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Относно: Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на 
терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни 
мрежи (Решение № 104 на КРС от 12.03.2020 г.) 
 
 

 
 
УВАЖАЕМИ Г-н ДИМИТРОВ, 

 

 

 

По отношение на формата на отчетите за разделно счетоводство, публикувани в 

пазарните анализи с Решение № 104 от 12.03.2020 г., бихме искали да предложим 

следните корекции и допълнения: 

 

 Отчети 4.4.1 до 4.4.10: Теленор предлага да се добави „лв.“ в наименованието 

на колоната, която представя средната цена, така че да се промени от 

„средна цена“ на „средна цена (лв.)“. Това ще помогне да се избегне 

потенциално объркване, генерирано от факта, че КРС иска данните в 

колоната „средна цена“ в лева (забележки по РСО отчети за 2018 г. – КРС изх. 

№ 12-01-1673 от 27.11.2019 г.) а наименованието на отчетите реферира към 

стойности в хил. лв. 

 Отчет 4.7.1: Теленор счита, че елементите, свързани с лихвите 

(приходи/разходи), така като и тези, свързани с елементите след данъци, не 

би трябвало да се включват в този отчет, тъй като той реферира към 

„Печалба (ССА) преди лихви и данъци“ в колона E. Освен това, самата 

методология за разделно счетоводство включва само счетоводните елементи 

до печалба преди лихви и данъци, както е в другите отчети от комплекта на 

отчетите за разделно счетоводство. Теленор предлага да се премахнат 

редовете 14 – „Приходи от дялови участия след данъци“ и 15 – „Разходи за 

лихви“. 

 Отчети 4.7.1 и 4.7.2: тези отчети предвиждат елемент на съответствие между 

ГФО и отчетите за разделно счетоводство в отношение с МСФО 15 – 

„Корекции след прилагане на МСФО 15“ (съответно ред 15 в отчет 4.7.1 и ред 

5 в отчет 4.7.2) – но не е предвидено съответствие за прилагане на МСФО 16. 

Тъй като МСФО 16 става официално приложим от 2019 г., за да се постигне 

https://crc.bg/files/Resh104_12.03.2020_PC.pdf
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съответствие между отчетите за разделно счетоводство и ГФО е необходимо 

да се добави и корекция за МСФО 16. В тази връзка, Теленор предлага да се 

промени наименованието на ред 15 в отчет 4.7.1, съотв. ред 5 в отчет 4.7.2, с 

„Корекции след прилагане на МСФО 15 и МСФО 16“, в които да се съдържа 

общата стойност на корекциите за съответствие между РСО и ГФО, породени 

от двата нови счетоводни стандарта. 

 Отчет 4.7.2: за по-лесна четимост и за по-лесно сравнение на резултатите 

между РСО и ГФО, Теленор предлага също следните корекции: 

- Добавяне на нов ред – „Всичко“ – след „Общо за др. дейности по ТЗ“ в ред 

3, и преди ред 4 – „Корекции след прилагане на МСФО 15“, който да 

покаже общите стойности по РСО; 

- Премахване на номер 4 в ред 4 – „Общо за др. дейности по ТЗ:“ – в 

съответствие с начина на номерацията, използван в другите редове на 

отчет 4.7.2 – и актуализиране на номерацията на следващите редове; 

- Наименуване на ред 5 – „Всичко“ като „ГФО“, по аналогия с отчет 4.7.1. 

 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 
Recoverable Signature

X Renzo Testa

Renzo Testa

Regulatory finance expert
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