
Приложение № ІІІ към Решение № 712/29.06.2010 г. на КРС 

 
 
Настоящото приложение съдържа мотивите на Комисията за регулиране на 

съобщенията (КРС) във връзка с одобряване на предложените от „Българска 
телекомуникационна компания” АД (БТК) цени за предоставяне на услугите въз основа на 
Типово предложение за сключване на договор за отдаване на абонатни линии под наем на 
едро, както и относно наложените ценови ограничения, както следва: 

 
І. Относно предложените от БТК месечни цени за месечни абонаменти за PSTN линии,  

ISDN BRA и ISDN РRA линии: 
 КРС счита, че същите отговарят на специфичните задължения, наложени на БТК с 

решение № 650 от 25.06.2009 г. 
Предложената цена за PSTN линии е по-ниска от определената от КРС граница (20% от 

18 лв.). Предложената цена за ISDN BRA линии е определена на база брой абонати към 
31.12.2008 г. (данни от годишния въпросник на БТК). Предложената цена за ISDN РRA линии 
отговаря на определената от КРС граница (21% от 670 лв.). 
 

 
ІІ. Относно предложените от БТК цени за откриване на PSTN линии (т. І.1.1 от 

Приложение № 6 към Типовото предложение), откриване на ISDN (2В+D) (т. І.1.2 от 
Приложение № 6 към Типовото предложение) и откриване на ISDN (30В+D) (т. І.1.3 от 
Приложение № 6 към Типовото предложение): 

Със свое решение № 214/18.02.2010 г. КРС върна за преработване предложените от 
БТК цени за откриване на абонатни линии под наем на едро. Във връзка с изпълнение на 
цитираното решение БТК внесе в КРС с писмо, вх. № 04-04-197/01.04.2010 г., преработени цени 
за откриване на абонатни линии под наем на едро и предложение за намаляване на цената за 
месечен абонамент на ISDN BRA абонатна линия от 27 лв. на 22 лв. 

Представените от БТК разходни калкулации за откриване на абонатна линия съдържат 
разходи по елементи от системата за определяне на разходите на БТК (Системата)1 към първо 
полугодие на 2009 г. Представените от БТК подробни разчети са направени в съответствие с 
изискванията на т. ІХ.А.7.4 от решение № 650/25.06.2009 г. на КРС – разходите за предоставяне 
на услугата на едро са формирани на база на разходите за откриване на абонатна линия на 
дребно. 

Анализът на предложението на БТК (вх. № 04-04-197/01.04.2010 г.) за съответствие с 
наложените специфични задължения на БТК показа следното: 

 
1. Относно определената цена за откриване на PSTN линии (т. І.1.1 от Приложение 

№ 6 към Типовото предложение2) – 15 лв. 
Предложената от БТК цена за откриване на PSTN линии е определена въз основа на 

разходна калкулация (Приложение № 2 към писмото, вх. № 04-04-197/01.04.2010 г.), съгласно 
наложените специфични задължения. Определеният от БТК разход е в размер на …търговска 
тайна…(1) лв. с включена цена на капитала (…търговска тайна…(2) лв.). 

При формиране на цената на услугата към разхода за откриване на абонатна линия на 
едро3 е добавен разход за първоначално проучване и обработка на заявка за предоставяне на 
услугата на едро4 по данни за разходите към първо полугодие на 2009 г. КРС установи, че 
дейностите по първоначално проучване и обработка на заявка се извършват от служители на 
БТК и при предоставяне на услугата на дребно, но не са посочени в разходите като отделен 
елемент от калкулацията, която е формирана по елементи от Системата на база данни за 
първо полугодие на 2009 г. Отчитайки този факт, разходът за първоначално проучване и 
обработка на заявка не следва да се включва при формиране на цената на услугата на едро. 
При условие, че разходите за първоначално проучване и обработка на заявка не са присъщи, 
то тогава структурата на цената ще бъде: разход …търговска тайна…(4) лв. + …търговска 
тайна…(5)% печалба = цена 15 лв. 

                                                 
1 Одобрена с решение № 158/28.02.2008 г. на КРС. 
2 Проект на Типово предложение за сключване  на договор за отдаване на абонатни линии под наем на 
едро (Типово предложение), вх. № 04-04-451/09.07.2009 г. 
3 Услугата на едро е аналогична на услугата S1001 „Откриване на PSTN телефонен пост”, включена в 
Приложение № 1.1– Списък на услугите от Системата на БТК. 
4 Разходите за първоначално проучване и обработка на заявка са в размер на …търговска тайна…(3) лв., 
Приложение № 1 към писмо, вх. № 04-04-197/01.04.2010 г. Приложението е търговска тайна. 

 1



Приложение № ІІІ към Решение № 712/29.06.2010 г. на КРС 

Предложената от БТК цена (15 лв. без ДДС) е над нивото на разходите за откриване на 
PSTN линии5 на едро (…търговска тайна…(6) лв.) и е по-ниска от цената на дребно (20 лв. 
без ДДС за домашни абонати и 70 лв. без ДДС за бизнес абонати). 

Предвид изложеното КРС приема, че цената от 15 лв. за откриване на абонатна линия 
на едро (т. І.1.1 от Приложение № 6 към Типовото предложение) отговаря на специфичното 
задължение по отношение на цената за откриване на PSTN линии. 

