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До  
Комисия за регулиране на съобщенията 
ул. Гурко 6 
София 
 

Ние извършихме процедурите, договорени с Вас и изброени по-долу, по отношение на 
проверка на нетните разходи на „Българска телекомуникационна компания“ АД (БТК) от 
предоставяне на универсалната услуга през 2009 и 2010 финансови години.  

Нашият доклад е предназначен за ползване от Комисията за регулиране на съобщенията 
(КРС) във връзка с нормативното задължение за извършване на проверка на нетните 
разходи, произтичащи от задължението на БТК за предоставяне на универсалната услуга. 
Според изискванията на ЗЕС, резултатите от нашия одит представени в настоящия доклад 
са обществено достъпни. Данните представляващи търговска тайна на БТК са маркирани 
като [търговска тайна] в настоящия доклад. 

Нашето задължение е изпълнено в съответствие със съблюдаването на: 

 Закон за електронните съобщения (ЗЕС); 

 Договор за възлагане на обществена поръчка от 13.12.2012 г. между Комисия за 
регулиране на съобщенията и ГД Консорциум „Грант Торнтон България – Гърция” 
(Грант Торнтон); 

 Техническо предложение за участие в открита процедура с обект: „Проверка на 
нетните разходи на „Българска телекомуникационна компания“ АД от предоставяне 
на универсална услуга през 2009 и 2010 финансови години; 

 Споразумение за сътрудничество от 16.01.2013 г. между Комисия за регулиране на 
съобщенията („КРС”), „Българска телекомуникационна компания” АД и ГД 
Консорциум „Грант Торнтон България – Гърция”; 

 Международните стандарти за свързаните услуги - МССУ 4400 Ангажименти за 
извършване на предварително съгласувани процедури по отношение на финансова 
информация, както са публикувани от МФС; 

 Етичния кодекс на професионалните счетоводители, издаден от МФС. 

 

Цели  

Нашето задължение беше свързано с проверка на нетните разходи на БТК от предоставяне 
на универсалната услуга през 2009 и 2010 финансови години.  

Целта на настоящия доклад е да предостави заключения и оценки относно: 

 Наличието на отделна счетоводна отчетност за приходите и съответстващите им 

разходи във връзка с предоставянето на универсалната услуга и особено що се касае 

до приходите и разходите за установено предоставяне на универсалната услуга чрез 

мобилната мрежа на предприятието; 

http://www.gtbulgaria.com/
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 Верността на счетоводните документи и на информацията, въз основа на които, към 

31.12 на съответната година, задълженото предприятие е определило нетните 

разходи от предоставяне на универсалната услуга през финансовите години 2009 и 

2010; 

 Коректността на сумата на определените от БТК нетни разходи за всяка отделна 

услуга от обхвата на универсалната услуга, за която е налице искане за компенсиране 

за 2009 г. и 2010 г.;  

 Достоверността на определените от БТК - размер на обичайната печалба и на 

паричния еквивалент на нематериалните предимства от предоставяне на 

универсалната услуга. 

Източници на информация  

Докладът съдържа информация, предоставена ни от Комисията за регулиране на 
съобщенията с приемо-предавателни протоколи от 23.01.2013 г., 25.01.2013 г. и 26.02.2013 г. 
Докладът съдържа допълнителна информация предоставена ни от ръководството на БТК 
под формата на електронен дейта руум с ограничени права; право на достъп до 
документацията, без право на копирането й. Електронният дейта руум представлява 
електронна връзка към всяка информация, която беше изискана в процеса на извършването 
на текущия ангажимент, независимо от това дали представлява счетоводна справка, 
сканирани първични счетоводни документи като фактури, заявления, декларации,  
договори, ведомости и всяка друга необходима информация. Всички първични счетоводни 
и търговски документи, които бяха изискани ни бяха предоставени в електронен формат 
(сканирани във формат *.pdf), така че да ни бъде осигурен достъп до тях. 

Ние получихме и допълнителни устни разяснения от ръководството БТК, по време на 
срещите ни с тях. 

В нашата работа сме ползвали и публично достъпна информация, касаеща продуктите и 
услугите, предлагани от БТК.  

Извършените от нас договорени процедури са както следва: 

Процедура 1 Проверка и потвърждаване верността на счетоводните документи и на 
всяка друга информация, въз основа на които, към 31.12 на съответната 
година, задълженото предприятие е определило нетните разходи от 
предоставяне на универсалната услуга през финансови години 2009 и 2010; 

Процедура 2 Проверка и потвърждаване на сумите на разходите за закупуване, за 
инсталиране и за поддръжка на обществени телефонни апарати месечно и 
общо към 31.12 на 2009 г. и на 2010 г.; 

Процедура 3 Проверка и установяване на общия брой обществени телефонни апарати, 
както и на коректността на броя обществени телефонни апарати, 
изчислени от БТК във връзка с критериите за достатъчност, определени 
съобразно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 6 за изискванията и параметрите на 
качеството за универсалната услуга, специалните мерки за хора с 
увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи обществени 
електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на 
задължението за предоставяне на универсалната услуга към 31.12. за всяка 
съответната финансова година, включена в обекта на поръчката; 

Процедура 4 Проверка на броя на закупените и на броя на инсталираните от БТК 
обществени телефони за 2009 г. и за 2010 г. към 31.12 на съответната 
година; 



  4 

 

Процедура 5 Проверка и потвърждаване на сумите на приходите от всички видове 
проведени разговори на обществени телефонни апарати и от реклама, 
предоставяна чрез кабините на обществените телефонни апарати към 
31.12 за всяка съответната финансова година, включена в обекта на 
поръчката; 

Процедура 6  Проверка на количеството отработени човекочасове и почасови разходи 
за труд, свързани с поддръжката на обществените телефонни апарати към 
31.12 на 2009 и 2010 финансови години; 

Процедура 7 Проверка на броя откритите и закрити телефонни постове по видове 
абонати (домашни и служебни) и по ценови пакети за съответната 
категория потребители към 31.12. съответно на 2009 и 2010 години; 

Процедура 8 Проверка и потвърждаване на верността на данните за броя обосновани 
искания за откриване PSTN телефонни постове, общо и по отделно за 
абонатите на ценовите пакети, предназначени за потребители: с 
увреждания, с над 90% намалена работоспособност или намалена 
възможност за социална адаптация (план „Инвалиди 160" и план 
„Инвалиди" 300, според наименованието, обявено от БТК) към 31.12 на 
съответната година, включена в обекта на поръчката; 

Процедура 9 Проверка и потвърждение за броя на абонатите - по видове абонати 
(домашни и служебни), по видове ценови пакети за всяка от двете 
категории потребители, в т.ч. на ценовите пакети от обхвата на 
универсалната услуга към 31.12. съответно на 2009 г. и на 2010 г.; 

Процедура 10 Проверка и потвърждение на данните за броя на подадени обосновани 
искания за откриване на PSTN телефонни постове и за броя на отказите 
от свързване по причини, посочени от потребителите и от БТК за 2009 и 
за 2010 години; 

Процедура 11 Проверка и потвърждаване на данните за реализирания обем на 
потребление (минути и импулси), включено в ценовите пакети и за обема 
на потреблението надхвърлящо, включеното в ценовите пакети за 
домашни и за служебни абонати, в т.ч. в ценовите пакети от обхвата на 
универсалната услуга, въз основа на месечна статистика, по данни на БТК, 
поотделно за селищни разговори в часове на силен и на слаб трафик и за 
междуселищни разговори в часове на силен и на слаб трафик, както и за 
броя на проведените селищни и междуселищни разговори в часове на 
силен и на слаб трафик към 31.12. на съответната финансова година, 
включена в обекта на поръчката; 

Процедура 12 Проверка на верността на нетните разходи, посочени в заявленията на 
БТК за компенсиране на несправедливата тежест от предоставяне на 
универсалната услуга за 2009 г. и за 2010 г., при отчитане изискванията на 
нормативна уредба, в сила за периода на направените изчисления; 

Процедура 13 Проверка на определените от БТК размер на обичайната печалба и на 
паричния еквивалент на нематериалните предимства от предоставяне на 
универсалната услуга, при отчитане изискванията на действащата 
нормативна уредба за 2009 и 2010 години; 
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1 Заключения и оценки относно наличието на отделна счетоводна отчетност за 
приходите и съответстващите им разходи във връзка с предоставянето на 
универсалната услуга и особено що се касае до приходите и разходите за 
установено предоставяне на универсалната услуга чрез мобилната мрежа на 
предприятието 

1.1 Наличие на отделна счетоводна отчетност 

 
Ние получихме описание на SeeCost – система за определяне на разходите по елементи, 
като в последствие получихме и диск с информация съдържащ:  

 Доклад за фактически констатации в изпълнение на Договор за възлагане не 
обществена поръчка от 20.10.2012 г., с предмет: „Проверка на системата за 
определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” АД за 2009 
и 2010 финансови години; 

 Приложения 1-4 към системата за определяне на разходите на БТК; 

 Резултати от системата 2009 г.; 

 Резултати от системата 2010 г.; 

 Приложение 1 към протокол 24 - Разходна структура на услугите по системата; 
Телефонен указател и справочни услуги; 

 
Ние прегледахме и анализирахме доклада, свързан с детайлното описание на системата за 
определяне на разходите на БТК (SeeCost) и Приложенията, които представляват част от 
него и анализирахме и потвърдихме наличието й съгласно функционалното й описание, 
както следва:  
 
Системата за определяне на разходите на БТК разпределя разходите по икономически 
елементи. Разпределението на разходите според счетоводните данни върху единица услуга 
се извършва на принципа на историческата цена. За пълното разпределение на преките и 
непреките разходи върху единица услуга се извършва по метода Embedded Direct Cost. 
Прилаганата система е в съответствие с принципите за пълно разпределение на разходите 
на база настоящата стойност на активите – Current Cost Accounting. 
Основните принципи на разпределяне на разходите заложени в системата  за определяне 
на разходите по услуги, за осигуряването на които са направени (като всички разходи са 
свързани към главната книга на Дружеството за съответната година).  
Групирането на разходите се извършва по: мрежови елементи, дейностите извършени от 
различните звена в дейността на Дружеството и услуги, които директно причиняват 
разходите.  
Приходите по услугите представени в Приложение № 1 от доклада See Cost – Система за 
определяне на разходите по елементи се определят на база осчетоводените стойности за 
приходите от дейността за съответния отчетен период, като на тази база се определя 
брутната норма на печалба за всяка от услугите. 
Услугите представени в Приложение № 1 от доклада See Cost – Система за определяне на 
разходите по елементи, включват следните елементи:  

 [търговска тайна]; 

 [търговска тайна]; 

 [търговска тайна]; 

 [търговска тайна]; 

 [търговска тайна]; 
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1.2 Разпределение на приходите 

 
В резултат на процедурите и проверките извършени от нас разпределението на 
приходите, свързани с услугите, които попадат в обхвата на универсалната услуга може да 
бъде анализирано както следва:  

- Приходи свързани с абонаментните планове Инвалиди 160, Инвалиди 300, 
Ограничен и Социални и здравни заведения:  

 Приходите от абонамент и потребление по всеки абонаментен план се 
отнасят директно към приходите за съответния план с индивидуален код при 
осчетоводяването им. Следователно приходите от абонамент и потребление 
по всеки един от четирите абонаментни плана могат да бъдат проследени с 
точност; 

 Разделение на приходите на база предоставяне чрез мобилната или 
фиксирана мрежа на Дружеството не е налично. 

- Приходи от предоставяне на услугата телефонен указател в електронен вид: 

 Дружеството не е реализирало приходи от предоставянето на услугата 
телефонен указател в електронен вид; 

 Съществува приходен елемент [търговска тайна], които е включен към звено 
[търговска тайна] на системата за определяне на разходите (See Cost); 

- Приходи от предоставяне на универсалната услуга чрез осигуряване на достъп до 
обществени телефонни апарати:  

 Приходите от предоставянето на достъп до обществени телефонни апарати 
се отчитат на база потребление на всеки отделен обществен телефонен 
апарат; 

 Приходите от предоставянето на достъп до обществени телефонни апарати 
само за обществените телефонни апарати по универсалната услуга се 
извършва на база потреблението на всеки един  ОТА, който попада в обхвата 
на универсалната услуга; 

 Приходите от реклама свързани с ОТА1 се разпределят 
правопропорционално на броя апарати, които попадат в обхвата на 
универсалната услуга, и общия брой обществени телефонни апарати. 

 

1.3 Разпределение на съответстващите разходи 

 
В резултат на процедурите и проверките извършени от нас разпределението на разходите 
свързани с услугите, които попадат в обхвата на универсалната услуга може да бъде 
анализирано както следва: 

- Разходите свързани с всеки един от абонаментните планове, които попадат в обхвата 
на универсалната услуга, а именно Инвалиди 160, Инвалиди 300, Ограничен и 
Социални и здравни заведения: 

 В системата за определяне на разходите не съществува отделно 
разпределение на разходите по план Инвалиди 160, Инвалиди 300, 
Ограничен и Социални и здравни заведения; 

 Разпределението на разходи към всеки един от плановете представлява 
осреднен разход, включващ месечен абонамент и потребление с включена 

                                                 
1
 Приходите от реклама свързани с обществените телефонни апарати са разгледани в детайл в т.2 от 

настоящия Доклад 
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цена на капитала от [търговска тайна]2, на база всички PSTN телефонни 
постове на БТК; 

 Системата за определяне на разходите не прави разлика между това дали 
свързванията се осъществяват посредством фиксираната или мобилната 
мрежа на Дружеството т.е. за всеки абонат се начислява един и същ осреднен 
разход за всеки един PSTN телефонен пост;  

 Предоставянето на универсалната услуга чрез мобилна или фиксирана мрежа 
за абонатите на БТК не оказва влияние върху размера на приходите от 
месечен абонамент по всеки един от четирите плана, т.е. няма влияние върху 
размера на компенсацията, която се изчислява на база месечните абонаменти; 

 Разделение на разходите на база предоставяне чрез мобилната или 
фиксирана мрежа на Дружеството не е налично. 

 
- Разходите свързани с предоставяне на услугата телефонен указател:  

 Системата за определяне на разходите алокира разходите за предоставянето 
на телефонен указател към звено “[търговска тайна]” (код в системата: 
[търговска тайна]), което включва в себе си следните елементи: 

o Дейност производство на телефонен указател, което представлява 
директно отнесените разходи към тази дейност; 

o Административни разходи и разходи за финанси и счетоводство, 
които са разпределени пропорционално на база общите 
административни разходи и разходи за финанси и счетоводство; 

 
- Разходи свързани с предоставяне на универсалната услуга чрез предоставяне на 

достъп до обществени телефонни апарати:  

 Системата за определяне на разходите (SeeCost) алокира разходите, свързани 
с предоставяне на повиквания, провеждани чрез обществени телефонни 
апарати; 

 Разходите, които могат да бъдат отнесени само към обществените телефонни 
апарати, които изпълняват изискванията и критериите за достатъчност, 
определени съобразно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 6 за изискванията и 
параметрите на качеството за универсалната услуга, специалните мерки за 
хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи 
обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на 
задължението за предоставяне на универсалната услуга, се изчисляват на 
правопропорционална база (потребление от ОТА по универсалната услуга 
пропорционално към общо потребление от ОТА); 

 

                                                 
2 Пояснения относно цената на капитала от [търговска тайна] са дадени в т. 4 от текущия Доклад 
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Заключение: В резултат на извършените анализи и проверки съществува отделна 
счетоводна отчетност за приходите и съответстващите им разходи във връзка с 
предоставянето на универсалната услуга, с изключение на: 

 разходите свързани с предоставянето на универсалната услуга чрез 
абонаментни планове Ограничен, Инвалиди 160, Инвалиди 300 и Социални и 
здравни заведения; 

 приходите и разходите свързани с предоставянето на универсалната услуга 
чрез мобилната или фиксираната мрежа на Дружеството. Приходите и 
разходите свързани с абонаментите по изброените планове се отчитат като 
PSTN телефонен пост, независимо от начина на свързване; 

 разходите, които се отнасят само за обществените телефонни апарати, които 
попадат в обхвата на универсалната услуга. Разходите за обществени 
телефонни апарати се разпределят на пропорционална база върху броя на 
всички обществени телефонни апарати. 

