
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ ЗА АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ 

Валидни до: 26.10.2016  

Пакети мобилен интернет за планове без включен мобилен интернет 

Social Apps, Info Apps & HBO GO 

HBO GO 

100 MB (tooltip: за свободно 
сърфиране) 

Достъп до  

1000 MB към HBO GO 

Валидност: 

1 месец 

(tooltip: подновява се 
всеки отчетен период) 

Активация: 

 
http://turbo.lp.telenor.bg 
SMS на 1414 с текст 
HBOGO1 

7,99 лв. 

Social Apps 

100 MB (tooltip: за свободно 
сърфиране) 

2 GB  

Валидност: 

1 месец 

(tooltip: подновява се 
всеки отчетен период) 

Активация: 

MyMenu на *123# 
SMS на 1414 с 
текст social 

2,99 лв. 

Info Apps 

100 MB (tooltip: за свободно 
сърфиране) 

2 GB   

Валидност: 

1 месец 

(tooltip: подновява се 
всеки отчетен период) 

Активация: 

MyMenu на *123# 
SMS на 1414 с текст info 2,99 лв. 



 
 
 

За един месец 

300 MB за един 
месец 

300 MB (tooltip: след 
изчерпване на включените MB, 
скоростта на връзката пада до 
64 kbps) 

 

Валидност: 

1 месец 

(Tooltip: не се 
подновява на 
отчетен период) 

Активация: 

MyMenu на *123# 
SMS на 1414 с 
текст A300 

4,99 лв. 

600 MB за един 
месец 

600 MB (tooltip: след 
изчерпване на включените MB, 
скоростта на връзката пада до 
128 kbps) 

 

1 месец 

(Tooltip: не се 

подновява на 

отчетен период) 

MyMenu на *123# 

SMS на 1414 с 

текст A600 
7,99 лв. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.telenor.bg/bg/private/plan/view/300-mb-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86
http://www.telenor.bg/bg/private/plan/view/300-mb-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86
http://www.telenor.bg/bg/private/plan/view/600-mb-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86
http://www.telenor.bg/bg/private/plan/view/600-mb-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86


 
 

Пакети мобилен интернет за планове с включен мобилен интернет 

Добави Инфо, Добави Social 

Добави Инфо 2,5 GB 

 

Валидност: 

1 месец 

(tooltip: подновява 
се всеки отчетен 
период) 

Активация: 

http://turbo.lp.telenor.bg 
(през мобилния ви 
телефон) 

2,99 лв. 

Добави Social 
2,5 GB  

Валидност: 

1 месец 

(tooltip: подновява 
се всеки отчетен 
период) 

Активация: 

http://turbo.lp.telenor.bg 
(през мобилния ви 
телефон) 

2,99 лв. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
ПАКЕТИ МОБИЛЕН ИНТЕРНЕТ ЗА ПЛАНОВЕ БЕЗ ВКЛЮЧЕН МОБИЛЕН 
ИНТЕРНЕТ 

HBO GO 

Активиране на пакет 
• През мобилното ти устройство  на адрес: http://turbo.lp.telenor.bg 
• Чрез подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Теленор 
• Чрез изпращане на безплатен SMS на номер 1414, с текст HBOGO1 
• През в уеб портала MyTelenor 

Деактивиране на пакет 
• През мобилното ти устройство  на адрес: http://turbo.lp.telenor.bg 
• Чрез подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Теленор 
• Чрез изпращане на безплатен SMS на номер 1414, с текст HBOGO1 S 
• През в уеб портала MyTelenor 

Добре е да знаеш: 
 

• Допълнителните пакети HBO GO могат да се ползват с абонаменти планове за мобилни гласови услуги без 
включен мобилен интернет. 

• Включените в допълнителния пакет МВ за ползване на HBO GO могат да се ползват за интернет 
потребление от и към приложението HBO GO, както и уебсайта на услугата: www.hbogo.bg, през мобилен 
браузър, който не използва технология за компресиране на данни. 



