
Фиксирани 
мрежови услуги 

на едро 

Мобилни 
мрежови услуги 

на едро

Фиксирани услуги 
на дребно

Мобилни услуги 
на дребно 

Фиксирани 
мрежови услуги 

на едро 

Мобилни 
мрежови услуги 

на едро

Фиксирани 
услуги на 
дребно

Мобилни услуги на 
дребно 

A B C D E F G H I J K L M N
1 Приходи от оперативна дейност 801 895 
2 Оперативни разходи  ССА 678 163 

3

Разлика между историческите оперативни разходи 
(НСА) и оценените на база настояща стойност 
(ССА) оперативни разходи 4 385 

4
Печалба преди лихви и данъци по настояща 
стойност (ССА) 123 732 

5 Възвращаемост на база приходи по ССА в % 23.0% 23.5% 45.4% 14.9% 24.7% 15.4%
6 Зает капитал ССА 724 386 

7
Разлика между заетия капитал по историческа 
стойност (НСА) и по настояща стойност (ССА) (289 520)

8 Възвращаемост на база зает капитал ССА в % 54.6% 149.8% 30.7% 13.8% 32.6% 17.1%

9 Зает капитал ССА+WACC (….%) 785 455 

10
Възвращаемост на база зает капитал ССА + WACC 
(……%)  50.9% 136.7% 28.6% 12.6% 30.0% 15.8%

Общо към 31 
Декември 2014 г.

Фиксирани и мобилни мрежови 
услуги на едро от обхвата на 
задължението за разделно 

счетоводство

Фиксирани и мобилни мрежови 
услуги на дребно от обхвата на 

задължението за разделно 
счетоводство

Общо за 
електронно 

съобщителни 
услуги на едро и 

дребно от 
обхвата на 

задължението  за 
разделно 

счетоводство

Фиксирани и мобилни мрежови 
услуги на едро извън обхвата на 

задължението за разделно 
счетоводство

Електронно съобщителни услуги на едро и дребно от обхвата на задължението за 
разделно счетоводство, съгл. Приложение 2

Електронно съобщителни услуги на едро и дребно извън обхвата на 
задължението за разделно счетоводство (не посочени в Приложение 2)

Други 
дейности по 
ТЗ (различни 

от електронно 
съобщителнит

е)

Фиксирани и мобилни мрежови 
услуги на дребно извън обхвата 
на задължението за разделно 

счетоводство

Общо за 
електронно 

съобщителни 
услуги на едро и 

дребно извън 
обхвата на 

задължението  
за разделно 

счетоводство

ТЪРГОВСКА ТАЙНА 

ТЪРГОВСКА ТАЙНА 

ТЪРГОВСКА ТАЙНА 

ТЪРГОВСКА ТАЙНА 

Приложение 4.1.1 - Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици за 2014 г. на БТК АД, в хил. лева
Н

ом
ер

 п
о 

ре
д

Бизнес единици  

Оперативни разходи



A B C D E F G H I J K L M N
Разходи за  дейността  по ССА

1 Разходи за национален интеркънект 22 445 
2 Разходи за международен интеркънект 16 778 

3 Разходи за материали 120 122 
4 Разходи за външни услуги 441 386 

5
Амортизации на база на историческа стойност на 
активите: - 

5.1
- земя и сгради, използвани за мрежови 
съоръжения и оборудване 4 119 

5.2 -мрежови съоръжения и оборудване 16 251 
5.3 -други материални активи 7 939 
5.4 -нематериални активи 36 742 
6 Разходи за персонал 66 643 
7 Други разходи 9 740 
8 Положителна/отрицателна репутация (292 664)

9
Допълнителна амортизация (амортизация на база 
ССА - амортизация на база НСА) 4 376 

10*
Разлика между разходи и трансферни цени за 
бизнес единиците Мрежови услуги на едро (68 379)

11 Общи оперативни разходи по ССА 678 163 
12 Общи оперативни разходи по ССА 678 163 

Приложение 4.1.2. - Консолидиран отчет на разпределението на оперативните разходи по текуща настояща стойност (ССА) на БТК АД по бизнес единици за 
2014 г., в хил. лева 

Н
ом

ер
 п

о 
ре

д

Бизнес единици

Оперативни разходи

Фиксирани и мобилни 
мрежови услуги на едро от 

обхвата на задължението за 
разделно счетоводство 

Фиксирани и мобилни услуги 
на дребно от обхвата на 

задължението за разделно 
счетоводство 

Общо за 
електронно 

съобщителни 
услуги на едро и 

дребно от 
обхвата на 

задължението за 
разделно 

счетоводство

Общо към 31 
Декември 2014 

г.
Фиксирани 
мрежови 

услуги на едро

Мобилни 
мрежови услуги 

на едро 

Фиксирани 
услуги на 
дребно

Мобилни 
услуги на 
дребно

Фиксирани 
мрежови 

услуги на едро

Мобилни 
мрежови 

услуги на едро 

Фиксирани и мобилни 
мрежови услуги на едро 

извън обхвата на 
задължението за разделно 

счетоводство

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

Фиксирани 
услуги на 
дребно

Мобилни 
услуги на 
дребно

Фиксирани и мобилни 
услуги на дребно извън 

обхвата на задължението за 
разделно счетоводство

Общо за 
електронно 

съобщителни 
услуги на едро 

извън обхвата на 
задължението за 

разделно 
счетоводство

Други дейности по 
ТЗ (различни от 

електронно 
съобщителните)



A B C D E F G H I J K L M N
Дълготрайни материални активи (ССА)

1 Земя и сгради (11 489)
2 Мрежови компоненти 702 468 
3 Други ДМА 41 800 
4 Нематериални дълготрайни активи 0 
5 Инвестиции 0 