2 Заключения и оценки относно верността на счетоводните документи и на 
информацията, въз основа на които, към 31.12 на съответната година, 
задълженото предприятие е определило нетните разходи от предоставяне на 
универсалната услуга през финансови години 2009 и 2010 

 
Във връзка с постигане на заключения и оценки по гореописаната цел ние извършихме 
следните процедури от договорените: 

 
2.1 Процедура 1 - Проверка и потвърждаване верността на счетоводните 

документи и на всяка друга информация, въз основа на които, към 31.12 на 
съответната година, задълженото предприятие е определило нетните разходи 
от предоставяне на универсалната услуга през финансови години 2009 и 2010; 

 
При изпълнение на процедурата ние извършихме следните дейности: 
 
Ние извършихме детайлен преглед на резултатите от системата за определяне на приходите 
и  разходите (системата SeeCost), и данните от главната книга на Дружеството към 
31.12.2009 г. и 31.12.2010 г.; 
 
Ние извършихме проверка на хронологии на приходните и разходните сметки от 
счетоводната система на Дружеството към 31.12.2009 г. и 31.12.2010 г. и съответствието им 
със системата за определяне на приходите и разходите, и одитирания годишен финансов 
отчет на Дружеството към 31.12.2009 г. и 31.12.2010 г. 

 
Беше направена представителна статистическа извадка по утвърдени методологии от Грант 
Торнтон  от първични счетоводни и други документи, които бяха необходими за 
удостоверяване на верността на счетоводните документи, съответствието им със 
счетоводните записи от регистрите на Дружеството и подкрепящата документация със 
съответните контрагенти като декларации, удостоверения, договори и общи условия 
валидни към съответните периоди. Следните документи бяха изискани и проверени по 
отношение на тяхната точност, пълнота относно необходими реквизити и съответствие със 
счетоводните регистри, за да бъде потвърдена тяхната вярност: 

 Хронология на счетоводните записи в приходните сметки на Дружеството и 
детайлна справка относно общия брой абонати по планове, на база на които 
беше направена представителна статистическа извадка и бяха изискани 
приходни фактури касаещи приходи по всеки един от петте абонаментни 
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плана (Инвалиди 160, Инвалиди 300, Ограничен, Социални и здравни 
заведения и Стандартен). Хронологията на счетоводните записи беше 
проверена за повторения при абонатите по месеци съответно за 2009 г. и 
2010 г. Първичните счетоводни документи бяха изискани така че: 

o да обхващат равен брой абонати за 2009 г. и 2010 г.; 
o фактурите за абонати отнасящи се за 2009 г. да се отнасят за различни 

абонати от тези за 2010 г.; 
o броят на фактурите изискани по всеки един от абонаментните планове 

да е пропорционален с приходите по съответния план за 2009 г. и 
2010 г.; 

o изискани бяха и данни от системата за одобрение на кандидатите на 
БТК за избрани от Грант Торнтон физически или юридически лица и 
детайлна информация за процеса на одобряване и съответно отказ3 на 
всеки индивидуален клиент. На база изготвена представителна 
статистическа извадка по одобрени методологии на Грант Торнтон 
беше проверен процесът за приемане или отказ на определени 
физически / юридически лица подали документи за одобрение за 
ползване на план Инвалиди, Ограничен или план Социални и 
здравни заведения. Следва да бъде отбелязано следното: по решение 
на Ръководството на БТК копия на документи като лична карта, 
решение на ТЕЛК (НЕЛК) за инвалидност, документ доказващ, че 
притежателят е част от програма за социално подпомагане и др. не се 
съхраняват. Тези документи се проверят в процеса на одобрение на 
кандидатите по плановете по универсалната услуга. 

 
Първичните счетоводни документи бяха проверени за следното:  

o съответствие със счетоводните записи за съответната година; 
o коректното отнасяне на прихода към всеки отделен абонаментен план;  
o валидност на данните за всеки отделен абонат;  
o съответствие на датата на документа със счетоводните записи;  
o съответствие на използвани минути и импулси за селищни, 

междуселищни, международни и разговори към мобилната номера в 
силен и слаб трафик за 2009 г. и 2010 г. включително броят разговори 
на всеки абонат в рамките на включените минути по планове, както и 
броят на минутите надхвърлящи включените минути; 

o проверка на валидността на клиентските номера и физическите лица, 
които отговарят на тях, проверка за дублиране на клиентски номера 
или няколко плана подписани с едно и също физическо лице. 

 

 Справка за заетите лица служители на Дружеството със съответното трудово 
възнаграждение (по единен личен номер от системата за управление на 
човешките ресурси [търговска тайна]), които са директно свързани с 
разработката, поддръжката и обновяването на телефонния указател, 
предоставян от БТК в електронен вид в тяхната официална електронна 
страница, хронология на счетоводните записи касаещи административни 
разходи и разходите за финанси и счетоводство на Дружеството и договори 

                                                 
3 БТК разполага със система за обслужване на клиенти, която съдържа хронология за всички подадени 
искания през 2009 г. и 2010 г. с имена на физическите лица, единен граждански номер, данни по лична карта. 
Преди одобряването на абонамент Инвалиди, Ограничен или Социални и здравни заведения се преминава 
през проверка в системата за това дали кандидатът отговаря на условията за всеки един от абонаментните 
планове и дали има вече активен план на негово име.  
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на служителите на Дружеството, които отговарят за тези дейности и 
хронология на приходите от тази дейност (ако съществуват приходи), така че 
да бъде потвърдено следното:  

o  Месечният разход за заплати на отдела, отговорен за предоставянето 
на услугата телефонен указател; 

o Верността на документите от избраната извадка от общите 
административни разходи и разходи за финанси и счетоводство на 
Дружеството; 

o Верността на общите приходи за Дружеството в резултат на 
предоставяне на услугата Телефонен указател в електронен вид; 

o Платежни документи за изплащане на трудови възнаграждения. 
 

 Счетоводни справки касаещи приходите от предоставяне на услуги чрез 
обществени телефонни апарати за 2009 г. и 2010 г., които обхващат следното:  

o Хронология на приходите и справка за разходите, касаещи 
обществените телефонни апарати. 

Заключение: В резултат от извършените процедури ние не констатирахме случаи на 
несъответствие или разлики относно верността на счетоводните документи и другата 
информация въз основа на които към 31.12 на съответната година, задълженото 
предприятие е определило нетните разходи от предоставяне на универсалната услуга 
през финансови години 2009 и 2010. 
 
2.2 Процедура 2 - Проверка и потвърждаване на сумите на разходите за 

закупуване, за инсталиране и за поддръжка на обществени телефонни 
апарати месечно и общо към 31.12 на 2009 г. и на 2010 г.; 
При изпълнение на процедурата ние извършихме следните дейности:  

 Преглед на счетоводен и данъчен амортизационни планове за 2008 г., 2009 г. 
и 2010 г. с цел установяване на промяната в броя на обществените телефонни 
апарати за 2009 г. и 2010 г.; 

 Преглед и анализ на данните от първични счетоводни документи за поръчки, 
фактури, приемо-предавателни протоколи за доставени и инсталирани 
обществени телефонни апарати; 

 Преглед на данни от системата за определяне на разходите, касаещи сектор 
[търговска тайна], Звено: [търговска тайна] (код в системата: [търговска 
тайна]). 

Следва да бъде отбелязано, че разходите за поддръжка на обществените телефонни 
апарати минават през системата за определяне на разходите и са осреднени за 
всички обществени телефонни апарати, независимо дали попадат или не попадат в 
обхвата на универсалната услуга. 

 
Заключение: Резултатите от извършените от нас процедури показаха, че през 2009 г. 
и 2010 г. няма закупени или инсталирани обществени телефонни апарати в обхвата 
на универсалната услуга. Разходите за поддръжка на телефонни апарати са 
осреднени за цялата година за всички обществени телефонни апарати. Приходите и 
разходите по процедура 2 са представени в Приложение 1, съдържащо данни, 
представляващи търговска тайна на предприятието. (Забележка: Препоръки и 
предложения относно разпределянето на разходите свързани с предоставянето на 
универсалната услуга чрез обществени телефонни апарати са поместени в Доклад за 
препоръки и предложения за подобрение, в резултат на проверката на нетните 
разходи на „Българска телекомуникационна компания“ АД от предоставяне на 
универсална услуга през 2009 и 2010 финансови години от 17.06.2013 г.). 
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2.3 Процедура 3 - Проверка и установяване на общия брой обществени 
телефонни апарати, както и на коректността на броя обществени телефонни 
апарати, изчислени от БТК във връзка с критериите за достатъчност, 
определени съобразно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 6 за изискванията и 
параметрите на качеството за универсалната услуга, специалните мерки за 
хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи 
обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на 
задължението за предоставяне на универсалната услуга към 31.12. за всяка 
съответната финансова година, включена в обекта на поръчката 

 
При изпълнение на процедурата ние извършихме следните дейности:  
 

 Списък на всички обществените телефонни апарати по населено място, брой 
жители и брой апарати за съответния период беше изискан и прегледан; 

 Списък на обществените телефонни апарати по населено място, брой жители 
и брой апарати само за обществените телефонни апарати, които попадат в 
обхвата на универсалната услуга беше получен и анализиран; 

 Искания за откриване на обществени телефонни апарати по населено място, 
брой жители и брой апарати само за обществените телефонни апарати, 
които попадат в обхвата на универсалната услуга бяха изискани и прегледани; 

 На база официална статистика от Националния статистически институт 
относно броя на населението по населени места в България за периода 2006 
г. – 2010 г.бяха преизчислени броят и разпределението на обществените 
телефонни апарати по критериите за достатъчност , определени съобразно 
чл. 5, ал. 2 от Наредба № 6 за изискванията и параметрите на качеството за 
универсалната услуга, специалните мерки за хора с увреждания и реда за 
избор на предприятията, предоставящи обществени електронни 
съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на задължението за 
предоставяне на универсалната услуга към 31.12. за всяка съответната 
финансова година, включена в обекта на поръчката; 

 Преизчислените резултати бяха съпоставени с предоставения ни списък на 
обществените телефонни апарати по населено място, жители и брой апарати 
само за обществените телефонни апарати, които попадат в обхвата на 
универсалната услуга; 

 Съответните разлики бяха изчислени и анализирани. Броят на телефонните 
апарати в избрани от Грант Торнтон кметства беше преизчислен в 
съответствие с изискванията от Наредба № 6 и не бяха констатирани кметства 
с брой телефонни апарати по универсалната услуга надвишаващи съответния 
допустим брой по Наредба № 6. 

 
Заключение: При изпълнение на процедурата общият брой на ОТА беше установен. 
Броят на обществените телефонни апарати, които попадат в обхвата на 
универсалната услуга не надвишава допустимия брой, преизчислен според 
изискванията и критериите за достатъчност, определени съобразно чл. 5, ал. 2 от 
Наредба № 6 за изискванията и параметрите на качеството за универсалната услуга, 
специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, 
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за 
възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга. Резултатите са 
посочени в т. 2.12.3 от настоящия Доклад. 
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2.4 Процедура 4 - Проверка на броя на закупените и на броя на инсталираните от 
БТК обществени телефони за 2009 г. и за 2010 г. към 31.12 на съответната 
година 

 
Неприложимо, защото няма закупени и инсталирани от БТК обществени телефони 
за 2009 г. и за 2010 г. (виж т. 2.2 от настоящия доклад). 

 
2.5 Процедура 5 - Проверка и потвърждаване на сумите на приходите от всички 

видове проведени разговори на обществени телефонни апарати и от реклама, 
предоставяна чрез кабините на обществените телефонни апарати към 31.12 за 
всяка съответната финансова година, включена в обекта на поръчката 

 
При изпълнение на процедурата ние извършихме следните дейности:   

 Изискани бяха договори за реклама върху обществените телефонни апарати 
и фонокарти и спецификации на услугите за реклама извършени от БТК; 

 Изискан беше списък на всички обществени телефонни апарати по населено 
място, жители и брой апарати; 

 Изискан и проверен беше списък на обществените телефонни апарати по 
населено място, жители и брой апарати само за обществените телефонни 
апарати, които попадат в обхвата на универсалната услуга; 

 Прегледахме справка за приходите от обществените телефонни апарати, 
които попадат в обхвата на универсалната услуга, и потреблението свързано с 
тях, разделено по видове разговори (селищни, междуселищни, 

международни, мобилни и други); 

 На база представителна статистическа извадка, беше проверено 
потреблението на отделни обществени телефонни апарати, така че те да 
бъдат от различни населени места и да обхващат различни периоди за 2009 г. 
и 2010 г.; 

 
Следва да бъде отбелязано следното, приходите от всички видове разговори на 
обществени телефонни апарати се изчисляват на база потребление (използвани 
минути и импулси) за всеки един апарат т.е. приходите от обществените телефонни 
апарати, които попадат в обхвата на универсалната услуга могат да бъдат директно 
отнесени към всеки отделен апарат. Приходите от реклама се разпределят на 
пропорционална база между всички обществени телефонни апарати, чрез които се 
извърша рекламна дейност. (Детайлите са представени в Приложение 2). Сумата на 
приходите от реклама се получава като сума от разпределения приход на отделен 
обществен телефонен апарат умножен по броя на обществените телефонни апарати, 
които попадат в обхвата на универсалната услуга.  
 

Заключение: При изпълнение на процедурата не констатирахме несъответствия и 
разлики между проверените първични счетоводни документи и счетоводните записи 
на БТК,относно сумите на приходите от всички видове проведени разговори на 
обществени телефонни апарати и от реклама, предоставяна чрез кабините на 
обществените телефонни апарати и фонокарти към 31.12.2009 г. и 31.12.2010 г. 
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2.6 Процедура 6 - Проверка на количеството отработени човекочасове и 
почасови разходи за труд, свързани с поддръжката на обществените 
телефонни апарати към 31.12 на 2009 и 2010 финансови години; 
 
При изпълнение на процедурата ние извършихме следните дейности:  

 Получихме и анализирахме хронологията на разходите за труд обвързани със 
звеното в системата за определяне на разходите, което касае обществените 
телефонни апарати. Разходите за труд се формират на база отчетени и 
отработени часове (timesheets), въведени в системата за определяне на 
разходите; 

 Анализирахме базата за разпределяне на разходите за труд. Те се разпределят 
на пропорционална база върху всички обществени телефонни апарати 
(такива, които са в обхвата на универсалната услуга, и тези извън нея); 

 Получихме и анализирахме справка за заетите лица служители на 
Дружеството  със съответното трудово възнаграждение (по единен личен 
номер от системата за управление на човешките ресурси [търговска тайна]), 
които са директно свързани с обществените телефонни апарати; 

 Преглед на данни от системата за определяне на разходите, касаещи сектор 
[търговска тайна], Звено: [търговска тайна] (код в системата: [търговска 
тайна]); 

 
 В резултат на извършените дейности установихме, че: 

-  разходите за поддръжка на обществените телефонни апарати в системата за 
определяне на разходите се отнасят към [търговска тайна], Звено: [търговска тайна] 
(код в системата: [търговска тайна]). 
 
Заключение: Резултатите от извършените от нас процедури потвърдиха 
разходите свързани с поддръжката на обществените телефонни апарати, 
разпределени на база отчетени и отработени часове в Звено [търговска 
тайна] (код в системата: [търговска тайна]). 

