
Cash Share 

С услугата Cash Share можете да споделяте суми от наличния ви кредит, като 
прехвърлите част от него към сметката на друг потребител на предплатен план 
на Теленор.  

Как работи услугата 

След като направите заявка за прехвърляне на част от вашия кредит към 
сметката на друг потребител на предплатен план от Теленор и получите 
одобрение за това, съответната сума ще бъде приспадната от вашата сметка и 
ще бъде заредена в сметката на получателя. 

При успешна трансакция и двете страни ще получат потвърдителен SMS, след 
което получателят ще може да използва получения кредит в периода на 
валидност на своята карта. 

Сумата, която желаете да изпратите до предплатения номер, трябва да цяло 
число − между 1 и 4 лв. и може да бъде изпратена по един от следните начини: 

• С безплатен SMS: 

към номер 125 със съдържание „Cash,08XXXXXXXX,Y”  

Думата Cash посочва желаната от вас услуга, 08ХХХХХХХХ е номерът на 
получателя, а Y е сумата, която изпращате в цяло число, между 1 и 4 лева.  

Отделните елементи на съобщението (видът на услугата, номерът на 
получателя и сумата) следва да се изписват отделени само със запетая, без 
интервали между тях.  

Пример:  

За да изпратите 4 лв. на номер 0898123456, е необходимо да изпратите SMS на 
номер 125 със следното съдържание: 

Cash,0898123456,4  

• През обновеното My Menu: 

 

Въведете  на своя телефон и натиснете бутона за набиране/ ОК. 

На екрана ще се появи меню с опции за различни проверки и налични услуги: 

http://www.telenor.bg/bg/services/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5/cash-share#node-content-30428


MyMenu 

1 Telenor paketi 

2 Internet 

3 Paketi kam opredeleni strani 

4 Balans 

5 Uslugi 

6 Oferta za vas 

7 Promo oferti 

За услугата Cash Share, въведете 5 и натиснете бутона за набиране. На екрана 
на телефона ви ще се визуализира ново меню. Изберете 2 за услуга Cash Share 
и натиснете бутона за набиране. В следващите 2 стъпки последователно 
въведете номер на получател и сума в лева (в цяло число, между 1 и 4 лева) и 
изчакайте резултата от трансакцията. 



За да бъде одобрена вашата заявка за трансфер на кредит, както вашият 
номер, така и този на получателя, трябва да отговарят на всяко от изброените 
по-долу условия. 

Условия 

За да ползвате услугата Cash Share, е необходимо изпращащият номер и 
получателя да отговарят на следните изисквания. 

Изпращащият номер: 

•Трябва да е активен номер и да ползва предплатен план на Теленор (с 
изключение на предплатен план Visitor) 

•Не трябва да има непогасено плащане за услугата Cash in Time или да дължи 
такса за нея  

•Последното презареждане на кредит по предплатената карта трябва да е 
преди не повече от 31 дни  

•След осъществяване на трансакцията и заплащане на таксата за услугата 
Cash Share в размер на 0,20 лв., оставащият кредит по предплатената карта не 
трябва да е под 2 лв.  

•Не трябва да е надвишен лимитът за ползване на тази услуга, който е 10 лв., 
изпратени към други номера, ползващи предплатени планове на Теленор, за 
период от 31 дни  

Номера на получателя: 

•Трябва да е активен номер и да ползва предплатен план на Теленор (с 
изключение на предплатен план Visitor)  

•Не трябва да има непогасено плащане за услугата Cash in Time или да дължи 
такса за нея  

•Не трябва да е надвишен лимитът за ползване на тази услуга, който е 30 лв., 
получени от други номера, ползващи предплатени планове на Теленор, за 
период от 7 дни  

Ако вашият номер и този на получателя отговарят на всички условия, след 
заявка по един от изброените по-горе начини, изпратената сума ще бъде 
приспадната от наличния ви кредит и ще бъде заредена по сметката на 
получателя.  

Прехвърлената сума от вашия кредит ще бъде налична за получателя, след 
получаването на потвърдителен SMS за успешно приключена трансакция. 

Ако вашият номер или този на получателя не отговаря на някое от условията, 
описани по-горе или съобщението ви е в неправилен формат, вие ще получите 

http://www.telenor.bg/bg/services/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5/cash-share#node-content-30427


информация за причината за отказ − с SMS или с известие в My Menu, в 
зависимост от начина, по който сте заявили трансфера. 

Допълнителни условия: 

•Изпратената сума не удължава валидността на предплатената карта на 
получателя  

•Изпратената сума не се счита за презареждане на кредит и след нейното 
получаване не се активират, съответно получават специални условия според 
предплатения план на получателя 

 
Цена 

За да се ползва услугата, се начислява и приспада от наличния кредит на 
изпращащия номер еднократна такса в размер на 0,20 лв. при всяка успешна 
трансакция. 

След успешното изпращане на кредита и приспадане на сума, равна на таксата 
за ползване на услугата, изпращащият номер ще получи потвърдителен SMS с 
информация за изпратената сума и приспаднатата такса. 

Съобщенията, изпратени към номер 125 за ползване на услугата, са безплатни. 

Всички посочени цени са с ДДС. 

 
 

http://www.telenor.bg/bg/services/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5/cash-share#node-content-30426