 
 

• Включените в допълнителния пакет МВ за ползване на HBO GO не могат да се ползват, съответно интернет 
трафикът за ползване на HBO GO ще се приспада от стандартно включените в допълнителния пакет МВ за 
сърфиране, в следните случаи: 

• -генериране на външен за услугата трафик; 
• -достъп до услугата през мобилен браузър, който използва технология за компресиране на данни. 
•  
• При генериране на интернет трафик при един от гореописаните случаи, то трафикът ще се приспада от 

включените в допълнителния пакет МВ за сърфиране в интернет. 
 

• Допълнителният пакет HBO GO се подновява всеки месец, докато потребителят не поиска изрично да бъде 
деактивиран, по описаните  по-горе начини. 

• Месечният абонамент за допълнителен пакет HBO GO е дължим и се фактурира и заплаща заедно с 
дължимите ползвани услуги по договора за мобилни услуги за СИМ картата и мобилния номер, по 
отношение на който е активиран допълнителния пакет. За периода от активиране/деактивиране до издаване 
на следваща фактура се начислява пропорционален месечен абонамент и се предоставят пълен брой МВ в 
пакета независимо от дните, оставащи до датата на фактуриране. 

• Минималното първоначално тарифиране на данни е 5 KB, а интервалът на последващо тарифиране е 1KB. 
• След изчерпване на включените в допълнителния пакет МВ за ползване на HBO GO, интернет трафикът 

към HBO GO приложението и уебсайта на услугата, www.hbogo.bg, ще черпи от стандартно включените в 
допълнителния пакет МВ за сърфиране. 

• Включените в допълнителния пакет МВ могат да се ползват само в България през точка за достъп (Access 
Point Name/ APN) – telenorbg. В случай че интернет трафикът, в това число този за свободно сърфиране и 
към приложението/ мобилната страница HBO GO, се осъществява през друга точка за достъп (Access Point 
Name/ APN), същият се таксува по цени на МВ съгласно ценовата листа на ОПЕРАТОРА. 

• Услугата HBO GO е достъпна за ползване само на територията на България. 
• Неизразходваните през даден отчетен период включени МВ от допълнителния пакет не се прехвърлят за 

ползване към  следващия. 



 
 
Условия за регистрация и ползване на услугата HBO GO: 

• Услугата HBO GO не се предоставя от Теленор, а от трето лице – „Ейч Би Оу Бълария“ ЕООД. 
• Във връзка с това, Теленор не носи отговорност за наличието на приложението или на съдържанието в 

него. 
• HBO GO услугата е за лично ползване. Ползването и разпространението на HBO услугата за каквито и да 

търговски или публични цели е абсолютно забранена 
• Достъпът до услугата HBO GO е предмет на регистрация в приложението HBO GO или през уебсайта на 

услугата: www.hbogo.bg. 
• При регистрацията следва да приемеш общите условия на доставчика на услугата HBO GO. 
• За регистрацията е нужен уникален код за регистрация, който получавате със SMS съобщение при 

активация на пакета. В случай че този код е забавен/загубен то той може да бъде заявен със безплатен 
SMS на 1414 с текст HBOGO. 

• Броят устройства, които могат да бъдат регистрирани за ползване на услугата HBO GO до 4 (четири), като 
достъп до HBO GO услугата не може да се ползва на повече от 2 (две) устройства едновременно. 

  



 
 

SOCIAL APPS 

Добре е да знаеш: 
Допълнителните пакети с включени МВ за приложения Social Apps и Info Apps могат да се ползват с абонаменти 
планове за мобилни гласови услуги без включен мобилен интернет. 

Включените МВ за приложения в допълнителния пакет могат да се ползват за интернет потребление в България, 
както следва: 

• За пакет Social Apps (от и към приложения за смартфон) - Facebook (включително Facebook Messenger) и 
WhatsApp, както и при достъп до Facebook и WhatsApp през мобилен браузър, който не използва технология 
за компресиране на данни; 

• За пакет Info Apps (от и към приложения за смартфон) -  Gong, Novini, Sinoptik, АБВ Поща както и при достъп 
до Gong (на интернет адрес: m.gong.bg), Novini (на интернет адрес m.novini.bg), Sinoptik (на интернет адрес: 
m.sinoptik.bg), АБВ Поща (на интернет адрес: m.abv.bg) през мобилен браузър, който не използва 
технология за компресиране на данни. 