 
2.7 Процедура 7 - Проверка на броя откритите и закрити телефонни постове по 

видове абонати (домашни и служебни) и по ценови пакети за съответната 
категория потребители към 31.12. съответно на 2009 и 2010 години. 

 
При изпълнение на процедурата ние извършихме следните дейности:  

 Изискан беше списък на откритите телефонни постове по всеки един от 
четирите абонаментни планове – Ограничен, Инвалиди 160, Инвалиди 300 и 
Социални и здравни заведения, съдържащ клиентски номер, вид абонамент, 
домашен или служебен, име на физическото / юридическото лице и месец 
на откриването на телефонния пост; 

 Изискан беше списък на закритите телефонни постове по всеки един от 
четирите абонаментни планове – Ограничен, Инвалиди 160, Инвалиди 300 и 
Социални и здравни заведения, съдържащ клиентски номер, вид абонамент, 
домашен или служебен,  име на физическото / юридическото лице и месец и 
дата на закриването на телефонния пост; 

 Изискан беше списък на всички активни телефонни постове към 31.12.2009 г. 
и 31.12.2010 г. по клиентски номера, име на физическото / юридическото 
лице, абонаментен план и дата на откриване на телефонния пост за всеки 
отделен клиент; 
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 Изисканите справки бяха проверени за следното: дублиране на клиентски 
номера или имена на физически лица, откриване на телефонни постове за 
вече активни абонати, закрити телефонни постове за абонати, които към края 
на съответната година са активни; 

 На база представителна статистическа извадка направена по методология 
утвърдена от Грант Торнтон бяха избрани открити и закрити телефонни 
постове за 2009 г. и 2010 г., за които бяха изискани документи, посочени в 
точка 2.1. от настоящия Доклад (относно изпълнение на Процедура 1 от 
договорените процедури); 

 
Следва да бъде отбелязано следното: абонаментите по планове Ограничен, Инвалиди 160 и 
Инвалиди 300 са планове само за физически лица за домашен абонамент. За абонамент в 
смисъла на служебен абонамент на определено дружество или организация, могат да бъдат 
считани само абонаментите по план Социални и здравни заведения. 
 
Заключение: В резултат от извършените процедури  за проверка на броя на 
откритите и закрити телефонни постове (домашни и служебни) не бяха 
констатирани разлики, изключения или несъответствия, при документите, обект на 
проверката. 
 
2.8 Процедура 8 - Проверка и потвърждаване на верността на данните за броя 

обосновани искания за откриване на PSTN телефонни постове за абонатите 
на ценовите пакети, предназначени за потребители: с увреждания, с над 90% 
намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация 
(план „Инвалиди 160" и план „Инвалиди" 300, според наименованието, 
обявено от БТК) към 31.12 на съответната година, включена в обекта на 
поръчката 

 
При изпълнение на процедурата ние извършихме следните дейности: 

 Бяха изискани детайлни справки за броя на откритите абонаменти по всеки от 
четирите плана (Инвалиди 160, Инвалиди 300, Ограничен и Социални и 
здравни заведения) с номер на абонамента и месец на започване на абонамента; 

 Беше направен анализ на справката за дублиращи се номера на потребители; 
o изискани бяха и данни от системата за одобрение на кандидатите на БТК за 

избрани от Грант Торнтон физически или юридически лица и детайлна 
информация за процеса на одобряване и съответно отказ на всеки 
индивидуален клиент. На база изготвена представителна статистическа 
извадка по одобрени методологии на Грант Торнтон беше проверен 
процесът за приемане или отказ на определени физически / юридически 
лица подали документи за одобрение за ползване на план Инвалиди, 
Ограничен или план Социални и здравни заведения. Следва да бъде 
отбелязано следното: по решение на Ръководството на БТК копия на 
документи като лична карта, решение на ТЕЛК (НЕЛК) за инвалидност, 
документ доказващ, че притежателят е част от програма за социално 
подпомагане и др. не се съхраняват. Тези документи се проверят в процеса на 
одобрение на кандидатите по плановете по универсалната услуга. 

 Изискан беше списък на всички активни телефонни постове към 31.12.2009 г. и 
31.12.2010 г. по клиентски номера, име на физическото лице и дата на откриване 
на телефонния пост за всеки отделен клиент; 

 Изисканите справки бяха проверени за следното: дублиране на клиентски 
номера или имена на физически лица, откриване на телефонни постове за вече 
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активни абонати, закрити телефонни постове за абонати, които към края на 
съответната година са активни. 

 
Заключение: Резултатите от извършените от нас процедури  потвърдиха броя 
обосновани искания представени от БТК за откриване PSTN телефонни постове 
(независимо от начина на свързване) за абонатите на ценовите пакети, 
предназначени за потребители: с увреждания, с над 90% намалена работоспособност 
или намалена възможност за социална адаптация (план „Инвалиди 160" и план 
„Инвалиди 300", според наименованието, обявено от БТК) към 31.12.2009 г. и 
31.12.2010 г. 
 
2.9 Процедура 9 - Проверка и потвърждение за броя на абонатите - по видове 

абонати (домашни и служебни), по видове ценови пакети за всяка от двете 
категории потребители, в т.ч. на ценовите пакети от обхвата на универсалната 
услуга към 31.12. съответно на 2009 г. и на 2010 г. 

 
При изпълнение на процедурата ние извършихме следните дейности: 

 

 Изискан беше списък на всички активни телефонни постове към 31.12.2009 г. 
и 31.12.2010 г. по клиентски номера, име на физическото / юридическото 
лице, абонаментен план и дата на откриване на телефонния пост за всеки 
отделен клиент; 

 Изисканите справки бяха проверени за следното: дублиране на клиентски 
номера или имена на физически лица, откриване на телефонни постове за 
вече активни абонати, закрити телефонни постове за абонати, които към края 
на съответната година са активни; 

 Изискани бяха и данни от системата за одобрение на кандидатите на БТК за 
избрани от Грант Торнтон физически или юридически лица и детайлна 
информация за процеса на одобряване и съответно отказ на всеки 
индивидуален клиент. На база изготвена представителна статистическа 
извадка по одобрени методологии на Грант Торнтон беше проверен 
процесът за приемане или отказ на определени физически / юридически 
лица подали документи за одобрение за ползване на план Инвалиди, 
Ограничен или план Социални и здравни заведения. Следва да бъде 
отбелязано следното: по решение на Ръководството на БТК копия на 
документи като лична карта, решение на ТЕЛК (НЕЛК) за инвалидност, 
документ доказващ, че притежателят е част от програма за социално 
подпомагане и др. не се съхраняват. Тези документи се проверят в процеса на 
одобрение на кандидатите по плановете по универсалната услуга. 

 
Следва да бъде отбелязано следното: абонаментите по планове Ограничен, 
Инвалиди 160 и Инвалиди 300 са планове само за физически лица за домашен 
абонамент. За абонамент в смисъла на служебен абонамент към определено 
дружество или организация, могат да бъдат считани абонаментите по план 
Социални и здравни заведения. Резултатите от проверката не показаха наличието на 
служебен абонамент по планове Ограничен, Инвалиди 160 и Инвалиди 300. 

 
Заключение: Резултатите от извършените от нас процедури  потвърдиха броя на 
посочените от БТК абонати - по видове абонаменти (домашни и служебни) за всяка 
от двете категории потребители на ценовите пакети от обхвата на универсалната 
услуга към 31.12. съответно на 2009 г. и на 2010 г. 
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2.10 Процедура 10 - Проверка и потвърждение на данните за броя на подадени 

обосновани искания за откриване на PSTN телефонни постове и за броя на 
отказите от свързване по причини, посочени от потребителите и от БТК за 
2009 и за 2010 години; 

 
Във връзка с процедура проверка и потвърждение на данните за броя на подадени 
обосновани искания за откриване на PSTN телефонни постове и за броя на отказите 
от свързване по причини, посочени от потребителите и от БТК за 2009 и за 2010 
години ние извършихме следното:  
 

 Бяха изискани детайлни справки за броя на подадените обосновани искания за 
откриване на PSTN телефонни постове и за броя на отказите по четирите плана 
(Инвалиди 160, Инвалиди 300, Ограничен и Социални и здравни заведения). 

 Изискани бяха и данни от системата за обслужване на клиенти на БТК за 
избрани от Грант Торнтон физически / юридически лица и детайлна 
информация за процеса на одобряване и съответно отказ на всеки индивидуален 
клиент. На база изготвена представителна статистическа извадка по одобрени 
методологии на Грант Торнтон беше проверен процесът за приемане или отказ 
на определени физически лица подали документи 
 

Заключение: Резултатите от извършените от нас процедури на извадков 
принцип не показаха несъответствия при документите, обект на проверката, в 
броя на подадените обосновано искания за откриване на PSTN телефонни 
постове и за броя на отказите от свързване,  
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2.11 Процедура 11  - Проверка и потвърждаване на данните за реализирания обем 
на потребление (минути и импулси), включено в ценовите пакети и за обема 
на потреблението надхвърлящо, включеното в ценовите пакети за домашни и 
за служебни абонати, в т.ч. в ценовите пакети от обхвата на универсалната 
услуга, въз основа на месечна статистика, по данни на БТК, поотделно за 
селищни разговори в часове на силен и на слаб трафик и за междуселищни 
разговори в часове на силен и на слаб трафик, както и за броя на проведените 
селищни и междуселищни разговори в часове на силен и на слаб трафик към 
31.12. на съответната финансова година, включена в обекта на поръчката;  

 
При изпълнение на процедурата ние извършихме следните дейности::  

 
Беше направена представителна статистическа извадка по утвърдени методологии от 
Грант Торнтон  от първични счетоводни документи, които бяха анализирани. 
Следните документи бяха изискани и проверени за отразяването и разпределението 
им в системата за определяне на разходите: 

 Хронология на счетоводните записи в приходните сметки на Дружеството и 
детайлна справка относно общия брой абонати по планове, на база на които 
беше направена представителна статистическа извадка и бяха изискани 
приходни фактури касаещи приходи по всеки един от петте абонаментни 
плана (Инвалиди 160, Инвалиди 300, Ограничен, Социални и здравни 
заведения и Стандартен). Хронологията на счетоводните записи беше 
проверена за повторения при абонатите по месеци съответно за 2009 г. и 
2010 г. Първичните счетоводни документи бяха изискани така че: 

o да обхващат равен брой абонати за 2009 г. и 2010 г.; 
o фактурите за абонати отнасящи се за 2009 г. да се отнасят за различни 

абонати от тези за 2010 г.; 
o броят на фактурите изискани по всеки един от абонаментните планове 

да е пропорционален с приходите по съответния план за 2009 г. и 
2010 г.; 

o изискани бяха документи за кандидатстване за абонамент по всеки 
един от четирите абонаментни плана посочени в точка 2.1. от 
настоящия Доклад (относно изпълнение на Процедура 1 от 
договорените процедури) 

 
Първичните счетоводни документи бяха проверени за следното:  

o съответствие с счетоводните записи за съответната година; 
o отнасяне на прихода към всеки отделен абонаментен план;  
o валидност на данните за всеки отделен абонат;  
o съответствие на датата на документа със счетоводните записи;  
o използвани минути и импулси за селищни, междуселищни, 

международни и разговори към мобилни номера в силен и слаб 
трафик за 2009 г. и 2010 г., също така и броят разговори на всеки 
абонат в рамките на включените минути по планове, както и броят на 
минутите и импулси  надхвърлящи включените минути за селищни и 
междуселищни разговори в силен и слаб трафик за 2009 г. и 2010 г.; 

o проверка на валидността на клиентските номера и физическите / 
юридическите лица, които отговарят на тях, проверка за дублиране на 
клиентски номера или няколко плана подписани с едно и също 
физическо / юридическо лице. 
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Заключение: Резултатите от извършените от нас процедури  потвърдиха месечните 
данни на БТК за реализирания обем на потребление (минути и импулси), включено 
в ценовите пакети и за обема на потреблението надхвърлящо, включеното в 
ценовите пакети за домашни и за служебни абонати от обхвата на универсалната 
услуга поотделно за селищни разговори в часове на силен и на слаб трафик и за 
междуселищни разговори в часове на силен и на слаб трафик, както и за броя на 
проведените селищни и междуселищни разговори в часове на силен и на слаб 
трафик към 31.12.2009 г. и 31.12.2010 г. 

 
 

2.12 Проверка на елементите на Приложение № 1 (вх. No. 04-04-302 от 04.10.2011 г.) 
и Приложение № 1 (вх. No. 04-04-229 от 08.12.2011 г.) 

 
Според документите предоставени ни от БТК нетните разходи от предоставяне 
универсална услуга са свързани с: 
 
I. Предоставяне на ценови пакети, в съответствие с изискванията на Закона за 

електронните съобщения (ЗЕС); 
II. Поддържане на телефонен указател в електронен вид; 
III. Осигуряване на достъп до обществени телефонни апарати, както и свързване към 

обществена телефонна мрежа в определено местоположение; 
 
и съответно предимства: 

 
IV. Нематериални предимства свързани с предоставянето на Универсална услуга 

 
Детайлните резултати от проверката са представени в последствие и подредени по начина 
на представяне в Приложение № 1 (вх. No. 04-04-302 от 04.10.2011 г.) и Приложение № 1 
(вх. No. 04-04-302 от 08.12.2011 г.) 
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2.12.1 Проверка на данните представени в Приложение № 1 (вх. No. 04-04-302 от 
04.10.2011 г.) и Приложение № 1 (вх. No. 04-04-229 от 08.12.2011 г.): I. Ценови 
пакети 

 

 
 

 
 

Ценовите пакети, в съответствие с методиката по чл. 195 от ЗЕС са както следва: 

а) план Инвалиди 160; 
б) план Инвалиди 300; 
в) Ограничен план; 
г) Социални и здравни заведения. 

 
Начинът на изчисляване на нетните разходи от предоставянето на ценови пакети, в 
съответствие с правилата по чл. 201 от ЗЕС, се основава на изчисление на разликата между 
сумата на приходите от предоставяне на ценовите пакети и сумата на приходите от 
абонатите на тези пакети при условие, че се таксуват по цени за тези услуги извън 
универсалната услуга, без отстъпка и в съответствие с ценовата листа на предприятието 
 
При изчисляване на нетните разходи е използван план „Стандартен”, който е с месечен 
абонамент от 12,00 лв. с включен ДДС (10,00 лв. без ДДС) и без включени в месечния 
абонамент минути. 

 
2.12.1.1  Цена за месечен абонамент 

 
Бяха ни предоставени следните документи касаещи цените за месечен 

абонамент на плановете Стандартен, Ограничен, Инвалиди 160, Инвалиди 

300 и Социални и здравни заведения от БТК: 

 Писмо от „Българска телекомуникационна компания” АД до Комисията 

за регулиране на съобщенията относно предложение на нови социални 

пакети в съответствие с Методиката за определяне на цените и ценовите 

пакети на Универсалната услуга с регистрирано в деловодството на КРС 

вх. № 04-04-27 от дата 27.01.2009 г. 

 Писмо от Комисията за регулиране на съобщенията до „Българска 

телекомуникационна компания” АД във връзка с предложението на 
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„Българска телекомуникационна компания” АД за ценови пакети в 

съответствие с методиката за определяне на цените и ценовите пакети на 

универсалната услуга регистрирано в деловодството на КРС с изх. № 04-

04.27 от дата 27.02.2009 г. 

 Условия за ползване на план Инвалиди за хора с увреждания; 

 Условия за ползване на абонаментен план Стандартен; 

 Първични счетоводни документи изискани от Грант Торнтон и 

посочени в точка 2.1 относно изпълнение на договорена Процедура 1 от 

настоящия Доклад. 

