
Изменение на Европейската роуминг регулация, считано от 01.01.2019г. 

 

От 01.01.2019г. Теленор увеличава обема на предоставените в плана Ви мегабайти за 

ползване в роуминг в Зона ЕС. 

Можете да проверите конкретния размер на включените МВ в Зона ЕС безплатно на 

lp.telenor.bg или в приложението MyTelenor по всяко време. 

В резултат на промяната, в  случай че във Вашия абонаментен план има ограничение 

на обема мобилен интернет в роуминг в Зона ЕС, след изразходване на този обем 

можете да продължите да ползвате мобилен интернет в роуминг в Зона ЕС с надценка 

от 0,0105 лв. с ДДС на МВ, вместо 0,014лв. с ДДС, както досега. 

Причината за промяната е влизането в сила на изменение на чл. 12, пар. 1 от 

Регламент № 531/2012 на ЕС, с което се намалява регулираната цена на едро на 

мегабайт мобилен интернет трафик в Зона ЕС (от 6 евро на 4,5 евро за 1 GB). 

 

 

 

Changes in European Union roaming regulations as of 01.01.2019 

 

As of 01.01.2019 Telenor increases the volume of your megabytes provided under the EU 

Regulation for roaming in the EU zone. 

You can check the specific amount of the included MB within the EU roaming zone for free in 

the mobile application MyTelenor or on lp.telenor.bg at any time. 

After the change, in case in your plan there is a mobile internet roaming volume restriction in 

the EU roaming zone, after the depletion of this volume you are able to continue the using of 

mobile internet in roaming within the EU roaming zone with a surcharge of 0,0105 BGN with 

VAT included, instead of 0,014 BGN with VAT included as before. 

The reason for this change is the enactment of the Art. 12 part. 1of the EU Regulation 

531/2012, which reduces the regulated wholesale price per MB of mobile internet traffic 

within the EU roaming zone (from 6 EUR to 4,5 EUR per 1 GB). 
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