• Теленор може да променя списъка с приложения (в това число като добавя нови такива), през които могат 
да се ползват включените MB за приложения. При промяна в списъка с приложения ще получиш безплатен 
SMS, съдържащ информация за промяната. 

• Включените МВ за приложения в допълнителни пакети Social Apps и Info Apps не могат да се ползват при 
следните случаи: 

• Генериране на външен за приложенията трафик (например, отваряне на клип, който е качен в платформата 
YouTube; отваряне на статия, която е с препратка към външна медия и т.н.); 

• Достъп до съответните приложения през мобилен браузър, който използва технология за компресиране на 
данни; 

• При гласова комуникация/ използване на приложения или функции за пренос на глас през посочените 
приложения. 



 
 
 

При генериране на интернет трафик за ползване на приложения в допълнителни пакети Social Apps и Info Apps 
при един от гореописаните случаи, то трафикът ще се приспада от включените в допълнителния пакет МВ за 
сърфиране в интернет. 

Активиране на пакет 
• Чрез MyMenu на *123# 
• През мобилното ти устройство  на адрес http://turbo.lp.telenor.bg 
• Чрез подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Теленор 
• Чрез изпращане на (безплатен?) SMS на номер 1414, съответно за: 

o Social Apps с текст social 
o Info Apps с текст info 

Деактивиране на пакет 
• Чрез подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Теленор 
• Чрез изпращане на (безплатен?)  SMS на номер 1414, съответно за: 

o Social Apps с текст stop social 
o Info Apps с текст stop info 

Месечният абонамент за избран допълнителен пакет Social Apps или Info Apps се добавя към стойността на 
месечната фактура за номера, за който е активиран такъв пакет. 

За периода от активиране/ деактивиране до издаване на следваща фактура се начислява пълен месечен 
абонамент и се предоставят пълен брой МВ в пакета независимо от дните, оставащи до датата на фактуриране. 

Неизразходваните през даден отчетен период включени МВ в допълнителен пакет не се прехвърлят за ползване в 
следващия. 



 
 
Минималното първоначално тарифиране на данни е 5 KB, а интервалът на последващо тарифиране е 1 KB. 

След изчерпване на включените МВ за приложения в допълнителния пакет, започват да се изразходват 
включените налични мегабайти за сърфиране в интернет. След изчерпване на съответните включени МВ, 
скоростта на връзката пада до 64 kbps. 

  



 
 

INFO APPS 

Добре е да знаеш: 
Допълнителните пакети с включени МВ за приложения Social Apps и Info Apps могат да се ползват с абонаменти 
планове за мобилни гласови услуги без включен мобилен интернет. 

Включените МВ за приложения в допълнителния пакет могат да се ползват за интернет потребление в България, 
както следва: 

• За пакет Social Apps (от и към приложения за смартфон) - Facebook (включително Facebook Messenger) и 
WhatsApp, както и при достъп до Facebook и WhatsApp през мобилен браузър, който не използва технология 
за компресиране на данни; 

• За пакет Info Apps (от и към приложения за смартфон) -  Gong, Novini, Sinoptik, АБВ Поща както и при достъп 
до Gong (на интернет адрес: m.gong.bg), Novini (на интернет адрес m.novini.bg), Sinoptik (на интернет адрес: 
m.sinoptik.bg), АБВ Поща (на интернет адрес: m.abv.bg) през мобилен браузър, който не използва 
технология за компресиране на данни. 

• Теленор може да променя списъка с приложения (в това число като добавя нови такива), през които могат 
да се ползват включените MB за приложения. При промяна в списъка с приложения ще получиш безплатен 
SMS, съдържащ информация за промяната. 
 