 

Според предоставените ни документи от БТК и публично достъпна 

информация представена на официалния сайт на БТК, отнасяща се до 

продуктите и услугите предлагани от БТК, цените за месечен абонамент на 

плановете включени в изчислението на нетните разходи от предоставянето 

на универсална услуга са както следва: 

 Стандартен план: 10,00 лв. без ДДС (12,00 лв. с ДДС); 

 Ограничен план: 3,10 лв. без ДДС (3,72 лв. с ДДС); 

 План Инвалиди 160: 1,50 лв. без ДДС (1,80 лв. с ДДС); 

 План Инвалиди 300: 6,50 лв. без ДДС (7,80 лв. с ДДС); 

 План Социални и здравни заведения: 3,50 лв. без ДДС (4,20 лв. с ДДС) 

 

Няма промяна в цените за месечен абонамент по всички от гореспоменатите 

планове през 2009 г. и 2010 г. 

Потвърдените от нас цени за месечен абонамент са в съответствие с цените 

посочени в Приложение № 1 (вх. No. 04-04-302 от 04.10.2011 г.) и 

Приложение № 1 (вх. No. 04-04-229 от 08.12.2011 г.). 

 

Заключение: Според резултатите от извършените от нас процедури не 

бяха установени неверни или некоректни данни, касаещи цени за 

месечен абонамент по абонаментни планове Ограничен, Инвалиди 160, 

Инвалиди 300 и Социални и здравни заведения за 2009 г. и 2010 г., на 

база първичните счетоводни документи и всяка счетоводна и друга 

информация предоставени ни от БТК. 

2.12.1.2 Брой абонаменти за 2009 г. и 2010 г. 
Бяха ни предоставени следните документи касаещи броя на месечните 

абонаменти по плановете Ограничен, Инвалиди 160, Инвалиди 300 и 

Социални и здравни заведения от БТК:  

 Детайлна електронна справка за броя абонаменти за 2009 г. и 2010 г. 

разделени по дни, месеци, група, към която спада съответния клиент и 

брой абонаменти; 

 Първични счетоводни документи изискани от Грант Торнтон и 

посочени в точки 2.1, 2.7, 2.8, 2.9 и 2.10 от настоящия Доклад (за 

изпълнението на договорени Процедури 1, 7, 9 и 10). 
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Броят абонаменти за 2009 г. и 2010 г. се определя на база статистика за 

активните телефонни постове към края на всеки месец, не на брой издадени 

фактури за съответния месец. 

 

Ние сравнихме данните представени в Приложение № 1 (вх. No. 04-04-302 

от 04.10.2011 г.) и Приложение № 1 (вх. No. 04-04-229 от 08.12.2011 г.) и 

данните от проверката извършена от ГТ констатирахме както следва: 

Абонаментен план  2009 г. 

 Данни от 
проверката 

на ГТ 

Приложение 
№ 1 (вх. No. 
04-04-302 от 
04.10.2011 г.) 

Разлика 

    
 (1) (2) (1)-(2) 

Ограничен 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
- 

Инвалиди 160 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
- 

Инвалиди 300 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
- 

Социални и здравни заведения 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
- 

 

Абонаментен план  2010 г. 

 Данни от 
проверката 

на ГТ 

Приложение 
№ 1 (вх. No. 
04-04-229 от 
08.12.2011 г.) 

Разлика 

 (1) (2) (1)-(2) 
    

Ограничен 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
- 

Инвалиди 160 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
- 

Инвалиди 300 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
- 

Социални и здравни заведения 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
- 

 

 

Заключение: Според резултатите от извършените от нас процедури не 

бяха установени неверни или некоректни данни, касаещи броят на 

абонаментите по абонаментни планове Ограничен, Инвалиди 160, 

Инвалиди 300 и Социални и здравни заведения за 2009 г. и 2010 г., на 

база първичните счетоводни документи и всяка счетоводна и друга 

информация предоставени ни от БТК. 
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2.12.1.3 Приходи от месечен абонамент за 2009 г. и 2010 г.  
Бяха ни предоставени следните документи касаещи приходите от месечните 

абонаменти по планове Ограничен, Инвалиди 160, Инвалиди 300 и 

Социални и здравни заведения от БТК АД:  

 Хронология на приходите по месеци за 2009 г. и 2010 г. съдържаща 

следната информация – клиентски номер, номер на фактурата, дата на 

фактурата, абонаментен план и сума на фактурата. 

 Електронна справка за 2009 г. и 2010 г. относно разликите между 

фактурирани суми по месеци и размера на приходите, които реално 

могат да бъдат отнесени към всеки един от четирите плана. 

 Първични счетоводни документи, изискани от Грант Торнтон и 

посочени в процедури 2.1, 2.9 и 2.11 от настоящия Доклад. 

 

Според предоставените ни от БТК справки и първични счетоводни 

документи касаещи приходите от месечни абонаменти, приходите от 

месечни абонаменти по планове за 2009 г. и 2010 г. е както следва:  

Абонаментен план  2009 г. 

 Данни от 
проверката 

на ГТ 

Приложение 
№ 1 (вх. No. 
04-04-302 от 

04.10.2011 г.)1 

Разлика 
 

 в лв. в лв.  
    

Ограничен 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
- 

Инвалиди 160 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
- 

Инвалиди 300 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
- 

Социални и здравни заведения 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
- 

 
  

 

Общо 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
- 
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Абонаментен план  2010 г. 

 Данни от 
проверката 

на ГТ 

Приложение 
№ 1 (вх. No. 
04-04-229 от 
08.12.2011 г.) 

Разлика 
  

 в лв. в лв.  
    

Ограничен 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
- 

Инвалиди 160 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
- 

Инвалиди 300 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
- 

Социални и здравни заведения 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
- 

   
 

Общо 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
- 

 

Заключение: Според резултатите от извършените от нас процедури не 

бяха установени неверни или некоректни данни, касаещи приходите 

по абонаментни планове Ограничен, Инвалиди 160, Инвалиди 300 и 

Социални и здравни заведения за 2009 г. и 2010 г., на база първичните 

счетоводни документи и всяка счетоводна и друга информация 

предоставени ни от БТК. 

 

2.12.1.4 Включени минути/импулси за селищни и междуселищни 
разговори за всеки един от четирите плана 

 

Бяха ни предоставени следните документи касаещи включените минути в 

месечните абонаменти на планове Стандартен, Ограничен, Инвалиди 160, 

Инвалиди 300 и Социални и здравни заведения от БТК:  

 Писмо от „Българска телекомуникационна компания” АД до Комисията 

за регулиране на съобщенията относно предложение на нови социални 

пакети в съответствие с Методиката за определяне на цените и ценовите 

пакети на Универсалната услуга с регистрирано в деловодството на КРС 

вх. № 04-04-27 от дата 27.01.2009 г. 

 Писмо от Комисията за регулиране на съобщенията до „Българска 

телекомуникационна компания” АД във връзка с предложението на 

„Българска телекомуникационна компания” АД за ценови пакети в 

съответствие с методиката за определяне на цените и ценовите пакети на 

универсалната услуга регистрирано в деловодството на КРС с изх. № 04-

04.27 от дата 27.02.2009 г. 

 Условия за ползване на план Инвалиди за хора с увреждания; 

 Условия за ползване на абонаментен план Стандартен; 
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 Условия за ползване на план Ограничен; 

 Условия за ползване на план Социални и здравни заведения; 

 Първични счетоводни документи изискани от Грант Торнтон и 

посочени в процедури 2.1 и 2.11 от настоящия Доклад. 

 

Според предоставените ни документи от БТК и публично достъпна 

информация представена на официалния сайт на БТК, отнасяща се до 

продуктите и услугите предлагани от БТК, включените минути в месечните 

абонаменти на плановете включени в изчислението на нетните разходи от 

предоставянето на универсална услуга са както следва: 

 Стандартен план: няма включени минути за селищни и междуселищни 

разговори;  

 Ограничен план: включени 20 минути за селищни разговори /10 

импулса/; 

 Инвалиди 160: включени 160 минути за селищни разговори /80 

импулса/; 

 Инвалиди 300: включени 300 минути за селищни и междуселищни 

разговори /150 импулса/; 

 Социални и здравни заведения: включени 1 000 минути за селищни 

разговори /500 импулса/. 

 

Няма промяна във броя включени минути и импулси в месечните 

абонаменти за всички от гореспоменатите планове през 2009 г. и 2010 г. 

Потвърдените от нас включени минути и импулси в месечните абонаменти 

за всички гореспоменати планове са в съответствие с включените минути 

посочени в Приложение № 1 (вх. No. 04-04-302 от 04.10.2011 г.) и 

Приложение № 1 (вх. No. 04-04-229 от 08.12.2011 г.). 

  

Заключение: Според резултатите от извършените от нас процедури не 

бяха установени неверни или некоректни данни, касаещи посочения 

брой включени минути и импулси в абонаментни планове Ограничен, 

Инвалиди 160, Инвалиди 300 и Социални и здравни заведения за 2009 г. 

и 2010 г., на база първичните счетоводни документи и всяка 

счетоводна и друга информация предоставени ни от БТК. 

2.12.1.5 Брой използвани минути и импулси от включени разговори за 
2009 г. и 2010 г. 

 

Бяха ни предоставени следните документи / електронни справки касаещи 

използваните минути / импулси от включените минути / импулси в 

месечните абонаменти на планове Ограничен, Инвалиди 160, Инвалиди 300 

и Социални и здравни заведения от БТК:  

 Детайлна справка за използваните минути от включените минути по 

месеци разпределени в следните категории: 
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 Вид план; 

 Брой селищни / междуселищни разговори в силен и слаб 

трафик; 

 Брой използвани минути от селищни / междуселищни 

разговори в силен и слаб трафик; 

 Брой използвани импулси. 

 Писмо от „Българска телекомуникационна компания” АД до Комисията 

за регулиране на съобщенията относно предложение на нови социални 

пакети в съответствие с Методиката за определяне на цените и ценовите 

пакети на Универсалната услуга с регистрирано в деловодството на КРС 

вх. № 04-04-27 от дата 27.01.2009 г. 

 Писмо от Комисията за регулиране на съобщенията до „Българска 

телекомуникационна компания” АД във връзка с предложението на 

„Българска телекомуникационна компания” АД за ценови пакети в 

съответствие с методиката за определяне на цените и ценовите пакети на 

универсалната услуга регистрирано в деловодството на КРС с изх. № 04-

04.27 от дата 27.02.2009 г. 

 Първични счетоводни документи изискани от Грант Торнтон и 

посочени в процедури 2.1 и 2.11 от настоящия Доклад. 

Според предоставените ни и проверени документи и всяка друга информация 

от БТК разпределението и броят на използваните включени минути по 

абонаментни планове за 2009 г. и 2010 г. е както следва: 

Абонаментен план  2009 г. 2010 г. 
 брой минути брой минути 
   
Ограничен   

 Селищни разговори силен 
трафик 

[търговска тайна] [търговска тайна] 

Инвалиди 160 
  

 Селищни разговори силен 
трафик 

[търговска тайна] [търговска тайна] 

Инвалиди 300 
  

 Селищни разговори силен 
трафик 

[търговска тайна] [търговска тайна] 

 Междуселищни разговори 
силен трафик 

[търговска тайна] [търговска тайна] 

Социални и здравни заведения 
  

 Селищни разговори силен 
трафик 

[търговска тайна] [търговска тайна] 

 

Следва да бъде отбелязано следното: 

 Минутите за разговори за селищни и междуселищни разговори в слаб 

трафик според документите предоставени от БТК се таксуват с 0,00 лв. / 

минута. Поради тази причина не са включени в таблицата представена 

по-горе. 
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 Включени минути за междуселищни разговори има само в план 

Инвалиди 300, според документите предоставени от БТК. Поради тази 

причина само за план Инвалиди 300 са включени използвани минути за 

2009 г. и 2010 г. в таблицата представена по-горе. 

 

Според предоставените ни и проверени документи  и всяка друга 

информация от БТК  разпределението и броят на използваните включени 

импулси по абонаментни планове за 2009 г. и 2010 г. е както следва: 

Абонаментен план  2009 г. 2010 г. 
 брой импулси брой импулси 
   
Ограничен [търговска тайна] [търговска тайна] 
Инвалиди 160 [търговска тайна] [търговска тайна] 
Инвалиди 300 [търговска тайна] [търговска тайна] 
Социални и здравни 
заведения 

[търговска тайна] [търговска тайна] 

 

Потвърденият от нас брой на използваните включени минути и импулси в 

месечните абонаменти за всички гореспоменати планове е в съответствие с 

броят на използваните включени минути посочени в Приложение № 1 (вх. 

No. 04-04-302 от 04.10.2011 г.) и Приложение № 1 (вх. No. 04-04-229 от 

08.12.2011 г.). 

 

Заключение: Според резултатите от извършените от нас процедури не 

бяха установени неверни или некоректни данни, касаещи посочения 

брой използвани включени минути и импулси по абонаментни планове 

Ограничен, Инвалиди 160, Инвалиди 300 и Социални и здравни 

заведения за 2009 г. и 2010 г., на база първичните счетоводни 

документи и всяка счетоводна и друга информация предоставени ни от 

БТК. 

2.12.1.6 Брой разговори за 2009 г. и 2010 г. 
 

Бяха ни предоставени следните електронни справки касаещи броя разговори 

по месечни абонаменти на планове Ограничен, Инвалиди 160, Инвалиди 300 

и Социални и здравни заведения от БТК: 

 Детайлна справка за броя разговори по месеци разпределени в следните 

категории: 

 Вид план; 

 Брой селищни / междуселищни разговори в силен и слаб 

трафик; 

 Първични счетоводни документи изискани от Грант Торнтон и 

посочени в процедури 2.1 и 2.11 от настоящия Доклад. 
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Според предоставените ни и проверени документи  и всяка друга 

информация от БТК  разпределението и броят на разговорите по 

абонаментни планове за 2009 г. и 2010 г. е както следва: 

Абонаментен план  2009 г. 2010 г. 
 брой разговори брой разговори 
Ограничен   

 Селищни разговори 
силен трафик 

[търговска тайна] [търговска тайна] 

 Селищни разговори слаб 
трафик 

[търговска тайна] [търговска тайна] 

Инвалиди 160 
  

 Селищни разговори 
силен трафик 

[търговска тайна] [търговска тайна] 

 Селищни разговори слаб 
трафик 

[търговска тайна] [търговска тайна] 

Инвалиди 300 
  

 Селищни разговори 
силен трафик 

[търговска тайна] [търговска тайна] 

 Селищни разговори слаб 
трафик 

[търговска тайна] [търговска тайна] 

 Междуселищни 
разговори силен трафик 

[търговска тайна] [търговска тайна] 

 Междуселищни 
разговори слаб трафик 

[търговска тайна] [търговска тайна] 

Социални и здравни 
заведения   

 Селищни разговори 
силен трафик 

[търговска тайна] [търговска тайна] 

 Селищни разговори слаб 
трафик 

[търговска тайна] [търговска тайна] 

 

Следва да бъде отбелязано следното: 

 Първоначална цена за свързване има при разговорите в силен и слаб 

трафик. Поради тази причина те са включени в таблицата представена 

по-горе. 

 Включени минути за междуселищни разговори има само в план 

Инвалиди 300, според документите предоставени от БТК. Поради тази 

причина само за план Инвалиди 300 са включени брой разговори за 2009 

г. и 2010 г. в таблицата представена по-горе. 

 

Потвърденият от нас брой на разговорите по абонаментни планове за 

всички гореспоменати планове е в съответствие с броят на разговорите по 

абонаментни планове посочени в Приложение № 1 (вх. No. 04-04-302 от 

04.10.2011 г.) и Приложение № 1 (вх. No. 04-04-229 от 08.12.2011 г.). 
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Заключение: Според резултатите от извършените от нас процедури не 

бяха установени некоректни или неверни данни, касаещи броя 

селищни и междуселищни разговори в силен и слаб трафик по 

абонаментни планове Ограничен, Инвалиди 160, Инвалиди 300 и 

Социални и здравни заведения за 2009 г. и 2010 г.,  на база първичните 

счетоводни документи и всяка счетоводна и друга информация 

предоставени ни от БТК. 

