
















 1 

Приложение № 1 към договора за изпълнение на обществената поръчка 

 

 

І. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

1. Адаптиране (изменение и/или допълнение) на BULRIC моделите, чрез които 

са определени разходоориентираните цени за генериране на повиквания от 

определено местоположение на обществени телефонни мрежи, за терминиране на 

повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни 

мрежи и за терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи за 

периода 2012-2015 г., с оглед отразяване в моделите на очакваните изменения 

(технически, технологични, икономически, пазарни и други изменения), за периода 

2016-2020 г.  

2. Актуализиране на стойността на среднопретеглената цена на капитала 

(WACC), определена в съответствие с одобрената от КРС Методология за определяне 

на среднопретеглена цена на капитала WACC
1
, като на актуализиране подлежи всеки 

елемент, участващ във формулата:  

WACC = Re*E/ (D+E) + Rd*(1-t)*D/ (D+E),  

където:  
 Re = цена на собствения капитал (cost of equity)  

 Rd = цена на привлечения капитал (cost of debt)  

 D = пазарна стойност на привлечения капитал (debt)  

 E = пазарна стойност на собствения капитал (equity)  

 D/ (E+D) = съотношение между привлечения и собствения капитал 

(gearing)  

 t = пределна данъчна ставка (marginal tax rate)  
 

3. Осъществяване на обучение на служители на Възложителя за работа с 

BULRIC моделите, включващо: 

а) практическо приложение, експлоатация (прилагане и работа с моделите, 

придружено с тестови примери и задачи, включително при въвеждане на нови данни 

в модела), технически и инженерни правила, и др.; 

б) остойностяване на разходите за предоставяне на услугите, включени в 

моделите и възможности за осъвременяване на моделите чрез въвеждане на нови 

данни за съществуващи и нови услуги. 

4. Изпълнителят извършва всички необходими действия по адаптиране, 

обществено обсъждане и нотифициране на определените въз основа на моделите цени 

за терминиране с оглед постановяване на окончателно решение на КРС за определяне 

на разходоориентирани цени за услугите генериране и терминиране на повиквания 

от/в определено местоположение на обществени телефонни мрежи и услугата 

терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи в Република 

България. 

                                                 
1
 Неразделна част от Приложение към Решение № 134/14.02.2013 г. на КРС и Приложение към 

Решение № 135/14.02.2013 г. на КРС 
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ІI. Изисквания при разработване на моделите:  

1. Адаптираните BULRIC модели следва да бъдат в унисон с документите, 

относими към настоящата поръчка, съгласно Приложение № 13. 

2. Адаптираните BULRIC модели следва да отчитат дългосрочните 

допълнителни (инкрементални) разходи за предоставяне на всички видове услуги, за 

които въз основа на прогнозата се счита, че ще бъдат предлагани в рамките на 

прогнозирания период (2016-2020 г.). 

3. Адаптираният BULRIC модел за предоставяне на електронни съобщителни 

услуги чрез фиксирана мрежа трябва да служи за определяне на цените за генериране 

и за терминиране на гласови повиквания от/във фиксирана мрежа на ефективен 

оператор въз основа на дългосрочните допълнителни (инкрементални) разходи на 

този оператор за периода от 2016 г. до 2020 г.  

4. Адаптираният BULRIC модел за предоставяне на електронни съобщителни 

услуги чрез мобилна мрежа трябва да служи за определяне на цените за терминиране 

на гласови повиквания в индивидуалната мобилна мрежа на ефективен оператор въз 

основа на дългосрочните допълнителни (инкрементални) разходи на този оператор за 

периода от 2016 г. до 2020 г.  

5. В цените за услугите, посочени в раздел VIII, б. Б, т. 1.3 и раздел VIII, б. Б, т. 

1.4 освен дългосрочните допълнителни (инкрементални) разходи следва да бъде 

включена разумна норма на възвръщаемост за всяка от моделираните мрежи. 

Разумната норма на възвръщаемост, следва да бъде дефинирана чрез стойността на 

среднопретеглената цена на капитала (WACC), която следва да се актуализира в 

съответствие с методологията за определяне на среднопретеглената цена на капитала 

(WACC), посочена в Раздели 4 на приложенията към решения на КРС № 

134/14.02.2013 г. и 135/14.02.2013 г. Новоопределената стойност на WACC следва да 

е в унисон с най-добрите практики и принципи, формулирани в документа на ГНР 

„Регулаторно счетоводно отчитане. Принципи на прилагане и най-добра практика за 

калкулиране на WACC”
2
.  

6. Адаптираните модели следва да позволяват формирането на цени, отчитащи 

чистия допълнителен разход – pure BULRIC (pure increment) и цени, които включват 

чистия допълнителен разход, към който са добавени общите и споделени (съвместни) 

разходи, разпределени въз основа на mark-up - BULRIC+ за услугите, посочени в 

раздел VIII, б. Б, т. 1.3 и раздел VIII, б. Б, т. 1.4. 

7. Адаптираните инженерни модели на мрежи на ефективен фиксиран 

оператор и на ефективен мобилен оператор следва да са базирани на използването на 

ефективни технологии, които са налични и за които се предполага, че ще бъдат 

използвани в посочения петгодишен период от 2016 г. до 2020 г., като адаптираният 

инженерен модел на мобилна мрежа следва да предвижда и възможност за 

използване на LTE технология. Инженерните модели на фиксираната и на мобилната 

опорни мрежи следва да са конструирани като мрежи от следващо поколение (Next 

Generation Networks).  