• Включените МВ за приложения в допълнителни пакети Social Apps и Info Apps не могат да се ползват при 
следните случаи: 

• генериране на външен за приложенията трафик (например, отваряне на клип, който е качен в платформата 
YouTube; отваряне на статия, която е с препратка към външна медия и т.н.); 

• достъп до съответните приложения през мобилен браузър, който използва технология за компресиране на 
данни; 



 
 

• при гласова комуникация/ използване на приложения или функции за пренос на глас през посочените 
приложения. 

При генериране на интернет трафик за ползване на приложения в допълнителни пакети Social Apps и Info Apps 
при един от гореописаните случаи, то трафикът ще се приспада от включените в допълнителния пакет МВ за 
сърфиране в интернет. 

Активиране на пакет 
• Чрез MyMenu на *123# 
• През мобилното ти устройство  на адрес http://turbo.lp.telenor.bg 
• Чрез подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Теленор 
• Чрез изпращане на (безплатен?) SMS на номер 1414, съответно за: 

o Social Apps с текст social 
o Info Apps с текст info 

Деактивиране на пакет 
• Чрез подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Теленор 
• Чрез изпращане на (безплатен?)  SMS на номер 1414, съответно за: 

o Social Apps с текст stop social 
o Info Apps с текст stop info 

 

Месечният абонамент за избран допълнителен пакет Social Apps или Info Apps се добавя към стойността на 
месечната фактура за номера, за който е активиран такъв пакет. 

За периода от активиране/ деактивиране до издаване на следваща фактура се начислява пълен месечен 
абонамент и се предоставят пълен брой МВ в пакета независимо от дните, оставащи до датата на фактуриране. 



 
 
Неизразходваните през даден отчетен период включени МВ в допълнителен пакет не се прехвърлят за ползване в 
следващия. 

Минималното първоначално тарифиране на данни е 5 KB, а интервалът на последващо тарифиране е 1 KB. 

След изчерпване на включените МВ за приложения в допълнителния пакет, започват да се изразходват 
включените налични мегабайти за сърфиране в интернет. След изчерпване на съответните включени МВ, 
скоростта на връзката пада до 64 kbps. 

  



 
 

300 MB ЗА ЕДИН МЕСЕЦ 

Добре е да знаете: 
Пакетът става активен с получаването на SMS потвърждение, а стойността на пакета се добавя към месечната 
сметка за ползвани мобилни услуги. 

Еднократните допълнителни пакети за мобилен интернет не са достъпни за клиенти, ползващи предплатени 
услуги, абонаментни планове с включен мобилен интернет и абонаментни планове за домашен телефон 

През периода от 01.12.2015 г. до 31.01.2016 г., интернет трафикът, генериран при условията на закупени 
допълнителни пакети, се извършва на максимално достижима скорост според 2G/ 3G и 4G/LTE стандарт на 
мрежата на Теленор. Ползването на 4G/LTE мрежата на Теленор от потребители е възможно със съвместими SIM 
карта и устройство, в зона на покритие на 4G/LTE мрежата. В случай на несъвместими SIM карта и устройство или 
извън зона на 4G покритие, трафикът се извършва на максимално достижимата скорост според 2G/3G стандарт на 
мрежата на Теленор. Считано от 01.02.2016 г., ползването на мобилен интернет се осъществява през 2G/3G 
мрежата и с максимално достижима скорост само според 2G/3G стандарт на мрежата на Теленор. 

Активиране на пакет 
• Изпратете SMS с текст A300 на номер 1414 за допълнителен пакет 300 MB За един месец 
• Изпратете SMS с текст A600 на номер 1414 за допълнителен пакет 600 MB За един месец 
• Чрез MyMenu на *123#   
• През мобилния ви телефон на адрес http://turbo.lp.telenor.bg 
• Чрез подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Теленор 



 
 
Деактивиране на пакет 
Еднократните допълнителни пакети за мобилен интернет са валидни за период от един месец и се деактивират 
автоматично след изтичане на посочения период. 

Ако имате активен еднократен допълнителен пакет За един месец и желаете да активирате допълнителен пакет 
Всеки месец можете да направите това по всяко време, като в този случай. неизползваните МВ от допълнителен 
пакет За един месец се губят и не се прехвърлят за ползване към ново активирания допълнителен пакет Всеки 
месец. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ ДОБАВИ 
Пакетите Добави са еднократни пакети за мобилен интернет, които предоставят допълнителни мегабайти на 
максимално достижима скорост след изчерпването на включените в допълнителен пакет такива. 