2.12.1.7  Цени на разговори за 2009 г. и 2010 г. 
 

Бяха ни предоставени следните документи касаещи цените на разговори към 

месечните абонаменти на планове Стандартен, Ограничен, Инвалиди 160, 

Инвалиди 300 и Социални и здравни заведения от БТК:  

 Писмо от „Българска телекомуникационна компания” АД до Комисията 

за регулиране на съобщенията относно предложение на нови социални 

пакети в съответствие с Методиката за определяне на цените и ценовите 

пакети на Универсалната услуга с регистрирано в деловодството на КРС 

вх. № 04-04-27 от дата 27.01.2009 г. 

 Писмо от Комисията за регулиране на съобщенията до „Българска 

телекомуникационна компания” АД във връзка с предложението на 

„Българска телекомуникационна компания” АД за ценови пакети в 

съответствие с методиката за определяне на цените и ценовите пакети на 

универсалната услуга регистрирано в деловодството на КРС с изх. № 04-

04.27 от дата 27.02.2009 г. 

 Условия за ползване на план Инвалиди за хора с увреждания; 

 Условия за ползване на абонаментен план Стандартен; 

 Условия за ползване на план Ограничен; 

 Условия за ползване на план Стандартен; 

 Първични счетоводни документи изискани от Грант Торнтон и 

посочени в процедура 2.1 от настоящия Доклад. 

 

Според предоставените ни документи от БТК и публично достъпна 

информация представена на официалния сайт на БТК, отнасяща се до 

продуктите и услугите предлагани от БТК, цените на разговори за Стандартен 

план са както следва: 

 Първоначална цена за свързване: 0,11 лв. без ДДС (0,132 лв. с ДДС); 

 Цена за селищни разговори:  силен трафик - 0,015 лв. без ДДС (0,018 лв. 

с ДДС); слаб трафик - 0,00 лв.; 

 Цена за междуселищни разговори: силен трафик 0,07 лв. без ДДС (0,084 

лв. с ДДС), слаб трафик – 0,00 лв.; 

 Цена на импулс: 0,11 лв. без ДДС (0,132 лв. с ДДС); 

 

Няма промяна в цените за разговори през 2009 г. и 2010 г.  
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Потвърдените от нас цени за свързване, както и цените за селищни и 

междуселищни разговори в силен и слаб трафик са в съответствие с броят на 

разговорите по абонаментни планове посочени в Приложение № 1 (вх. No. 

04-04-302 от 04.10.2011 г.) и Приложение № 1 (вх. No. 04-04-229 от 

08.12.2011 г.). 

 

Заключение: Според резултатите от извършените от нас процедури не 

бяха установени некоректни или неверни данни, касаещи цените за 

свързване също така и цените за селищни и междуселищни разговори 

в силен и слаб трафик по абонаментни планове Ограничен, Инвалиди 

160, Инвалиди 300 и Социални и здравни заведения за 2009 г. и 2010 г.,  

на база първичните счетоводни документи и всяка счетоводна и друга 

информация предоставени ни от БТК. 

2.12.1.8 Брой открити постове план Инвалиди за 2009 г. и 2010 г. 
 

От БТК ни бяха предоставени следните справки и документи касаещи броят 

открити постове план Инвалиди за 2009 г. и 2010 г. (брой открити постове по 

план Инвалиди, цена за откриване на план Инвалиди, и цена за откриване на 

Стандартен план): 

 Детайлна електронна справка съдържаща информация за всеки един 

открит план съответно за 2009 г. и 2010 г. с клиентски номер и номер на 

фактура (която в обхвата на текущия доклад беше проверена за 

дублиращи се номера на абонати); 

 Условия за ползване на план Инвалиди за хора с увреждания; 

 Първични счетоводни документи изискани от Грант Торнтон и 

посочени в точки 2.1, 2.7, 2.8, 2.9 и 2.10  от настоящия Доклад относно 

изпълнението на договорени Процедури 1, 7, 8, 9 и 10.  

 

Според предоставените ни и проверени документи  и всяка друга 

информация от БТК  броят открити план Инвалиди за 2009 г. и 2010 г. е 

както следва: 

 

Брой открити план Инвалиди  

2009 г. [търговска тайна] 

2010 г. [търговска тайна] 

 

Потвърдените от нас брой открити план Инвалиди за 2009 г. и 2010 г. са в 

съответствие с броят открити план Инвалиди за 2009 г. и 2010 г.посочен в 

Приложение № 1 (вх. No. 04-04-302 от 04.10.2011 г.) и Приложение № 1 (вх. 

No. 04-04-229 от 08.12.2011 г.) 

 

Заключение: Според резултатите от извършените от нас процедури не 

бяха установени некоректни или неверни данни, касаещи броя на 
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откритите план Инвалиди за 2009 г. и 2010 г.,  на база първичните 

счетоводни документи и всяка счетоводна и друга информация 

предоставени ни от БТК. 

 

2.12.1.9  Цена за откриване на план Инвалиди и план Стандартен за  
2009 г. и 2010 г. 

 

Бяха ни предоставени следните документи от БТК, касаещи цената за 

откриване на план Инвалиди и план Стандартен за 2009 г. и 2010 г.:  

 Писмо от „Българска телекомуникационна компания” АД до Комисията 

за регулиране на съобщенията относно предложение на нови социални 

пакети в съответствие с Методиката за определяне на цените и ценовите 

пакети на Универсалната услуга с регистрирано в деловодството на КРС 

вх. № 04-04-27 от дата 27.01.2009 г. 

 Писмо от Комисията за регулиране на съобщенията до „Българска 

телекомуникационна компания” АД във връзка с предложението на 

„Българска телекомуникационна компания” АД за ценови пакети в 

съответствие с методиката за определяне на цените и ценовите пакети на 

универсалната услуга регистрирано в деловодството на КРС с изх. № 04-

04.27 от дата 27.02.2009 г. 

 Условия за ползване на план Инвалиди за хора с увреждания; 

 Условия за ползване на абонаментен план Стандартен; 

 Първични счетоводни документи изискани от Грант Торнтон и 

посочени в процедури 2.1, 2.7 и 2.8 от настоящия Доклад.  

 

Според предоставените ни документи от БТК и публично достъпна 

информация представена на официалния сайт на БТК, отнасяща се до 

продуктите и услугите предлагани от БТК, цените за откриване на нов 

телефонен пост за план Инвалиди и план Стандартен план са както следва: 

 План Инвалиди: 10,00 лв. без ДДС (12,00 лв. с ДДС) 

 План Стандартен: 20,00 лв. без ДДС (24,00 лв. с ДДС) 

 

Няма промяна в цените за откриване на план Инвалиди и план Стандартен 

през 2009 г. и 2010 г. 

 

Потвърдените от нас цени за откриване на план Инвалиди и план Стандартен 

през 2009 г. и 2010 г. са в съответствие с цените за откриване на план 

Инвалиди и план Стандартен през 2009 г. и 2010 г. посочени в Приложение 

№ 1 (вх. No. 04-04-302 от 04.10.2011 г.) и Приложение № 1 (вх. No. 04-04-229 

от 08.12.2011 г.). 

 

Заключение: Според резултатите от извършените от нас процедури не 

бяха установени некоректни или неверни данни, касаещи цените за 

откриване на нов телефонен пост за план Инвалиди и план Стандартен 



  31 

 

за 2009 г. и 2010 г.,  на база първичните счетоводни документи и всяка 

счетоводна и друга информация предоставени ни от БТК. 

 
2.12.2 Проверка на данните представени от БТК в Приложение № 1 (писмо, 

регистрирано от деловодството на КРС вх. No. 04-04-302 от 04.10.2011 г.) и 
Приложение № 1 (писмо, регистрирано от деловодството на КРС вх. No. 04-
04-229 от 08.12.2011 г.): II. Телефонен указател 

 

 
 
Съгласно чл. 182, ал. 2, т. 4 и чл. 185, ал. 1 от ЗЕС БТК е задължено да осигурява 
телефонен указател с номера на всички абонати на обществени телефонни услуги и да 
издава поне един общ телефонен указател в съответствие с изискванията на ЗЕС в 
одобрена от КРС печатна и/или електронна форма. 
 
БТК поддържа на интернет страницата на дружеството (www.vivacom.bg) телефонен 
указател в електронен формат. Нетните разходи за този елемент от универсалната услуга 
са изчислени като разлика между сумата на разходите за поддържане на указателя в 
електронна форма и сумата от приходите за реклама.  
 
Ние проверихме всеки един от елементите касаещи изчисленията на нетните разходи от 

предоставяне на телефонен указател в електронен вид за 2009 г. и 2010 г. 

 

Предоставени ни бяха следните документи от БТК, касаещи разходите за услуга 

Телефонен указател (код от системата SeeCost: [търговска тайна]): 

 Обобщени аналитични справки за разходите отнесени към услугата Телефонен 

указател за следните периоди: 01.01.2009 г. – 30.06.2009 г. , 01.07.2009 г. – 31.12.2009 

г.; 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г. , 01.07.2010 г. – 31.12.2010 г.; от системата за 

определяне на разходите; 

 Трудови договори и информация за служителите на Дружеството, които са директно 
свързани с разработката, поддръжката и обновяването на телефонния указател, 
предоставян от БТК в електронен вид в тяхната официална електронна страница, 
хронология на счетоводните записи касаещи административни разходи и разходите 
за финанси и счетоводство на Дружеството и договори на служителите на 
Дружеството, които отговарят за тези дейности и хронология на приходите от тази 
дейност (ако съществуват приходи), така че да бъде потвърдено следното:  

o  Месечният разход за заплати на отдела, който се занимава с предоставянето 
на услугата телефонен указател; 

o Общите разходи за Дружеството в резултат на предоставяне на услугата 
Телефонен указател в електронен вид; 

o Платежни нареждания за изплащане на трудови възнаграждения; 

 Други първични счетоводни документи изискани, както е посочено в процедура 2.1 

от настоящия Доклад. 
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Създаването и поддръжката на телефонен указател в електронен вид е с цел изпълнение 

на наложени задължения за предоставяне на универсална услуга. Дружеството не е 

реализирало приходи от предоставянето на абонатите си услугата телефонен указател в 

електронен вид. 

 

В системата за определяне на разходите (SeeCost) съществува отделно звено наречено 

„Телефонен указател”(код в системата: [търговска тайна]), което включва в себе си следните 

разходни елементи: [търговска тайна] (код в системата: [търговска тайна]), [търговска тайна] 

(код в системата: [търговска тайна] ), [търговска тайна] (код в системата: [търговска тайна]), 

[търговска тайна] (код в системата: [търговска тайна]) с включена цена на капитала от 

[търговска тайна]
4 за 2009 г. и 2010 г.: 

- Дейност производство на телефонни указатели – разходите отнесени към дейност 

производство на телефонни указатели отговарят на разходите директно свързани с 

отдела, който се занимава с поддръжката и обновяването на услугата телефонен 

указател в електронен вид; 

- Административни разходи и разходи за финанси и счетоводство, които могат да 

бъдат отнесени към този отдел се определят на пропорционална база от общите; 

- Няма приходи от предоставяне на телефонен указател, тъй като той е създаден 

изцяло - в съответствие с наложеното на БТК задължение, като доставчик на 

универсална услуга. Телефонният указател като услуга не генерира приходи от 

реклама или други.  

 

Според предоставените ни и проверени документи  и всяка друга информация от БТК  

приходите и разходите свързани с предоставяне на услугата телефонен указател в 

електронен вид за 2009 г. и 2010 г. са както следва: 

 2009 г. 2010 г. 
 Данни от проверката на ГТ Данни от проверката на 

ГТ 
 в лв. в лв. 

Приходи - - 
Разходи [търговска тайна] [търговска тайна] 

   
Общо (211 124) (217 219) 

 

Разходите за осигуряване на телефонен указател в електронен вид включват следните 
елементи от системата за определяне на разходите с включена цена на капитала от 
[търговска тайна] за 2009 г. и 2010 г.:  

 Дейност производство на телефонен указател;  

 Административни разходи; 

 Разходи за продажби и маркетинг (стойността им е [търговска тайна] лв. за 2009 г. и 
2010 г.); 

 Разходи за финанси и счетоводство. 
 

                                                 
4
 Документи относно цената на капитала от [търговска тайна] и допълнителни изискани справки са 

представени в т. 4 от настоящия Доклад.  
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Разходите свързани с услугата предоставяне на телефонен указател в електронен вид се 

алокират от системата за определяне на разходите и могат да бъдат представени по 

разходни елементи както следва: 

Разходен елемент Код в 
системата 
(SeeCost) 

2009 г. 2010 г. 

  в лв. в лв. 
    

Дейност производство на телефонен указател 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 

Административни разходи 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 

Разходи за продажби и маркетинг 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 

Разходи за финанси и счетоводство 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
    
Общо  (211 124) (217 219) 

 
 

Заключение: Според резултатите от извършените от нас процедури не бяха 

установени некоректни или неверни данни, касаещи преките и непреките разходи 

свързани в предоставянето на услуга телефонен указател в електронен вид,  на база 

първичните счетоводни документи и всяка счетоводна и друга информация 

предоставени ни от БТК. 
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2.12.3 Проверка на данните представени в Приложение № 1 (към писмо с вх. No. 
04-04-302 от 04.10.2011 г.) и Приложение № 1 (към писмо с вх. No. 04-04-229 от 
08.12.2011 г.): III. Достъп до обществени телефонни апарати за осъществяване 
на гласови телефонни услуги. 

 

 
Съгласно чл. 182, ал. 2, т. 3 и чл. 184 от ЗЕС БТК е задължено да осигурява обществени 
телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги с 
определено качество. 
 
Нетните разходи за осигуряване на обществени телефонни апарати са изчислени като 

разлика между сумата на разходите за закупуване, инсталиране и поддръжка на обществени 

телефонни апарати, като елемент от универсалната услуга и разходите, когато се предоставя 

същата услуга, която не е елемент от универсалната услуга, като се прибави сумата на 

приходите от осъществяваните чрез тях услуги. 

 

Ние проверихме всеки един от елементите касаещи нетните разходи от предоставянето на 

услугата чрез обществени телефонни апарати за 2009 г. и 2010 г. 

 

Бяха ни предоставени следните справки от БТК касаещи приходите и разходите от 

осигуряването на достъп до обществени телефонни апарати за осъществяване на гласови 

телефонни услуги: 

 Обобщени аналитични справки за приходите и разходите отнесени към услугите 

разговори, провеждани чрез обществени телефонни апарати за следните периоди: 

01.01.2009 г. – 30.06.2009 г. , 01.07.2009 г. – 31.12.2009 г.; 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г. , 

01.07.2010 г. – 31.12.2010 г.; 

 Изискани първични счетоводни документи, както е посочено в точки 2.3, 2.3, 2.4, 

2.5 и 2.6 от настоящия Доклад. 

 

Според предоставените ни и проверени документи и всяка друга информация от БТК  

приходите и разходите свързани само с обществените телефонни апарати, които 

отговарят на критериите за достатъчност, определени съобразно чл. 5, ал. 2 от 

Наредба № 6 за изискванията и параметрите на качеството за универсалната услуга, 

специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи 

обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на 

задължението за предоставяне на универсалната услуга към 31.12. 2009 г. и 31.12.2010 г., за 

2009 г. и 2010 г. са както следва: 
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 2009 г. 2010 г. 
 Данни от 

проверката на 
ГТ 

Данни от 
проверката на 

ГТ 
 в лв. в лв. 
   

Приходи (ОТА) 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 

Разходи (ОТА) 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
 

Потвърдените от нас приходи и разходи касаещи гореспоменатите обществени 

телефонни апарати бяха съпоставени с приходите и разходите посочени в Приложение 

№ 1 (вх. No. 04-04-302 от 04.10.2011 г.) и Приложение № 1 (вх. No. 04-04-229 от 08.12.2011 

г.) и следните разлики, отражението на които в общия размер на нетните разходи на БТК 

за 2009 г. и 2010 г. е разгледано в т. 3 от настоящия Доклад, бяха установени: 

 2009 г. 

