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по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, 
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За инсталиране приложението, могат да се проследят следните стъпки (линкове) от 

мобилните магазини GooglePlay (за устройства, ползващи Android) и AppStore (за 

устройства, ползващи iOS), както и кратки инструкции за провеждане на тестовете.  

Инструкции: 

1. Кликнете на следните линкове за сваляне на мобилното приложение: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.crc.roamingapp – за ползватели на 

устройства с GooglePlay. 

https://apps.apple.com/bg/app/roaming-protect-bg/id1571033575 - за ползватели на 

устройства с iOS. 

2. Свалете и инсталирайте приложението на устройството си. 

3. Регистрирайте се и влезте в мобилното приложение. 

4. От Главното меню можете да изберете „Забранителен списък с оператори“. 

5. От списъка на операторите можете да изберете тези, с които не желаете да се 

свържете в роуминг. 

6. От Меню „Настройки“ включете Известия, Данни в роуминг и Мобилни данни. 

7. Ще получите предупредителна нотификация винаги когато Вашето устройство се 

свърже с оператор, за когото сте посочили, че не желаете да се свързвате. 

8. Можете да тествате приложението в погранични райони, където вероятността 

за неволен роуминг е по-висока. Съветваме Ви предварително да изключите всички 

опции позволяващи автоматично актуализиране на приложения или на 

операционната система на Вашето устройство. 

9. От меню „История“ ще можете да преглеждате историята на всички случаи 

когато Вашето устройство се е свързвало неволно с чуждестранна мобилна мрежа 

на територията на Република България – независимо дали тази мрежа е на 

оператор, за когото сте посочили, че не желаете да се свързвате в роуминг, или е 

на друг чуждестранен оператор. 

В случай, че участвате в безплатните тестове на новото мобилно приложение, се 

обръщаме с молба да попълните кратка анкетна карта на следния линк: 

https://s.surveyplanet.com/2PPBcYbGk 

Възможност за оценка на мобилното приложение има също в GooglePlay / AppStore 

Вашето мнение е важно за нас! 
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