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Роумингът в ЕС отпада от лятото, 
но има тънкости

Източник: actualno.com

Европейският съюз се от-
каза от идеята за ограни-
чен безплатен роуминг 
– Брюксел отвори пътя за 
премахване на таксите за 

роуминг през юни тази година. Това 
стана факт, след като правителствата 
и институциите в Европейския съюз 
подписаха окончателното споразуме-
ние по техническите условия за отпа-
дане на роуминг таксите на телекому-

никационни оператори, които плащат 
едни на други за използването на мо-
билни услуги зад граница. Таванът на 
таксите за роуминг на едро т.е. таксу-
ването между различните парчета от 
пъзела е последната стъпка, необхо-
дима за премахването на таксите за 
потребители от 15 юни 2017 година. 
Ето и какво беше договорено за цени-
те на едро т.е. таксите между мобил-
ните оператори: 1. 3,2 евроцента на 
минута разговор в рамките на ЕС от 
15 юни 2017 година. 2. 1 евроцент на 
SMS. 3. Поетапно намаление на гор-
ната цена за петгодишен период при 
ползването на мобилен интернет – 
максимум 7,7 евро за 1 гигабайт от 15 
юни 2017 г., която пада до максимум 
6 евро за 1 гигабайт от 1 януари 2018 
г., а на 1 януари 2019 г. максималната 
цена вече ще е 4,5 евро. След това – от 

1 януари 2020 цената става 3,5 евро за 
гигабайт, от 1 януари 2021 г. вече ще е 
3 евро за гигабайт, а от 1 януари, 2022 
г. ще бъде 2,5 евро за гигабайт. 

Тънките моменти:
При определени и извънредни об-

стоятелства, доставчикът може да по-
иска разрешение за прилагане на над-
ценка. Такава ситуация е, например, 
невъзможност доставчикът да възста-
нови своите действителни прогнозни 

разходи за предоставяне на роуминг 
услуги. За да се възползва от надцен-
ката обаче, доставчикът ще трябва да 
поиска разрешение от Комисия за ре-
гулиране на съобщенията (КРС) (бел. 
ред. – когато става въпрос за българ-
ски телекомуникационен оператор, 
иначе чуждите оператори се обръщат 
към националния регулаторен орган 
на страната, в която са регистрирани 
и оперират). Тази надценка ще се при-
лага само, доколкото е необходимо за 
възстановяване на разходите от пре-
доставяне на регулирани роуминг ус-
луги на дребно, като се вземат предвид 
приложимите максимални цени на 
едро. За потребителите има още нещо 
важно. Опцията „Roam like at Home“ 
ще трябва да бъде включвана от всеки 
мобилен оператор в ЕС при сключва-
не на договор. Операторите обаче ще 

могат да искат от потребителите си да 
докажат дали живеят или имат „ста-
билни връзки“ с дадена страна-член 
на ЕС. Задължително ще има „мини-
мален период на наблюдение“ от 4 ме-
сеца, в който телекомите ще оценяват 
дали някой клиент не се възползва и 
не сключва например договор, за да 
може след това да ползва услугите в 
държава от ЕС, в която иначе би пла-
щал доста по-различна (висока) цена, 

ако е абонат на та-
мошна компания. 

Ако в рамките на 
този четиримесечен 
период клиентът 
прекарва повече 
време зад граница, 
отколкото у дома, 

тогава операторът ще изпрати преду-
преждение за налагане на допълнител-
ни такси. Със сигурност ще се устано-
ви 14-дневен период, преди телекомът, 
установил евентуален „дъмпинг“, да 
наложи нови такси на „виновния“ по-
требител. За предплатени карти важи 
следният принцип – щом отидеш в 
друга страна-член на ЕС, използваш 
остатъка от абонамента без допълни-
телна такса за роуминг, но срещу това 
получаваш толкова от пакета, колкото 
покрива въпросният остатък. Напри-
мер – имаш предплатена карта за 20 
евро, отиваш на почивка, когато ти ос-
тават 13 евро от абонамента. Получа-
ваш толкова мегабайта интернет, кол-
кото би могъл да си купиш с 13 евро, а 
не с 20. Остава споразумението да бъде 
официално гласувано на заседания на 
Съвета на ЕС и на ЕП.  ◆