 Данни от 
проверката 

на ГТ 
 

Приложение 
№ 1 (към 

писмо с вх. 
No. 04-04-302 

от 04.10.2011 
г.)  

Разлика 

 в лв. в лв. в лв. 
 (1) (2) (1)-(2) 

Приходи (ОТА) 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
- 

Разходи (ОТА) 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
(221) 

 

 2010 г. 

 Данни от 
проверката 

на ГТ 
 

Приложение 
№ 1 (към 

писмо с вх. 
No. 04-04-229 

от 08.12.2011 
г.) 

Разлика 

 в лв. в лв. в лв. 
 (1) (2) (1)-(2) 

Приходи (ОТА) 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
- 

Разходи (ОТА) 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
70 812 
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Следва да бъде отбелязано:  

 посочените приходи за 2009 г. и 2010 г. в таблиците по-горе се отнасят единствено 
за обществените телефонни апарати, които попадат в обхвата на универсалната 
услуга; 

 общите приходи от реклама върху фонокарти и обществените телефонни апарати 
за 2009 г. и 2010 г. са съответно: [търговска тайна]лв. и [търговска тайна]лв. 

 общият брой на обществените телефонни апарати (кабини и фонокартни апарати) 
за 2009 г. и 2010 г. е както следва: 

 
 2009 г. 2010 г. 
 брой апарати брой апарати 
   

Брой обществени телефонни апарати по УУ 
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 

Общ брой обществени телефонни  
[търговска 

тайна] 
[търговска 

тайна] 
 

Заключение: Според резултатите от извършените от нас процедури не бяха 

установени некоректни или неверни данни, касаещи приходите и разходите 

свързани с предоставянето на елемента от универсалната услуга предоставяне на 

достъп до обществени телефонни апарати (ОТА) за осъществяване на гласови 

телефонни услуги, само за тези ОТА, които не надвишават броя ОТА според 

критериите за достатъчност, определени съобразно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 6 за 

изискванията и параметрите на качеството за универсалната услуга, специалните 

мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи 

обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на 

задължението за предоставяне на универсалната услуга към 31.12. 2009 г. и 31.12.2010 

г.,  на база първичните счетоводни документи и всяка счетоводна и друга 

информация предоставени ни от БТК. 

2.12.4 Проверка на данните представени в Приложение № 1 (към писмо с вх. No. 
04-04-302 от 04.10.2011 г.) и Приложение № 1 (към писмо с вх. No. 04-04-229 от 
08.12.2011 г.): IV. Нематериални предимства от предоставяне на универсална 
услуга за 2009 г. и 2010 г. 

 
Нематериалните предимства от предоставяне на универсална услуга на БТК за 2009 г. и 2010 
г. са както следва:  
 
 2009 г. 2010 г. 
 в лв.  в лв.  
   
Нематериални предимства 890 000 950 000 

 
Методологията и предоставените ни документи касаещи определянето на нематериалните 
предимства от предоставяне на универсална услуга са разгледани подробно в точка 4 от 
настоящия доклад. 
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3 Заключения и оценки относно коректността на сумата на определените от БТК 
нетни разходи за всяка отделна услуга от обхвата на универсалната услуга, за 
която е налице искане за компенсиране за периода 2009 г. и 2010г. 

 
Във връзка с постигане на заключения и оценки по гореописаната цел ние извършихме 
следните процедури от договорените: 

3.1 Процедура 1 - Проверка и потвърждаване верността на счетоводните 
документи и на всяка друга информация, въз основа на които, към 31.12 на 
съответната година, задълженото предприятие е определило нетните разходи 
от предоставяне на универсалната услуга през финансови години 2009 и 2010; 

 
При изпълнение на процедурата ние извършихме следните дейности: 
Ние извършихме детайлен преглед на резултатите от системата за определяне на приходите 
и  разходите (системата SeeCost), и данните от главната книга на Дружеството към 
31.12.2009 г. и 31.12.2010 г. 
 
Ние извършихме проверка на хронологии на приходните и разходните сметки от 
счетоводната система на Дружеството към 31.12.2009 г. и 31.12.2010 г. и съответствието им 
със системата за определяне на приходите и разходите, и одитирания годишен финансов 
отчет на Дружеството към 31.12.2009 г. и 31.12.2010 г. 

 
Беше направена представителна статистическа извадка по утвърдени методологии от Грант 
Торнтон  от първични счетоводни и други документи, които бяха необходими за 
удостоверяване на верността на счетоводните документи, съответствието им със 
счетоводните записи от регистрите на Дружеството и подкрепящата документация със 
съответните контрагенти като декларации, удостоверения, договори и общи условия 
валидни към съответните периоди. Следните документи бяха изискани и проверени по 
отношение на тяхната точност, пълнота относно необходими реквизити и съответствие със 
счетоводните регистри, за да бъде потвърдена тяхната вярност: 

 Хронология на счетоводните записи в приходните сметки на Дружеството и 
детайлна справка относно общия брой абонати по планове, на база на които 
беше направена представителна статистическа извадка и бяха изискани 
приходни фактури касаещи приходи по всеки един от петте абонаментни 
плана (Инвалиди 160, Инвалиди 300, Ограничен, Социални и здравни 
заведения и Стандартен). Хронологията на счетоводните записи беше 
проверена за повторения при абонатите по месеци съответно за 2009 г. и 
2010 г. Първичните счетоводни документи бяха изискани така че: 

o да обхващат равен брой абонати за 2009 г. и 2010 г.; 
o фактурите за абонати отнасящи се за 2009 г. да се отнасят за различни 

абонати от тези за 2010 г.; 
o броят на фактурите изискани по всеки един от абонаментните планове 

да е пропорционален с приходите по съответния план за 2009 г. и 
2010 г.; 

o изискани бяха и данни от системата за одобрение на кандидатите на 
БТК за избрани от Грант Торнтон физически или юридически лица и 
детайлна информация за процеса на одобряване и съответно отказ на 
всеки индивидуален клиент. На база изготвена представителна 
статистическа извадка по одобрени методологии на Грант Торнтон 
беше проверен процесът за приемане или отказ на определени 
физически / юридически лица подали документи за одобрение за 
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ползване на план Инвалиди, Ограничен или план Социални и 
здравни заведения. Следва да бъде отбелязано следното: по решение 
на Ръководството на БТК копия на документи като лична карта, 
решение на ТЕЛК (НЕЛК) за инвалидност, документ доказващ, че 
притежателят е част от програма за социално подпомагане и др. не се 
съхраняват. Тези документи се проверят в процеса на одобрение на 
кандидатите по плановете по универсалната услуга. 

 
Първичните счетоводни документи бяха проверени за следното:  

o съответствие със счетоводните записи за съответната година; 
o коректното отнасяне на прихода към всеки отделен абонаментен план;  
o валидност на данните за всеки отделен абонат;  
o съответствие на датата на документа със счетоводните записи;  
o съответствие на използвани минути и импулси за селищни, 

междуселищни, международни и разговори към мобилни номера в 
силен и слаб трафик за 2009 г. и 2010 г. включително броят разговори 
на всеки абонат в рамките на включените минути по планове, както и 
броят на минутите надхвърлящи включените минути; 

o проверка на валидността на клиентските номера и физическите лица, 
които отговарят на тях, проверка за дублиране на клиентски номера 
или няколко плана подписани с едно и също физическо лице. 

 

 Справка за заетите лица служители на Дружеството със съответното трудово 
възнаграждение (по единен личен номер от системата за управление на 
човешките ресурси [търговска тайна]), които са директно свързани с 
разработката, поддръжката и обновяването на телефонния указател, 
предоставян от БТК в електронен вид в тяхната официална електронна 
страница, хронология на счетоводните записи касаещи административни 
разходи и разходите за финанси и счетоводство на Дружеството и договори 
на служителите на Дружеството, които отговарят за тези дейности и 
хронология на приходите от тази дейност (ако съществуват приходи), така че 
да бъде потвърдено следното:  

o  Месечният разход за заплати на отдела, отговорен за предоставянето 
на услугата телефонен указател; 

o Верността на документите от избраната извадка от общите 
административни разходи и разходи за финанси и счетоводство на 
Дружеството; 

o Верността на общите приходи за Дружеството в резултат на 
предоставяне на услугата Телефонен указател в електронен вид; 

o Платежни документи за изплащане на трудови възнаграждения. 
 

 Счетоводни справки касаещи приходите от предоставяне на услуги чрез 
обществени телефонни апарати за 2009 г. и 2010 г., които обхващат следното:  

o Хронология на приходите и справка за разходите, касаещи 
обществените телефонни апарати. 

 
Заключение: В резултат от извършените процедури ние не констатирахме случаи на 
несъответствие или разлики относно верността на счетоводните документи и другата 
информация въз основа на които към 31.12 на съответната година, задълженото 
предприятие е определило нетните разходи от предоставяне на универсалната услуга 
през финансови години 2009 и 2010. 
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3.2 Процедура 2 - Проверка и потвърждаване на сумите на разходите за 
закупуване, за инсталиране и за поддръжка на обществени телефонни 
апарати месечно и общо към 31.12 на 2009 г. и на 2010 г.; 

 
При изпълнение на процедурата ние извършихме следните дейности:  

 Преглед на счетоводен и данъчен амортизационни планове за 2008 г., 2009 г. 
и 2010 г. с цел установяване на промяната в броя на обществените телефонни 
апарати за 2009 г. и 2010 г.; 

 Преглед и анализ на данните от първични счетоводни документи за поръчки, 
фактури, приемо-предавателни протоколи за доставени и инсталирани 
обществени телефонни апарати; 

 Преглед на данни от системата за определяне на разходите, касаещи сектор 
Дирекция експлоатация и архитектура на мрежата, Звено: [търговска тайна] 
(код в системата: [търговска тайна]). 

 
Следва да бъде отбелязано, че разходите за поддръжка на обществените телефонни 
апарати минават през системата за определяне на разходите и са осреднени за 
всички обществени телефонни апарати, независимо дали попадат или не попадат в 
обхвата на универсалната услуга. 

 
Заключение: Резултатите от извършените от нас процедури показаха, че през 2009 г. 
и 2010 г. няма закупени или инсталирани обществени телефонни апарати в обхвата 
на универсалната услуга. Разходите за поддръжка на телефонни апарати са 
осреднени за цялата година за всички обществени телефонни апарати. Приходите и 
разходите по процедура 2 са представени в Приложение 1, съдържащо данни, 
представляващи търговска тайна на предприятието. (Забележка: Препоръки и 
предложения относно разпределянето на разходите свързани с предоставянето на 
универсалната услуга чрез обществени телефонни апарати са поместени в Доклад за 
препоръки и предложения за подобрение, в резултат на проверката на нетните 
разходи на „Българска телекомуникационна компания“ АД от предоставяне на 
универсална услуга през 2009 и 2010 финансови години от 17.06.2013 г.). 

3.3 Процедура 3 - Проверка и установяване на общия брой обществени 
телефонни апарати, както и на коректността на броя обществени телефонни 
апарати, изчислени от БТК във връзка с критериите за достатъчност, 
определени съобразно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 6 за изискванията и 
параметрите на качеството за универсалната услуга, специалните мерки за 
хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи 
обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на 
задължението за предоставяне на универсалната услуга към 31.12. за всяка 
съответната финансова година, включена в обекта на поръчката 

 
При изпълнение на процедурата ние извършихме следните дейности:  
 

 Списък на всички обществените телефонни апарати по населено място, брой 
жители и брой апарати за съответния период беше изискан и прегледан; 

 Списък на обществените телефонни апарати по населено място, брой жители 
и брой апарати само за обществените телефонни апарати, които попадат в 
обхвата на универсалната услуга беше получен и анализиран; 
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 Искания за откриване на обществени телефонни апарати по населено място, 
брой жители и брой апарати само за обществените телефонни апарати, 
които попадат в обхвата на универсалната услуга бяха изискани и прегледани; 

 На база официална статистика от Националния статистически институт 
относно броя на населението по населени места в България за периода 2006 
г. – 2010 г.бяха преизчислени броят и разпределението на обществените 
телефонни апарати по критериите за достатъчност , определени съобразно 
чл. 5, ал. 2 от Наредба № 6 за изискванията и параметрите на качеството за 
универсалната услуга, специалните мерки за хора с увреждания и реда за 
избор на предприятията, предоставящи обществени електронни 
съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на задължението за 
предоставяне на универсалната услуга към 31.12. за всяка съответната 
финансова година, включена в обекта на поръчката; 

 Преизчислените резултати бяха съпоставени с предоставения ни списък на 
обществените телефонни апарати по населено място, жители и брой апарати 
само за обществените телефонни апарати, които попадат в обхвата на 
универсалната услуга; 

 Съответните разлики бяха изчислени и анализирани. Броят на телефонните 
апарати в избрани от Грант Торнтон кметства беше преизчислен в 
съответствие с изискванията от Наредба № 6 и не бяха констатирани кметства 
с брой телефонни апарати по универсалната услуга надвишаващи съответния 
допустим брой по Наредба № 6. 

 
Заключение: При изпълнение на процедурата общият брой на ОТА беше установен. 
Броят на обществените телефонни апарати, които попадат в обхвата на 
универсалната услуга не надвишава допустимия брой, преизчислен според 
изискванията и критериите за достатъчност, определени съобразно чл. 5, ал. 2 от 
Наредба № 6 за изискванията и параметрите на качеството за универсалната услуга, 
специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, 
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за 
възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга. Резултатите са 
посочени в т. 2.12.3 от настоящия Доклад. 
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3.4 Процедура 4 - Проверка на броя на закупените и на броя на инсталираните 
от БТК обществени телефони за 2009 г. и за 2010 г. към 31.12 на съответната 
година 

 
Неприложимо, защото няма закупени и инсталирани от БТК обществени телефони 
за 2009 г. и за 2010 г. (виж т. 2.2 от настоящия доклад). 

3.5 Процедура 5 - Проверка и потвърждаване на сумите на приходите от всички 
видове проведени разговори на обществени телефонни апарати и от реклама, 
предоставяна чрез кабините на обществените телефонни апарати към 31.12 за 
всяка съответната финансова година, включена в обекта на поръчката 

 
При изпълнение на процедурата ние извършихме следните дейности:   

 Изискани бяха договори за реклама върху обществените телефонни апарати 
и фонокарти и спецификации на услугите за реклама извършени от БТК; 

 Изискан беше списък на всички обществени телефонни апарати по населено 
място, жители и брой апарати; 

 Изискан и проверен беше списък на обществените телефонни апарати по 
населено място, жители и брой апарати само за обществените телефонни 
апарати, които попадат в обхвата на универсалната услуга; 

 Прегледахме справка за приходите от обществените телефонни апарати, 
които попадат в обхвата на универсалната услуга, и потреблението свързано с 
тях, разделено по видове разговори (селищни, междуселищни, 

международни, мобилни и други); 

 На база представителна статистическа извадка, беше проверено 
потреблението на отделни обществени телефонни апарати, така че те да 
бъдат от различни населени места и да обхващат различни периоди за 2009 г. 
и 2010 г.; 

 
Следва да бъде отбелязано следното, приходите от всички видове разговори на 
обществени телефонни апарати се изчисляват на база потребление (използвани 
минути и импулси) за всеки един апарат т.е. приходите от обществените телефонни 
апарати, които попадат в обхвата на универсалната услуга могат да бъдат директно 
отнесени към всеки отделен апарат. Приходите от реклама се разпределят на 
пропорционална база между всички обществени телефонни апарати, чрез които се 
извърша рекламна дейност (Детайлите са представени в Приложение 2). Сумата на 
приходите от реклама се получава като сума от разпределения приход на отделен 
обществен телефонен апарат умножен по броя на обществените телефонни апарати, 
които попадат в обхвата на универсалната услуга.  
 