След изчерпване на включените MB на максимално достижима скорост, ще бъдете пренасочени към интернет 
адрес http://turbo.lp.telenor.bg. Там можете да закупите допълнителен пакет Добави с MB на максимално 
достижима скорост или да продължите да използвате интернет на по-ниска скорост до изтичане срока на 
валидност на еднократния пакет За един месец. Ако изберете да закупите допълнителен пакет Добави, 
включените в него MB на максимално достижима скорост са валидни до изчерпването им или до изтичане срока 
на валидност на еднократния пакет. До изтичане периода на валидност не текущ пакет За един месец можете да 
заредите повече от един пакет Добави. 

 

Цени на допълнителни пакети Добави 
Добави 300 MB  
Цена     2,99 лв. 
Включени MB на максимално достижима скорост: 300 MB 



 
 
Добави 1000 MB 
Цена: 6,99 лв. 
Включени MB на максимално достижима скорост: 1000 MB 
Валидност: До изтичане периода на валидност на еднократния пакет  

Еднократните допълнителните пакети за мобилен интернет За един месец са валидни за период от 30 дни и се 
деактивират автоматично след изтичане на този период. 

След изчерпване на предоставените MB на максимално достижима скорост, за пакета с включени 300 MB 
скоростта на връзката пада до 64kbps и допълнително ограничение по отношение на скоростта не се прилага. 

След изчерпване на предоставените MB на максимално достижима скорост, за пакета с включени 600 MB, 
скоростта на връзката пада до 128 kbps като Теленор си запазва правото да въведе допълнително ограничение по 
отношение на скоростта, в случай че бъде надвишено разумното потребление. За разумно потребление се 
приема потребление, превишаващо с 30 (или повече) % включените МB на максимално достижима скорост, като 
за тези случаи потребителят ще бъде уведомен предварително със SMS. 

Минималното първоначално тарифиране на данни е 5 KB, а интервалът на последващо тарифиране е 1KB 

  



 
 

600 MB ЗА ЕДИН МЕСЕЦ 

Добре е да знаете: 
Пакетът става активен с получаването на SMS потвърждение, а стойността на пакета се добавя към месечната 
сметка за ползвани мобилни услуги. 

Еднократните допълнителни пакети за мобилен интернет не са достъпни за клиенти, ползващи предплатени 
услуги, абонаментни планове с включен мобилен интернет и абонаментни планове за домашен телефон 

През периода от 01.12.2015 г. до 31.01.2016 г., интернет трафикът, генериран при условията на закупени 
допълнителни пакети, се извършва на максимално достижима скорост според 2G/ 3G и 4G/LTE стандарт на 
мрежата на Теленор. Ползването на 4G/LTE мрежата на Теленор от потребители е възможно със съвместими SIM 
карта и устройство, в зона на покритие на 4G/LTE мрежата. В случай на несъвместими SIM карта и устройство или 
извън зона на 4G покритие, трафикът се извършва на максимално достижимата скорост според 2G/3G стандарт на 
мрежата на Теленор. Считано от 01.02.2016 г., ползването на мобилен интернет се осъществява през 2G/3G 
мрежата и с максимално достижима скорост само според 2G/3G стандарт на мрежата на Теленор. 

Активиране на пакет 
• Изпратете SMS с текст A300 на номер 1414 за допълнителен пакет 300 MB За един месец 
• Изпратете SMS с текст A600 на номер 1414 за допълнителен пакет 600 MB За един месец 
• Чрез MyMenu на *123#   
• През мобилния ви телефон на адрес http://turbo.lp.telenor.bg 
• Чрез подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Теленор 

 



 
 
Деактивиране на пакет 
Еднократните допълнителни пакети за мобилен интернет са валидни за период от един месец и се деактивират 
автоматично след изтичане на посочения период. 

