват неограничен обем 

данни, независимо от скоростта, се прилага ограничителен обем. Ограничителният обем 

е равен на двойния размер на абонаментната такса без ДДС, разделен на цената на 1 GB 

на едро, съгласно член 12 от Регламент (ЕС) № 531/2012. 

След изчерпване на обема данни от ограничителния обем се прилага цена на МВ, 

равностойна на регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя 

от ЕК съгласно член 12 от Регламент (ЕС) № 531/2012. 

  

2. Методи на таксуване, при прилагане на надценките за гласови повиквания, кратки 

текстови съобщения или мобилен пренос на данни в ЕС/ЕИЗ, съгласно член 6д от 

Регламент (ЕС) № 2015/2120   

Изходящите повиквания се таксуват с първоначален интервал от 30 секунди и след това на 

секунда.  

Входящите повиквания се таксуват на секунда.  

Преносът на данни се таксува на 1 KB. 

3. Нива на надценки определени от ЕК, за всички регулирани роуминг услуги (изходящи и 

входящи повиквания, изходящи кратки текстови съобщения и пренос на данни и достъп 

до интернет) и равни на регулираната максимална цена на едро, определена от ЕК: 

 

Минута 
изходящо 
повикване 

Минута 
входящо 

повикване 
SMS Цена на MB 

15/06/2017 

0.075 лв. 0.025 лв. 0.023 лв. 

0.017 лв. 

01/01/2018 0.013 лв. 

01/01/2019 0.010 лв. 

01/01/2020 0.008 лв. 

01/01/2021 0.006 лв. 

01/01/2022 0.005 лв. 

Посочените цени са с включен ДДС 