Заключение: При изпълнение на процедурата не констатирахме несъответствия и 
разлики между проверените първични счетоводни документи и счетоводните записи 
на БТК,относно сумите на приходите от всички видове проведени разговори на 
обществени телефонни апарати и от реклама, предоставяна чрез кабините на 
обществените телефонни апарати и фонокарти към 31.12.2009 г. и 31.12.2010 г. 
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3.6 Процедура 6 - Проверка на количеството отработени човекочасове и 
почасови разходи за труд, свързани с поддръжката на обществените 
телефонни апарати към 31.12 на 2009 и 2010 финансови години; 

 
При изпълнение на процедурата ние извършихме следните дейности:  

 Получихме и анализирахме хронологията на разходите за труд обвързани със 
звеното в системата за определяне на разходите, което касае обществените 
телефонни апарати. Разходите за труд се формират на база отчетени и 
отработени часове (timesheets), въведени в системата за определяне на 
разходите; 

 Анализирахме базата за разпределяне на разходите за труд. Те се разпределят 
на пропорционална база върху всички обществени телефонни апарати 
(такива, които са в обхвата на универсалната услуга, и тези извън нея); 

 Получихме и анализирахме справка за заетите лица служители на 
Дружеството  със съответното трудово възнаграждение (по единен личен 
номер от системата за управление на човешките ресурси [търговска тайна]), 
които са директно свързани с обществените телефонни апарати; 

 Преглед на данни от системата за определяне на разходите, касаещи сектор 
[търговска тайна], Звено: [търговска тайна] (код в системата: [търговска 
тайна]); 

 
 В резултат на извършените дейности установихме, че: 

-  разходите за поддръжка на обществените телефонни апарати в системата за 
определяне на разходите се отнасят към [търговска тайна], Звено: [търговска тайна] 
(код в системата: [търговска тайна]). 
 
Заключение: Резултатите от извършените от нас процедури потвърдиха 
разходите свързани с поддръжката на обществените телефонни апарати, 
разпределени на база отчетени и отработени часове в Звено [търговска 
тайна] (код в системата: [търговска тайна]). 

 

3.7 Процедура 7 - Проверка на броя откритите и закрити телефонни постове по 
видове абонати (домашни и служебни) и по ценови пакети за съответната 
категория потребители към 31.12. съответно на 2009 и 2010 години; 

 
При изпълнение на процедурата ние извършихме следните дейности:  

 Изискан беше списък на откритите телефонни постове по всеки един от 
четирите абонаментни планове – Ограничен, Инвалиди 160, Инвалиди 300 и 
Социални и здравни заведения, съдържащ клиентски номер, вид абонамент, 
домашен или служебен, име на физическото / юридическото лице и месец 
на откриването на телефонния пост; 

 Изискан беше списък на закритите телефонни постове по всеки един от 
четирите абонаментни планове – Ограничен, Инвалиди 160, Инвалиди 300 и 
Социални и здравни заведения, съдържащ клиентски номер, вид абонамент, 
домашен или служебен,  име на физическото / юридическото лице и месец и 
дата на закриването на телефонния пост; 

 Изискан беше списък на всички активни телефонни постове към 31.12.2009 г. 
и 31.12.2010 г. по клиентски номера, име на физическото / юридическото 
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лице, абонаментен план и дата на откриване на телефонния пост за всеки 
отделен клиент; 

 Изисканите справки бяха проверени за следното: дублиране на клиентски 
номера или имена на физически лица, откриване на телефонни постове за 
вече активни абонати, закрити телефонни постове за абонати, които към края 
на съответната година са активни; 

 На база представителна статистическа извадка направена по методология 
утвърдена от Грант Торнтон бяха избрани открити и закрити телефонни 
постове за 2009 г. и 2010 г., за които бяха изискани документи, посочени в 
точка 2.1. от настоящия Доклад (относно изпълнение на Процедура 1 от 
договорените процедури); 

 
Следва да бъде отбелязано следното: абонаментите по планове Ограничен, Инвалиди 160 и 
Инвалиди 300 са планове само за физически лица за домашен абонамент. За абонамент в 
смисъла на служебен абонамент на определено дружество или организация, могат да бъдат 
считани само абонаментите по план Социални и здравни заведения. 
 
Заключение: В резултат от извършените процедури  за проверка на броя на 
откритите и закрити телефонни постове (домашни и служебни) не бяха 
констатирани разлики, изключения или несъответствия, при документите, обект на 
проверката. 
 

3.8 Процедура 8 - Проверка и потвърждаване на верността на данните за броя 
обосновани искания за откриване на PSTN телефонни постове за абонатите 
на ценовите пакети, предназначени за потребители: с увреждания, с над 90% 
намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация 
(план „Инвалиди 160" и план „Инвалиди" 300, според наименованието, 
обявено от БТК) към 31.12 на съответната година, включена в обекта на 
поръчката 

 
При изпълнение на процедурата ние извършихме следните дейности: 

 Бяха изискани детайлни справки за броя на откритите абонаменти по всеки от 
четирите плана (Инвалиди 160, Инвалиди 300, Ограничен и Социални и 
здравни заведения) с номер на абонамента и месец на започване на абонамента; 

 Беше направен анализ на справката за дублиращи се номера на потребители; 
o изискани бяха и данни от системата за одобрение на кандидатите на БТК за 

избрани от Грант Торнтон физически или юридически лица и детайлна 
информация за процеса на одобряване и съответно отказ5 на всеки 
индивидуален клиент. На база изготвена представителна статистическа 
извадка по одобрени методологии на Грант Торнтон беше проверен 
процесът за приемане или отказ на определени физически / юридически 
лица подали документи за одобрение за ползване на план Инвалиди, 
Ограничен или план Социални и здравни заведения. Следва да бъде 
отбелязано следното: по решение на Ръководството на БТК копия на 
документи като лична карта, решение на ТЕЛК (НЕЛК) за инвалидност, 
документ доказващ, че притежателят е част от програма за социално 
подпомагане и др. не се съхраняват. Тези документи се проверят в процеса на 
одобрение на кандидатите по плановете по универсалната услуга. 
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 Изискан беше списък на всички активни телефонни постове към 31.12.2009 г. и 
31.12.2010 г. по клиентски номера, име на физическото лице и дата на откриване 
на телефонния пост за всеки отделен клиент; 

 Изисканите справки бяха проверени за следното: дублиране на клиентски 
номера или имена на физически лица, откриване на телефонни постове за вече 
активни абонати, закрити телефонни постове за абонати, които към края на 
съответната година са активни. 

 
Заключение: Резултатите от извършените от нас процедури  потвърдиха броя 
обосновани искания подадени от БТК за откриване PSTN телефонни постове 
(независимо от начина на свързване) за абонатите на ценовите пакети, 
предназначени за потребители: с увреждания, с над 90% намалена работоспособност 
или намалена възможност за социална адаптация (план „Инвалиди 160" и план 
„Инвалиди 300", според наименованието, обявено от БТК) към 31.12.2009 г. и 
31.12.2010 г.  
 

3.9 Процедура 9 - Проверка и потвърждение за броя на абонатите - по видове 
абонати (домашни и служебни), по видове ценови пакети за всяка от двете 
категории потребители, в т.ч. на ценовите пакети от обхвата на 
универсалната услуга към 31.12. съответно на 2009 г. и на 2010 г. 

 
При изпълнение на процедурата ние извършихме следните дейности: 

 

 Изискан беше списък на всички активни телефонни постове към 31.12.2009 г. 
и 31.12.2010 г. по клиентски номера, име на физическото / юридическото 
лице, абонаментен план и дата на откриване на телефонния пост за всеки 
отделен клиент; 

 Изисканите справки бяха проверени за следното: дублиране на клиентски 
номера или имена на физически лица, откриване на телефонни постове за 
вече активни абонати, закрити телефонни постове за абонати, които към края 
на съответната година са активни; 

 Изискани бяха и данни от системата за одобрение на кандидатите на БТК за 
избрани от Грант Торнтон физически или юридически лица и детайлна 
информация за процеса на одобряване и съответно отказ на всеки 
индивидуален клиент. На база изготвена представителна статистическа 
извадка по одобрени методологии на Грант Торнтон беше проверен 
процесът за приемане или отказ на определени физически / юридически 
лица подали документи за одобрение за ползване на план Инвалиди, 
Ограничен или план Социални и здравни заведения. Следва да бъде 
отбелязано следното: по решение на Ръководството на БТК копия на 
документи като лична карта, решение на ТЕЛК (НЕЛК) за инвалидност, 
документ доказващ, че притежателят е част от програма за социално 
подпомагане и др. не се съхраняват. Тези документи се проверят в процеса на 
одобрение на кандидатите по плановете по универсалната услуга. 

 
Следва да бъде отбелязано следното: абонаментите по планове Ограничен, 
Инвалиди 160 и Инвалиди 300 са планове само за физически лица за домашен 
абонамент. За абонамент в смисъла на служебен абонамент към определено 
дружество или организация, могат да бъдат считани абонаментите по план 
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Социални и здравни заведения. Резултатите от проверката не показаха наличието на 
служебен абонамент по планове Ограничен, Инвалиди 160 и Инвалиди 300. 

 
Заключение: Резултатите от извършените от нас процедури  потвърдиха броя на 
посочените от БТК абонати - по видове абонаменти (домашни и служебни) за всяка 
от двете категории потребители на ценовите пакети от обхвата на универсалната 
услуга към 31.12. съответно на 2009 г. и на 2010 г. 
 

3.10 Процедура 10 - Проверка и потвърждение на данните за броя на подадени 
обосновани искания за откриване на PSTN телефонни постове и за броя на 
отказите от свързване по причини, посочени от потребителите и от БТК за 
2009 и за 2010 години; 

 
Във връзка с процедура проверка и потвърждение на данните за броя на подадени 
обосновани искания за откриване на PSTN телефонни постове и за броя на отказите 
от свързване по причини, посочени от потребителите и от БТК за 2009 и за 2010 
години ние извършихме следното:  
 

 Бяха изискани детайлни справки за броя на подадените обосновани искания за 
откриване на PSTN телефонни постове и за броя на отказите по четирите плана 
(Инвалиди 160, Инвалиди 300, Ограничен и Социални и здравни заведения). 

 Изискани бяха и данни от системата за обслужване на клиенти на БТК за 
избрани от Грант Торнтон физически / юридически лица и детайлна 
информация за процеса на одобряване и съответно отказ на всеки индивидуален 
клиент. На база изготвена представителна статистическа извадка по одобрени 
методологии на Грант Торнтон беше проверен процесът за приемане или отказ 
на определени физически лица подали документи 
 

Заключение: Резултатите от извършените от нас процедури на извадков 
принцип не показаха несъответствия при документите, обект на проверката, в 
броя на подадените обосновано искания за откриване на PSTN телефонни 
постове и за броя на отказите от свързване.  
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3.11 Процедура 11  - Проверка и потвърждаване на данните за реализирания обем 
на потребление (минути и импулси), включено в ценовите пакети и за обема 
на потреблението надхвърлящо, включеното в ценовите пакети за домашни и 
за служебни абонати, в т.ч. в ценовите пакети от обхвата на универсалната 
услуга, въз основа на месечна статистика, по данни на БТК, поотделно за 
селищни разговори в часове на силен и на слаб трафик и за междуселищни 
разговори в часове на силен и на слаб трафик, както и за броя на проведените 
селищни и междуселищни разговори в часове на силен и на слаб трафик към 
31.12. на съответната финансова година, включена в обекта на поръчката;  

При изпълнение на процедурата ние извършихме следните дейности:  
 

Беше направена представителна статистическа извадка по утвърдени методологии от 
Грант Торнтон  от първични счетоводни документи, които бяха анализирани. 
Следните документи бяха изискани и проверени за отразяването и разпределението 
им в системата за определяне на разходите: 

 Хронология на счетоводните записи в приходните сметки на Дружеството и 
детайлна справка относно общия брой абонати по планове, на база на които 
беше направена представителна статистическа извадка и бяха изискани 
приходни фактури касаещи приходи по всеки един от петте абонаментни 
плана (Инвалиди 160, Инвалиди 300, Ограничен, Социални и здравни 
заведения и Стандартен). Хронологията на счетоводните записи беше 
проверена за повторения при абонатите по месеци съответно за 2009 г. и 
2010 г. Първичните счетоводни документи бяха изискани така че: 

o да обхващат равен брой абонати за 2009 г. и 2010 г.; 
o фактурите за абонати отнасящи се за 2009 г. да се отнасят за различни 

абонати от тези за 2010 г.; 
o броят на фактурите изискани по всеки един от абонаментните планове 

да е пропорционален с приходите по съответния план за 2009 г. и 
2010 г.; 

o изискани бяха документи за кандидатстване за абонамент по всеки 
един от четирите абонаментни плана посочени в точка 2.1. от 
настоящия Доклад (относно изпълнение на Процедура 1 от 
договорените процедури) 

 
Първичните счетоводни документи бяха проверени за следното:  

o съответствие с счетоводните записи за съответната година; 
o отнасяне на прихода към всеки отделен абонаментен план;  
o валидност на данните за всеки отделен абонат;  
o съответствие на датата на документа със счетоводните записи;  
o използвани минути и импулси за селищни и междуселищни разговори 

в силен и слаб трафик за 2009 г. и 2010 г., също така и броят 
разговори на всеки абонат в рамките на включените минути по 
планове, както и броят на минутите и импулси  надхвърлящи 
включените минути за селищни, междуселищни, международни и 
разговори към мобилни номера в силен и слаб трафик за 2009 г. и 
2010 г.; 

o проверка на валидността на клиентските номера и физическите / 
юридическите лица, които отговарят на тях, проверка за дублиране на 
клиентски номера или няколко плана подписани с едно и също 
физическо / юридическо лице. 
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Заключение: Резултатите от извършените от нас процедури  потвърдиха месечните 
данни на БТК за реализирания обем на потребление (минути и импулси), включено 
в ценовите пакети и за обема на потреблението надхвърлящо, включеното в 
ценовите пакети за домашни и за служебни абонати от обхвата на универсалната 
услуга поотделно за селищни разговори в часове на силен и на слаб трафик и за 
междуселищни разговори в часове на силен и на слаб трафик, както и за броя на 
проведените селищни и междуселищни разговори в часове на силен и на слаб 
трафик към 31.12.2009 г. и 31.12.2010 г.  

 

3.12 Процедура 12 - Проверка на верността на нетните разходи, посочени в 
заявленията на БТК за компенсиране на несправедливата тежест от 
предоставяне на универсалната услуга за 2009 г. и за 2010 г., при отчитане 
изискванията на нормативна уредба, в сила за периода на направените 
изчисления 

 
По процедура проверка на верността на нетните разходи, посочени в заявленията на БТК за 
компенсиране на несправедливата тежест от предоставяне на универсалната услуга за 2009 г. 
и за 2010 г., при отчитане изискванията на нормативна уредба, и на база резултатите и 
извършените процедури в т.1. и т.2 от настоящия Доклад беше извършено преизчисление 
на следните разлики за компенсиране, които определят общия размер на нетните разходи 
на Дружеството за 2009 г. и 2010 г. 
 

3.12.1 Определяне на нетните разходи от  предоставяне на абонаменти планове от 
обхвата на универсалната услуга - месечен абонамент за 2009 г. и 2010 г. 

 

 Определяне на приходите от месечен абонамент за 2009 г. и 2010 г. от 
абонаменти по планове Ограничен, Инвалиди 160, Инвалиди 300 и Социални 
и здравни заведения: 
 

 Приходите от месечен абонамент представени в Приложение № 1 от писмо на БТК, 
вх. No. 04-04-302 от 04.10.2011 г. от деловодството на КРС и Приложение № 1 от 
писмо на БТК вх. No. 04-04-229 от 08.12.2011 г. от деловодството на КРС са на база 
счетоводни данни за всеки един от двата периода. 
 

