
Защитни механизми при потребление на данни в роуминг 

 

Операторите предоставят на своите роуминг клиенти възможността да избират изрично и 
безплатно услуга, чрез която се предоставя своевременно информация относно 
достигнатото потребление, изразено като обем или в паричната единица, в която роуминг 
клиентът получава сметките си за регулираните услуги за роуминг на данни, като тази 
информация гарантира, че без изрично съгласие на клиента натрупаната сума за регулирани 
услуги за роуминг на данни за определен период на използване на услугите, с изключение на 
MMS-съобщенията, таксувани на бройка, не превишава определена парична граница. 

Доставчиците на роуминг са задължени да осигуряват една или повече максимални 
граници за потребление за определени периоди на използване на услугите – парична граница или 
граница, изразена в обем. Абонатът може да избере границата, а, в случай че не е избрал такава, 
се прилагат границите по подразбиране, уредени в регламента. Паричната граница по 
подразбиране се доближава до сумата от 50 EUR за дължими такси за период на фактуриране от 
един месец (без ДДС) и не може да я надхвърля. Границата по отношение на обем по 
подразбиране съответства на парична сума, която не надхвърля 50 EUR за дължими такси за 
период на фактуриране от един месец (без ДДС).  

С цел да бъдат защитени абонатите от големи сметки, регламентът задължава 
доставчиците да изпращат съобщения до абонатите относно потреблението на данни. Такива 
съобщения се изпращат в следните случаи: 

1. когато услугите за роуминг на данни достигнат 80 % от договорената парична граница 
или граница по отношение на обема; 

2. когато паричната граница или границата по отношение на обем изглежда, че ще бъде 
превишена. 
 
При достигането на границата предприятието е задължено да ограничи услугата. Ако 

абонатът желае предоставянето на услугата да продължи, въпреки достигането на сумата/обема, 
същият може да заяви това по начина, описан в изпратеното съобщение. 

Предприятието е задължено да осигури посочените защитни механизми и при ползването 
на услугата извън Европейския съюз. В тези случаи е важно да се има предвид, че, ако операторът 
на посетената мрежа в посетената държава извън Европейския съюз не позволява на доставчика 
на роуминг да наблюдава потреблението на своите клиенти в реално време, е възможно на 
абоната да не бъде изпратена своевременно информация и услугата да не бъде своевременно 
ограничена. Поради тази причина доставчиците са задължени при влизането на техни абонати в 
такава държава същите да бъдат незабавно уведомени, че няма информация относно 
извършеното потребление, нито гаранция, че няма да бъде превишена определена парична 
граница. на потреблението в роуминг в месечните сметки 
 