Ако имате активен еднократен допълнителен пакет За един месец и желаете да активирате допълнителен пакет 
Всеки месец можете да направите това по всяко време, като в този случай. неизползваните МВ от допълнителен 
пакет За един месец се губят и не се прехвърлят за ползване към ново активирания допълнителен пакет Всеки 
месец. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ ДОБАВИ 
Пакетите Добави са еднократни пакети за мобилен интернет, които предоставят допълнителни мегабайти на 
максимално достижима скорост след изчерпването на включените в допълнителен пакет такива. 

След изчерпване на включените MB на максимално достижима скорост, ще бъдете пренасочени към интернет 
адрес http://turbo.lp.telenor.bg. Там можете да закупите допълнителен пакет Добави с MB на максимално 
достижима скорост или да продължите да използвате интернет на по-ниска скорост до изтичане срока на 
валидност на еднократния пакет За един месец. Ако изберете да закупите допълнителен пакет Добави, 
включените в него MB на максимално достижима скорост са валидни до изчерпването им или до изтичане срока 
на валидност на еднократния пакет. До изтичане периода на валидност не текущ пакет За един месец можете да 
заредите повече от един пакет Добави. 

Цени на допълнителни пакети Добави 
Добави 300 MB  
Цена     2,99 лв. 
Включени MB на максимално достижима скорост: 300 MB 

Добави 1000 MB 
Цена: 6,99 лв. 



 
 
Включени MB на максимално достижима скорост: 1000 MB 
Валидност: До изтичане периода на валидност на еднократния пакет  

Еднократните допълнителните пакети за мобилен интернет За един месец са валидни за период от 30 дни и се 
деактивират автоматично след изтичане на този период. 

След изчерпване на предоставените MB на максимално достижима скорост, за пакета с включени 300 MB 
скоростта на връзката пада до 64kbps и допълнително ограничение по отношение на скоростта не се прилага. 

След изчерпване на предоставените MB на максимално достижима скорост, за пакета с включени 600 MB, 
скоростта на връзката пада до 128 kbps като Теленор си запазва правото да въведе допълнително ограничение по 
отношение на скоростта, в случай че бъде надвишено разумното потребление. За разумно потребление се 
приема потребление, превишаващо с 30 (или повече) % включените МB на максимално достижима скорост, като 
за тези случаи потребителят ще бъде уведомен предварително със SMS. 

Минималното първоначално тарифиране на данни е 5 KB, а интервалът на последващо тарифиране е 1KB. 

 

  



 
 
ПАКЕТИ МОБИЛЕН ИНТЕРНЕТ ЗА ПЛАНОВЕ С ВКЛЮЧЕН МОБИЛЕН 
ИНТЕРНЕТ 

ДОБАВИ SOCIAL 
Допълнителните пакети Добави Social и Добави Info предлагат  включени мегабайти за приложения и могат да се 
активират, ако ползваш: 

• абонаментен план за гласови мобилни услуги с включен мобилен интернет; 
• абонаментен план за гласови мобилни услуги без включен мобилен интернет, но с активен допълнителен 

пакет за мобилен интернет, с изключение на допълнителни пакети Klik 
• абонаментен план Интернет 650 и Интернет 1500 

Виж как да свалиш приложенията 

Ако ползваш абонаментен план за гласови мобилни услуги без включен мобилен интернет и имаш активиран 
допълнителен пакет, съответно: 

• Social Apps -  можеш да активираш пакет Добави Info, но не можеш да активираш пакет Добави Social. 
• Info Apps -  можеш да активираш пакет Добави Social Аpps, но не можеш да активираш пакет Добави Info. 

 

Включените МВ за приложения в пакети Добави Social и Добави Info могат да се ползват за интернет потребление 
в България, както следва: 

 



 
 

• За пакети Добави Social – МВ за ползване на  Facebook (включително Facebook Messenger) и WhatsApp, 
както и при достъп до Facebook и WhatsApp през мобилен браузър, който не използва технология за 
компресиране на данни; 

• За пакети Добави Info – МВ за ползване на  Gong.bg, Sinoptik.bg, Novini.bg, АБВ Поща, както и при достъп до 
Gong (на интернет адрес: m.gong.bg), Novini (на интернет адрес m.novini.bg), Sinoptik (на интернет адрес: 
m.sinoptik.bg), АБВ Поща (на интернет адрес: m.abv.bg) през мобилен браузър, който не използва 
технология за компресиране на данни. 