6 Общо дълготрайни активи 732 780 

Краткотрайни (текущи) материални активи по ССА
7 Стоки/материали 36 002 
8 Дебитори (вземания)

- вътрешни 0 
- външни 111 298 

11 Общо (текущи) активи 147 300 

Текущи пасиви
12 Задължения с падеж до една година

12.1 - вътрешни 0 
12.2 - външни (155 317)
13 Общо текущи пасиви (155 317)
14 Нетни текущи активи (8 017)
15 Общо активи без задължения 724 763 
16 Обезпеч. на задължения и лихви 0 
23 Зает капитал ССА 724 763 

Приложение 4.1.3. - Консолидиран отчет на разпределението на заетия капитал  по текуща настояща стойност (ССА) на БТК АД по бизнес 
единици за 2014 г., в хил. лева 

Н
ом

ер
 п

о 
ре

д

Бизнес единици

Зает капитал

 Фиксирани и мобилни мрежови 
услуги на едро от обхвата на 
задължението за разделно 

счетоводство  

 Фиксирани и мобилни 
услуги на дребно от 

обхвата на задължението 
за разделно 

счетоводство  

 Общо за 
електронно 

съобщителни 
услуги на едро и 

дребно от обхвата 
на задължението 

за разделно 
счетоводство 

 Фиксирани и мобилни услуги 
на дребно извън обхвата на 
задължението за разделно 

счетоводство  Общо към 31 
Декември 2014 

г. Фиксирани 
мрежови услуги 

на едро

Мобилни 
мрежови услуги 

на едро 

Фиксирани 
услуги на 
дребно

Мобилни 
услуги на 
дребно

Фиксирани 
мрежови услуги на 

едро

Мобилни мрежови 
услуги на едро 

 Фиксирани и мобилни мрежови 
услуги на едро извън обхвата на 

задължението за разделно 
счетоводство 

ТЪРГОВСКА ТАЙНА 

Фиксирани 
услуги на 
дребно

Мобилни услуги 
на дребно

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

ТЪРГОВСКА ТАЙНА 

 Общо за 
електронно 

съобщителни 
услуги извън 

обхвата на 
задължението за 

разделно 
счетоводство 

 Други дейности по 
ТЗ (различни от 

електронно 
съобщителните) 



Към 31 Декември 2014 г. Приходи Оперативни 
разходи CCA

Допълнителна 
амортизация на 

база ССА

Печалба (ССА) преди 
лихви и данъци

А B C D E

Услуги от обхвата на задължението за разделно счетоводство
 Фиксирани мрежови услуги на едро 
 Мобилни мрежови услуги на едро 
 Фиксирани услуги на дребно  
 Мобилни услуги на дребно 

Общо за услуги от обхвата на задължението за разделно 
счетоводство 

Електронно съобщителни услуги извън обхвата на задължението 
за разделно счетоводство 

 Нерегулирани фиксирани мрежови услуги на едро 
 Нерегулирани мобилни мрежови услуги на едро 
 Нерегулирани фиксирани услуги на дребно  
 Нерегулирани мобилни услуги на дребно  

Общо за електронно съобщителни услуги извън обхвата на 
задължението за разделно счетоводство 

 Други дейности по ТЗ (различни от електронно съобщителните) 
 Общо оперативни разходи 1 131 411 1 076 058 4 385 55 352 

 Трансферни приходи и разходи 
Разлика между счетоводни разходи и трансферни разходи 
Разлика между CCA и HCA 

 Други оперативни разходи 
 Приходи от бракувани ДМА 
 Приходи от дялови участия след данъци 
 Разходи за лихви  
 ГФО 801 895 738 793 4 385 63 102 

ТЪРГОВСКА ТАЙНА 

ТЪРГОВСКА ТАЙНА 

Приложение 4.7.1. -  Отчет на съответствието между ГФО и РСО ОПР на БТК АД за 2014г., в хил. лева
Н

ом
ер

 п
о 

ре
д

ТЪРГОВСКА ТАЙНА



Към 31 Декември 2014 г.
Зает капитал в 

началото на 
отчетния период

Зает капитал в 
края на отчетния 

период

Средно зает 
капитал преди 

корекции

Положителна/ 
отрицателна 

репутация

Корекциите на 
разходите на база 
текущи цени (CCA)

Общо среден зает 
капитал текущи цени по 
текущи стойности ССА

А B C D Е F G
1

1.1 Фиксирани мрежови услуги на едро 
1.2 Мобилни мрежови услуги на едро 
1.3 Фиксирани услуги на дребно  
1.4 Мобилни услуги на дребно 

Общо за услуги от обхвата на задължението за разделно 
счетоводство 

2
2.1 Нерегулирани фиксирани мрежови услуги на едро 
2.2 Нерегулирани мобилни мрежови услуги на едро 
2.3 Нерегулирани фиксирани услуги на дребно  
2.4 Нерегулирани мобилни услуги на дребно  

Общо за електронно съобщителни услуги извън обхвата на 
задължението за разделно счетоводство 

3 Други дейности по ТЗ (различни от електронно съобщителните) 
4 Общо за др. дейности по ТЗ: 
5 Всичко: 1 032 208 995 606 1 013 907 (289 520) 4 385 724 386 

Приложение 4.7.2. -  Отчет на съответствието между ГФО и РСО Баланс на БТК АД за 2014г., в хил. лева

ТЪРГОВСКА ТАЙНА 

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

ТЪРГОВСКА ТАЙНА 

Н
ом

ер
 п

о 
ре

д

Услуги от обхвата на задължението за разделно счетоводство

Електронно съобщителни услуги извън обхвата на задължението за разделно счетоводство 