8. При адаптиране на BULRIC моделите следва да се запази гъвкавостта им, т.е 

възможността да изчисляват разходите въз основа на различни сценарии, 

                                                 
2
 IRG – Regulatory Accounting. Principles of Implementation and Best Practice for WACC calculation, 

February 2007, http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_05_pib_s_on_wacc.pdf 
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включително с или без използване на LTE технология, различни методи за 

разпределяне на разходите, различни мерни единици (напр. на минута, на капацитет) 

и да позволяват осъвременяване чрез въвеждане на нови данни за съществуващи и 

нови услуги. 

9. Адаптираните модели трябва да бъдат ясни и да показват главните 

категории, според които са организирани разходите и правилата за разпределянето 

им. 

10. Адаптираните модели трябва да са лесни за използване, като например 

входните параметри, изчисленията, обемите и резултатите се различават по външния 

си вид, калкулациите (от входните данни, през междинните резултати до 

себестойността на услугата) да осигуряват възможност за проследяване и за проверка. 

11. Адаптираните модели следва да се основават на данни, представени от 

предприятията, а където това е невъзможно или неподходящо, на подходящи 

сравнителни данни на изпълнителя. Източниците на ползваните сравнителни данни 

следва да са ясно идентифицирани, освен ако информацията за тези източници не 

представлява търговска тайна. 

12. Участникът следва да се ангажира с изготвянето на проекти на документи 

за провеждане на обществено обсъждане, включващи най-малко следното: 

а) общи принципи при разработване на всеки един от BULRIC моделите, 

включително техните евентуални изменения и/или допълнения, в сравнение с общите 

принципи, посочени в Решения на КРС № 134/14.02.2013 г. № 135/14.02.2013 г.;  

б) описание на всеки от адаптираните (изменените и/или допълнени) BULRIC 

модели; 

в) актуализиране на среднопретеглената цена на капитала съобразно 

одобрената от КРС методология за определяне на среднопретеглената цена на 

капитала, съдържаща се в Раздели 4 от приложенията към решения на КРС № 

134/14.02.2013 г. и № 135/14.02.2013 г.; 

г) изменения и/или допълнения на всеки от моделите и мотиви за направените 

изменения и/или допълнения;  

д) изчисления и резултати за всеки от BULRIC моделите. 

Участникът следва да се ангажира и с изготвянето на мотивирани отговори по 

поставени въпроси и/или постъпили становища на заинтересовани страни след 

проведено от КРС обществено обсъждане. 

13. Участникът следва да се ангажира да актуализира документацията за двата 

адаптирани модела, като информацията за всеки от съответните модели включва 

използваните методи и стандарти, входните данни, алгоритмите и калкулациите, 

обхванати в моделите, както и ръководство, съдържащо описанието и начина, по 

който работи модела ("Как работи"). 

14. Софтуерът, използван за моделите трябва да бъде съвместим с 

операционната система, използвана от КРС, а именно Windows, както и с използвания 

от КРС софтуерен пакет от приложения - Office 2007. Адаптираният модел трябва да 

може да ползва при работата си посочените продукти.  

15. Изпълнителят следва да извърши анализ на чувствителността, с оглед 

определяне на ефекта от промяна на входните данни за всеки един от двата модела и 

оценяване достоверността на резултатите. 

16. Определените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ експерти следва да вземат участие в: 
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a) провеждането на срещи със заинтересованите предприятия и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

б) представяне на цените за терминиране във фиксирана и в мобилна мрежи, 

определени въз основа на моделите; 

в) обработване на постъпилите становища от заинтересованите предприятия, 

включително с изготвянето на конкретни мотивирани отговори във връзка с тези 

постъпили становища; 

г) изготвяне на становище по изготвените от Възложителя документи във 

връзка с нотифициране пред ЕК цените за терминиране във фиксирана и в мобилна 

мрежи, определени въз основа на моделите, в съответствие с чл. 7 от Рамковата 

директива; 

д) изговяне на отговори на постъпили въпроси от ЕК във връзка с 

нотификацията по б. г); 

е) изготвяне на становища и отговори на въпроси на ОЕРЕС и ЕК в случай на 

открита втора фаза на нотификацията по б. г). включително преработване на 

моделите и всички документи, свързани с тях, с оглед постановяване на окончателно 

решение на КРС относно разходоориентираните цени за терминиране във фиксирана 

и в мобилна мрежи на ефективен оператор.    

 

III. Изпълнителят осъществява обучение на служители на Възложителя, което 

включва: 

а) практическо приложение, експлоатация (прилагане и работа с моделите, 

придружено с тестови примери и задачи, включително при въвеждане на нови данни 

в модела), технически и инженерни правила, и др.; 

б) остойностяване на разходите за предоставяне на услугите, включени в 

моделите и възможности за осъвременяване на моделите чрез въвеждане на нови 

данни за съществуващи и нови услуги. 
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Приложение № 2 "Подробен график за изпълнение на договора – етапи, 

задачи и срокове" 
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Приложение № 3 „Списък на експертите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ангажирани с 

изпълнението на предмета на договора”. 
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