• Теленор може да променя списъка с приложения (в това число като добавя нови такива), през които могат 
да се ползват включените MB за приложения. При промяна в списъка с приложения ще получиш безплатен 
SMS, съдържащ информация за промяната. 

 

Включените МВ за приложения в допълнителни пакети Добави Social и Добави Info не могат да се ползват при 
следните случаи: 

• генериране на външен за приложенията трафик (например, отваряне на клип, който е качен в платформата 
YouTube; отваряне на статия, която е с препратка към външна медия и т.н.); 

• достъп до съответните приложения през мобилен браузър, който използва технология за компресиране на 
данни; 

• при гласова комуникация/ използване на приложения или функции за пренос на глас през посочените 
приложения. 

 

При генериране на интернет трафик за ползване на приложения в допълнителни пакети Добави Social и Добави 
Info при един от гореописаните случаи, както и при изразходване на включените МВ за приложения за съответния 
отчетен период, то ползването/ таксуването на мобилен интернет се извършва според  условията на: 

• абонаментния ти план, ако ползваш абонаментен план с включен мобилен интернет 



 
 

• допълнителен пакет за мобилен интернет, ако ползваш абонаментен план за гласови мобилни услуги без 
включен мобилен интернет, но имаш активен такъв допълнителен пакет. 

• Цена на МВ съгласно действащата ценова листа, в случай че ползваш абонаментен план за гласови 
мобилни услуги без включен мобилен интернет и нямаш активен допълнителен пакет за мобилен интернет. 

Ако използвате абонаментен план с включени мегабайти и активирашпакет Добави Social или Добави Info, 
избраният пакет е безсрочен и се подновява автоматично всеки месец. 

Ако използваш абонаментен план без включени МВ и допълнителен пакет Един месец и активираш Добави Social 
или Добави Info, избраният пакет е еднократен с валидност 30 дни. 

Ако използваш абонаментен план без включени МВ, но с допълнителен пакет за мобилен интернет, и активираш 
Добави Social или Добави Info, избраният пакет е безсрочен и се подновява автоматично всеки месец. При 
прекратяване на ползвания пакет за мобилен интернет, продължаваш да ползваш активирания пакет Добави 
Social или Добави Info. 

Можеш да активираш и деактивираш допълнителен пакет Добави Social и Добави Info като посетиш 
http://turbo.lp.telenor.bg 

Месечният абонамент за избран пакет Добави Social или Добави Info се добавя към стойността на месечната ви 
фактура за номера, за който е активиран такъв пакет. 

При активиране на безсрочен пакет Добави за периода от активиране/ деактивиране до издаване на следваща 
фактура се начислява пропорционален месечен абонамент и се предоставят пълен брой МВ в пакета независимо 
от дните, оставащи до датата на фактуриране. 

Неизразходваните през даден отчетен период включени МВ в допълнителен пакет не се прехвърлят за ползване в 
следващия. 

Минималното първоначално тарифиране на данни е 5 KB, а интервалът на последващо тарифиране е 1 KB. 

 

http://turbo.lp.telenor.bg/


 
 

ДОБАВИ INFO 
Допълнителните пакети Добави Social и Добави Info предлагат  включени мегабайти за приложения и могат да се 
активират, ако ползваш: 

• абонаментен план за гласови мобилни услуги с включен мобилен интернет; 
• абонаментен план за гласови мобилни услуги без включен мобилен интернет, но с активен допълнителен 

пакет за мобилен интернет, с изключение на допълнителни пакети Klik 
• абонаментен план Интернет 650 и Интернет 1500 

Ако ползваш абонаментен план за гласови мобилни услуги без включен мобилен интернет и имаш активиран 
допълнителен пакет, съответно: 

• Social Apps -  можеш да активираш пакет Добави Info, но не можеш да активираш пакет Добави Social. 
• Info Apps -  можеш да активираш пакет Добави Social Аpps, но не можеш да активираш пакет Добави Info. 

