
От ноември г услугата няма да се предлага в

България

Ако ползваш услугата по долу можеш да намериш упътвания как да

запазиш контактите си и да ги прехвърлиш на друго облачно пространство

Услугата вече се достъпва само през уеб версията си мобилното

приложение вече не е налично за територията на България  

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

ИЗПОЛЗВАШ ЛИ MY CONTACTS? 

Ако отговорът е “да”, добре е да знаеш, че от 01.11.2019 г., My Contacts вече 

няма да се предлага от Теленор, както и в България като услуга. 

Ако ползваш My Contacts, трябва до 31.10.2019 г. да се погрижиш и да 

прехвърлиш своите контакти на друго облачно пространство. След тази 

дата, те вече няма да бъдат достъпни. 

По-долу ти показваме в няколко стъпки как да свалиш и направиш 

резервно копие на контактите, които имаш качени в My Contacts. 

1. Отиди на www.mycontacts-app.com 

https://mycontacts-app.com/
https://mycontacts-app.com/


 

2. Избери „LOGIN“ и въведи своите данни. 

 

3. Отиди на меню “Settings” (в долния ляв ъгъл) 



 

4. Избери “Export contacts (vCard-format)” 

5. Запази файла на компютъра си. Той представлява архив на контактите ти, 

който след това можеш да „разархивираш“ в друго приложение. 

 

 



За мобилни устройства с операционна система Андроид: 

След като вече имаш файла, можеш да го „разархивираш“ в други подобни 

приложения за контакти. В нашия пример показваме как да го направиш в 

Google Контакти. Можеш да го направиш през уеб версията на услугата или 

през мобилното си устройство. 

Ето как да прехвърлиш номерата си в Google Контакти през уеб версията: 

1. Отиди на https://contacts.google.com и влез със своя Google акаунт. Това 

трябва да е същия акаунт, с който си влязъл и на телефона си. 

2. От менюто „Още“ избери „Импортиране“ 

 



3. Избери файла, който свали от My Contacts и натисни бутона 

„Импортиране“. Номерата ти ще се появят в Google Контакти. 

През мобилно устройство с операционна система Андроид: 

1. Изтегли Google Контакти от Google Play Store 

 

2. Прехвърли файла с контактите си (този, който свали от My Contacts) на 

твоето устройство. 

3. Отвори го и избери да се отвори чрез Контакти 



 



4. Избери да запази контактите в твоят Gmail акаунт 

5. Номерата ти ще се появят в Google Контакти. 

 

 

 

 

 



За мобилни устройства с операционна система iOS: 

Ако ползваш устройство с операционна система iOS, можеш да ги 

прехвърлиш в самото устройство. 

Можеш да направиш това като изпълниш следните стъпки: 

1. Отиди на https://www.icloud.com/iclouddrive/ и въведи своите данни 

 

2. След това избери иконката за качване на файл и избери файла, който 

свали от My Contacts. 

https://www.icloud.com/iclouddrive/
https://www.icloud.com/iclouddrive/


 

3. След като файлът е качен, отвори Files на своя iPhone, намери файла с 

контактите и го избери. 

 

4. След това избери бутона за споделяне, който се намира горе вдясно. 



 

5. Избери Copy to Contacts 

 



6. Избери Save в горния десен ъгъл и контактите ще се появят в телефона ти. 

 

 