 
2. Относно определената цена за откриване на ISDN (2В+D) (т. І.1.2 от Приложение 

№ 6 към Типовото предложение) – 75 лв. 
Предложената от БТК цена за откриване на ISDN BRA линии (ISDN (2В+D)) е 

определена въз основа на разходна калкулация (Приложение № 3 към писмото, вх. № 04-04-
197/01.04.2010 г.), съгласно наложените специфични задължения. Определеният от БТК разход 
е в размер на …търговска тайна…(7) лв. с включена цена на капитала (…търговска 
тайна…(8) лв.). 

При формиране на цената на услугата към разхода за откриване на абонатна линия на 
едро6 е добавен разход за първоначално проучване и обработка на заявка за предоставяне на 
услугата на едро7 по данни за разходите към първо полугодие на 2009 г. И тук следва да се 
посочи, че разходът за първоначално проучване и обработка на заявка не следва да се 
включва при формиране на цената на услугата на едро. 

Предложената от БТК цена (75 лв. без ДДС) е над нивото на разходите за откриване на 
ISDN BRA линии8 на едро (…търговска тайна…(9) лв.), по-ниска е от цената на дребно за 
бизнес абонати (100 лв. без ДДС), но е по-висока от цената на дребно за домашни абонати (70 
лв. без ДДС). 

Предвид изложеното не може да се приеме, че цената от 75 лв. за откриване на 
абонатна линия на едро (т. І.1.2 от Приложение № 6 към Типовото предложение) отговаря на 
специфичното задължение по отношение на цената за откриване на ISDN BRA линии.  

КРС счита, че цената за откриване на ISDN (2В+D) линия следва да бъде равна на 
цената на дребно от 70 лв. без ДДС, като структурата на цената ще бъде: разход …търговска 
тайна…(10) лв. + …търговска тайна…(11)% печалба = цена 70 лв. 

 
 
3. Относно определената цена за откриване на ISDN (30В+D) (т. І.1.3 от Приложение 

№ 6 към Типовото предложение) – 512 лв. 
Предложената от БТК цена за откриване на ISDN РRA линии (ISDN (30В+D)) е 

определена въз основа на разходна калкулация (Приложение № 4 към писмото, вх. № 04-04-
197/01.04.2010 г.), съгласно наложените специфични задължения. Определеният от БТК разход 
е в размер на …търговска тайна…(12) лв. с включена цена на капитала (…търговска 
тайна…(13) лв.). 

При формиране на цената на услугата към разхода за откриване на абонатна линия на 
едро9 е добавен разход за първоначално проучване и обработка на заявка за предоставяне на 
услугата на едро10 по данни за разходите към първо полугодие на 2009 г. Отново отбелязваме, 
че разходът за първоначално проучване и обработка на заявка не следва да се включва при 
формиране на цената на услугата на едро. При условие, че разходите за първоначално 
проучване и обработка на заявка не са присъщи, то тогава структурата на цената ще бъде: 
разход …търговска тайна…(14) лв. + …търговска тайна…(15)% печалба = цена 512 лв. 

Предложената от БТК цена (512 лв. без ДДС) е над нивото на разходите за откриване на 
ISDN BRA линии11 на едро (…търговска тайна…(16) лв.) и е по-ниска от цената на дребно за 
бизнес абонати (600 лв. без ДДС). 

                                                 
5 Сума на разходите за дейността „F1001 Инсталация на PSTN телефонен пост” и за първоначално 
проучване и обработка на заявка. 
6 Услугата на едро е аналогична на услугата S1002 „Откриване на ISDN BRA телефонен пост”, която 
БТК предоставя като услуга на дребно. 
7 Приложение № 1 към писмо, вх. № 04-04-197/01.04.2010 г. Приложението е търговска тайна. 
8 Сума на разходите за дейността „F1018 Инсталация на ISDN BRA телефонен пост” и за първоначално 
проучване и обработка на заявка. 
9 Услугата на едро е аналогична на услугата S1003 „Откриване на ISDN РRA телефонен пост”, която БТК 
предоставя като услуга на дребно. 
10 Приложение № 1 към писмо, вх. № 04-04-197/01.04.2010 г. Приложението е търговска тайна. 
11 Сума на разходите за дейността „F1018 Инсталация на ISDN BRA телефонен пост” и за първоначално 
проучване и обработка на заявка. 
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Предвид изложеното КРС приема, че цената от 512 лв. за откриване на абонатна линия 
на едро (т. І.1.3 от Приложение № 6 към Типовото предложение) отговаря на специфичното 
задължение по отношение на цената за откриване на ISDN РRA линии. 

 
След преработка на първоначално внесеното от БТК предложение, както и с оглед 

наложените от КРС ценови ограничения и дадените указания, Приложение 6 към Типовото 
предложение е, както следва: 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 
ЦЕНИ НА БТК ЗА УСЛУГАТА „ОТДАВАНЕ НА АБОНАТНИ ЛИНИИ ПОД НАЕМ НА ЕДРО” 

 
Вид услуга Цени 

(лева) 
І. Първоначални цени  
1. Цена за предоставяне (откриване) на неактивна абонатна линия:  

1.1. PSTN линии 15.00 
1.2. ISDN (2B+D) 70.00 
1.3. ISDN (30B+D) 512.00 

ІІ. Цени за месечен абонамент  
1. PSTN линии 10.00 
2. ISDN (2B+D) 22.00 
3. ISDN (30B+D) 529.00 
 
 Цените са без ДДС. 
 

Всички данни, определени като търговска тайна в настоящото приложение, са изнесени 
в допълнително приложение № ІІІ.1 към Решение № 712/29.06.2010 г. на КРС. 
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