Включените МВ за приложения в пакети Добави Social и Добави Info могат да се ползват за интернет потребление 
в България, както следва: 

•За пакети Добави Social – МВ за ползване на  Facebook (включително Facebook Messenger) и WhatsApp, както и 
при достъп до Facebook и WhatsApp през мобилен браузър, който не използва технология за компресиране на 
данни; 

• За пакети Добави Info – МВ за ползване на  Gong.bg, Sinoptik.bg, Novini.bg, АБВ Поща, както и при достъп до 
Gong (на интернет адрес: m.gong.bg), Novini (на интернет адрес m.novini.bg), Sinoptik (на интернет адрес: 
m.sinoptik.bg), АБВ Поща (на интернет адрес: m.abv.bg) през мобилен браузър, който не използва 
технология за компресиране на данни. 

• Теленор може да променя списъка с приложения (в това число като добавя нови такива), през които могат 
да се ползват включените MB за приложения. При промяна в списъка с приложения ще получиш безплатен 
SMS, съдържащ информация за промяната. 



 
 
 

Включените МВ за приложения в допълнителни пакети Добави Social и Добави Info не могат да се ползват при 
следните случаи: 

• генериране на външен за приложенията трафик (например, отваряне на клип, който е качен в платформата 
YouTube; отваряне на статия, която е с препратка към външна медия и т.н.); 

• достъп до съответните приложения през мобилен браузър, който използва технология за компресиране на 
данни; 

• при гласова комуникация/ използване на приложения или функции за пренос на глас през посочените 
приложения. 

 

При генериране на интернет трафик за ползване на приложения в допълнителни пакети Добави Social и Добави 
Info при един от гореописаните случаи, както и при изразходване на включените МВ за приложения за съответния 
отчетен период, то ползването/ таксуването на мобилен интернет се извършва според  условията на: 

• абонаментния ти план, ако ползваш абонаментен план с включен мобилен интернет 
• допълнителен пакет за мобилен интернет, ако ползваш абонаментен план за гласови мобилни услуги без 

включен мобилен интернет, но имаш активен такъв допълнителен пакет. 
• Цена на МВ съгласно действащата ценова листа, в случай че ползваш абонаментен план за гласови 

мобилни услуги без включен мобилен интернет и нямаш активен допълнителен пакет за мобилен интернет. 

Ако използвате абонаментен план с включени мегабайти и активирашпакет Добави Social или Добави Info, 
избраният пакет е безсрочен и се подновява автоматично всеки месец. 

 

Ако използваш абонаментен план без включени МВ и допълнителен пакет Един месец и активираш Добави Social 
или Добави Info, избраният пакет е еднократен с валидност 30 дни. 



 
 
 

Ако използваш абонаментен план без включени МВ, но с допълнителен пакет за мобилен интернет, и активираш 
Добави Social или Добави Info, избраният пакет е безсрочен и се подновява автоматично всеки месец. При 
прекратяване на ползвания пакет за мобилен интернет, продължаваш да ползваш активирания пакет Добави 
Social или Добави Info. 

Можеш да активираш и деактивираш допълнителен пакет Добави Social и Добави Info като посетиш 
http://turbo.lp.telenor.bg 

Месечният абонамент за избран пакет Добави Social или Добави Info се добавя към стойността на месечната ви 
фактура за номера, за който е активиран такъв пакет. 

 

При активиране на безсрочен пакет Добави за периода от активиране/ деактивиране до издаване на следваща 
фактура се начислява пропорционален месечен абонамент и се предоставят пълен брой МВ в пакета независимо 
от дните, оставащи до датата на фактуриране. 

 

Неизразходваните през даден отчетен период включени МВ в допълнителен пакет не се прехвърлят за ползване в 
следващия. 

Минималното първоначално тарифиране на данни е 5 KB, а интервалът на последващо тарифиране е 1 KB. 

http://turbo.lp.telenor.bg/
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