 Определяне на приходите от месечен абонамент за 2009 г. и 2010 г. от 
абонаменти по планове Ограничен, Инвалиди 160, Инвалиди 300 и Социални 
и здравни заведения на база Стандартен план, ако посочените планове биха 
били предлагани по цени стандартно таксуване („Стандартен 
план”/”Стандартен бизнес”), съгласно изискванията на Правилата за 
изчисляване на нетните разходи: 
 

 Приходите от месечен абонамент за 2009 г. и 2010 г. от абонаменти по планове 
Ограничен, Инвалиди 160 и Инвалиди 300 са изчислени на база месечен абонамент 
от 10,00 лв. без ДДС (12 лв. с ДДС) за Стандартен план и броят абонати по всеки 
един от четирите плана за съответния период; 

 Приходите от месечен абонамент за 2009 г. и 2010 г. от абонаменти по план 
Социални и здравни заведения са изчислени на база месечен абонамент от 18 лв. без 
ДДС (цена за абонамент на абонати, които са юридически лица, според официални 
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публично достъпни данни на БТК) и броят абонати по план Социални и здравни 
заведения за 2009 г. и 2010 г. 

 

3.12.2 Размер на нетните разходи от  предоставяне на абонаменти планове от 
обхвата на универсалната услуга- месечен абонамент за 2009 г. и 2010 г  

 
На база предоставените ни от БТК и проверени от нас документи ние преизчислихме 
размера на нетните разходи за месечен абонамент за 2009 г. и 2010 г. и констатирахме както 
е представено в таблицата по-долу. 
 
Следва да бъде отбелязано следното, статистиката за активните телефонни постове, дава 
информация за активните телефонни постове към определен момент. Активните 
телефонни постове за определен месец, съответно представляват активните постове към 
последния ден от месеца. Броят на активните телефонни постове може да се променя през 
месеца, поради тази причина приходите от месечен абонамент се определят на база 
счетоводна информация, а броят абонаменти за всяка една година на база статистика за 
активните телефонни постове. 
 

2009 г. 

 Данни от 
проверката 

 от ГТ 

Приложение № 1 (към 
писмо  на БТК с вх. No. 
04-04-302 от 04.10.2011 г.) 

Разлика 

 (1) (2) (1)-(2) 
 в лв. в лв. в лв. 
Приходи от месечен 
абонамент  

   

 Ограничен план [търговска тайна] [търговска тайна] - 

 Инвалиди 160 [търговска тайна] [търговска тайна] - 

 Инвалиди 300 [търговска тайна] [търговска тайна] - 

 Социални и здравни 
заведения 

[търговска тайна] [търговска тайна] 
- 

Общо [търговска тайна] [търговска тайна] - 
    
Преизчислен приход от 
абонамент на база 
Стандартен план / 
Стандартен бизнес 

     

 Ограничен план [търговска тайна] [търговска тайна] - 

 Инвалиди 160 [търговска тайна] [търговска тайна] - 

 Инвалиди 300 [търговска тайна] [търговска тайна] - 

 Социални и здравни 
заведения 

[търговска тайна] [търговска тайна] 
- 

Общо [търговска тайна] [търговска тайна] - 
    

Нетни разходи - месечен 
абонамент за 2009 г. 

22 787 912 22 787 912 - 
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2010 г. 

 Данни от 
проверката  

от ГТ 

Приложение № 1 (към 
писмо на БТК с вх. No. 04-

04-229 от 08.12.2011 г.) 

Разлика 

 (1) (2) (1)-(2) 
 в лв. в лв. в лв. 
Приходи от месечен 
абонамент  

   

 Ограничен план [търговска тайна] [търговска тайна] - 

 Инвалиди 160 [търговска тайна] [търговска тайна] - 

 Инвалиди 300 [търговска тайна] [търговска тайна] - 

 Социални и здравни 
заведения 

[търговска тайна] [търговска тайна] 
- 

Общо [търговска тайна] [търговска тайна] - 
    
Преизчислен приход от 
абонамент на база 
Стандартен план / 
Стандартен бизнес 
 

   

 Ограничен план [търговска тайна] [търговска тайна] 
                                                            

-    

 Инвалиди 160 [търговска тайна] [търговска тайна] 
                                                            

-    

 Инвалиди 300 [търговска тайна] [търговска тайна] 
                                                            

-    

 Социални и здравни 
заведения 

[търговска тайна] [търговска тайна] 
                                                            

-    

Общо 
[търговска тайна] [търговска тайна] 

                                                          
-    

    

Нетни разходи - месечен 
абонамент за 2010 г. 

26 812 159 26 812 159 - 
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3.12.3  Определяне на нетните разходи от предоставяне на абонаменти планове от 
обхвата на универсалната услуга- включени минути / импулси за 2009 г. и 2010 
г. 

 

 Определяне на приходите от включени минути / импулси на база ценова 
листа, стандартно таксуване: 

 Включени минути за селищни разговори имат плановете Ограничен, Инвалиди 160, 
Инвалиди 300 и план Социални и здравни заведения. Броят на включените импулси 
и минути за селищни разговори по всеки един от абонаментните планове бяха 
разгледани в точка 2 от настоящия доклад; 

 Включени минути за междуселищни разговори има само план Инвалиди 300; 

 Първоначалната такса за включване както и цените за разговори (селищни, 
междуселищни, силен, слаб трафик) бяха разгледани в точка 2 от настоящия доклад, 
също така и броя разговори и импулси за 2009 г. и 2010 г.; 

 
Размерът на нетните разходи от включени минути и импулси за 2009 г. и 2010 г. е както 
следва: 
 
 2009 г. 2010 г. 
 в лв. в лв. 
   
Ограничен план [търговска тайна] [търговска тайна] 
План Инвалиди 160 [търговска тайна] [търговска тайна] 
План Инвалиди 300 [търговска тайна] [търговска тайна] 
Социални и здравни заведения [търговска тайна] [търговска тайна] 
   
Нетни разходи от включени минути / 
импулси 

8 452 278 10 696 977 

 

3.12.4 Нетни разходи за откриване на план Инвалиди за 2009 г. и 2010 г. 

 
Нетните разходи за откриване на план Инвалиди за 2009 г. и 2010 г. се изчисляват на 
следната база: 

 Разликата между цените за откриване на план Стандартен и план Инвалиди, които 
бяха разгледани в точка 2 от настоящия доклад; 

 Броят на откритите план Инвалиди за 2009 г. и 2010 г., които също така бяха 
разгледани в точка 2 от настоящия доклад. 

 
Нетните разходи за 2009 г. и 2010 г. са както следва: 
 
 2009 г. 2010 г. 
 в лв. в лв. 
   
план Инвалиди [търговска тайна] [търговска тайна] 
   
Нетни разходи - откриване на план Инвалиди 16 930 240 
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3.12.5  Нетни разходи от предоставяне на услугата телефонен указател в електронен 
вид 

 
Нетните разходи от предоставяне на услугата телефонен указател представляват само 
разходите, които са директно свързани към предоставянето на тази услуга, тъй като тя не 
реализира приходи от реклама или друг вид приходи. 
 
Разходите, които могат да бъдат директно отнесени към тази услуга са определени чрез 
системата за определяне на разходите използвана от БТК (SeeCost), посочени в  т. 2.12 от 
настоящия Доклад. 
 

3.12.6 Нетни разходи от предоставяне на услугата достъп до обществени телефонни 
апарати (ОТА) за осъществяване на гласови телефонни услуги 

 
Нетните разходи от предоставяне на услугата достъп до обществени телефонни апарати за 
осъществяване на гласови телефонни услуги се изчисляват на база разликата между 
приходите и разходите от предоставянето на тази услуга. Нетните разходи за 2009 г. и 2010 
г. са представени в следните таблици: 
 
 2009 г. 

 Данни от 
проверката 

от ГТ 

Приложение № 
1 на БТК 

(писмо с вх. No. 
на КРС 04-04-

302 от 04.10.2011 
г.) 

Разлика 

 в лв. в лв. в лв. 
Приходи    

 Селищни [търговска тайна]   

 Междуселищни [търговска тайна]   

 Международни [търговска тайна]   

 Мобилни [търговска тайна]   

 Други [търговска тайна]   

Приходи от реклама върху фонокарти [търговска тайна]   
Общо [търговска тайна] [търговска тайна] - 
    
Разходи [търговска тайна] [търговска тайна] (221) 
    

Нетни разходи – ОТА 961 033 961 254 (221) 
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 2010 г. 

 Данни от 
проверката на 

ГТ 

Приложение № 
1 (към писмо с 

вх. No. 04-04-229 
от 08.12.2011 г.) 

Разлика 

 в лв. в лв. в лв. 
Приходи    

 Селищни [търговска тайна]   

 Междуселищни [търговска тайна]   

 Международни [търговска тайна]   

 Мобилни [търговска тайна]   

 Други [търговска тайна]   

Приходи от реклама върху фонокарти [търговска тайна]   
    
Общо [търговска тайна] [търговска тайна] - 
    
Разходи [търговска тайна] [търговска тайна] 70 812 
    

Нетни разходи -  ОТА 757 802 686 990 70 812 
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Заключение: Според резултатите от извършените от нас процедури и преизчисления сумата на определените от БТК нетни 
разходи за всяка отделна услуга от обхвата на универсалната услуга, за която е налице искане за компенсиране за периода 2009 г. 
и 2010г. не бяха установени некоректни или неверни данни, на база първичните счетоводни документи и всяка счетоводна и 
друга информация предоставени ни от БТК. 

Следните изменения биха били отразени в сумата на нетните разходи за всяка една от финансовите години, обект на проверката, и са 
представени в следната таблица:  
       Размер на нетните разходи за 

услугите, включени в 
изискванията за УУ 

        

    в лв.  в лв. 

    Резултати от проверката от Грант Торнтон ( I + II + III – IV) (1) 31 539 903  37 534 396  

    Приложение № 1 (към писмо на БТК с вх. No. 04-04-302 от 04.10.2011 
г.) и Приложение № 1 (към писмо с вх. No. 04-04-229 от 08.12.2011 г.) 

(2)  31 540 124  
 

37 463 584 

    Разлика (1)-(2) (221) 
 

70 812  

              

    
2009  2010 

    

              

I. Ценови пакети   Резултати от проверката на Грант Торнтон [(1)+(2)+(3)] (1)         31 257 120  
 

37 509 376  

    Приложение № 1 (към писмо на БТК с вх. No. 04-04-302 от 04.10.2011 г.) и 
Приложение № 1 (към писмо на БТК с вх. No. 04-04-229 от 08.12.2011 г.) 

(2)         31 257 120  
 

37 509 376  

    Разлика (1)-(2) -  
 

- 
        

   

  

1. 

Нетни разходи от месечен абонамент            22 787 912  
 

26 812 159  

  Нетни разходи от месечен абонамент (Приложение № 1 (към писмо на БТК 
с вх. No. 04-04-302 от 04.10.2011 г.) и Приложение № 1 (към писмо на БТК с 
вх. No. 04-04-229 от 08.12.2011 г.) 

  
        22 787 912  

 
26 812 159  

    Разлика   - 
 

 -  

  

2. 

Нетни разходи от включени минути / импулси    8 452 278 
 

10 696 977  

  Нетни разходи от включени минути / импулси (Приложение № 1 (към 
писмо на БТК с вх. No. 04-04-302 от 04.10.2011 г.) и Приложение № 1 (към 
писмо на БТК с вх. No. 04-04-229 от 08.12.2011 г.) 

  
8 452 278  

 
10 696 977  

    Разлика   -  
 

- 
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2009  2010 

       
 

 
  

   

  

3. 

Нетни разходи - откриване на план Инвалиди    16 930  
 

 240 

  Нетни разходи от откриване на план Инвалиди (Приложение № 1 (към 
писмо на БТК с вх. No. 04-04-302 от 04.10.2011 г.) и Приложение № 1 (към 
писмо на БТК с вх. No. 04-04-229 от 08.12.2011 г.)) 

  
16 930  

 
 240 

    Разлика    -  
 

 -  
    

   

II. Телефонен 
указател 

  
Резултати от проверката на Грант Торнтон    211 124  

 
217 219  

    Приложение № 1 (към писмо на БТК с вх. No. 04-04-302 от 04.10.2011 г.) и 
Приложение № 1 (към писмо на БТК с вх. No. 04-04-229 от 08.12.2011 г.) 

  
 211 124  

 
217 219  

    Разлика   - 
 

 - 
        

   

  

 

Нетни разходи - телефонен указател в електронен вид, в лв.     211 124  
 

217 219  

  Нетни разходи от телефонен указател в електронен вид, в лв. (Приложение 
№ 1 (към писмо на БТК с вх. No. 04-04-302 от 04.10.2011 г.) и Приложение 
№ 1 (към писмо на БТК с вх. No. 04-04-229 от 08.12.2011 г.)) 

  
 211 124  

 
217 219  

    Разлика   - 
 

 - 
        

   

III. Достъп до 
ОТА за 
осъществяване 
на гласови 
телефонни услуги 

  Резултати от проверката на Грант Торнтон    961 033  
 

757 802  

  Приложение № 1 (към писмо на БТК с вх. No. 04-04-302 от 04.10.2011 г.) и 
Приложение № 1 (към писмо на БТК с вх. No. 04-04-229 от 08.12.2011 г.) 

  
 961 254  

 
686 990  

  
Разлика   (221)  

 
70 812 

        

  
  

  

 

Нетни разходи ОТА     961 033  
 

757 802  

  Нетни разходи от ОТА ((Приложение № 1 (към писмона БТК с вх. No. 04-
04-302 от 04.10.2011 г.) и Приложение № 1 (към писмо на БТК с вх. No. 04-
04-229 от 08.12.2011 г.)) 

  
 961 254  

 
686 990  

    Разлика   (221)  
 

70 812  
        

  
 

  

IV.Нематериални 
предимства от 
предоставяне на 
УУ 
  

  Резултати от проверката на Грант Торнтон    890 000  
 

950 000  

  Приложение № 1 (към писмо на БТК с вх. No. 04-04-302 от 04.10.2011 г.) и 
Приложение № 1 (към писмо на БТК с вх. No. 04-04-229 от 08.12.2011 г.) 

  
 890 000  

 
950 000  

  Разлика   - 
 

 - 
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4 Заключения и оценки относно достоверността на определените от БТК размер 
на обичайната печалба и на паричния еквивалент на нематериалните 
предимства от предоставяне на универсалната услуга 

 
Относно цел: заключения и оценки относно достоверността на определените от БТК 
размер на обичайната печалба и на паричния еквивалент на нематериалните 
предимства от предоставяне на универсалната услуга бяха извършени следните 
процедури:  

4.1 Процедура 13 - Проверка на определените от БТК размер на обичайната 
печалба и на паричния еквивалент на нематериалните предимства от 
предоставяне на универсалната услуга, при отчитане изискванията на 
действащата нормативна уредба за 2009 и 2010 години 

 
Предоставен ни бяха следните документи касаещи паричния еквивалент на 
нематериалните предимства от предоставяне на универсалната услуга:  

 Доклад изготвен от [търговска тайна] „Идентификация и оценка на 
нематериалните преимущества за Виваком от предоставяне на Универсална 
услуга за 2010 г.” с дата 20 септември 2011 г. 

 Доклад изготвен от [търговска тайна] „Идентификация и оценка на 
нематериалните преимущества за Виваком от предоставяне на Универсална 
услуга за 2009 г.” с дата 20 септември 2011 г. 

 Маркетингово проучване „Запознатост с универсалната услуга” изготвено от 
[търговска тайна] юли 2011 г. 

 
Според Правилата6 за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на 
универсална услуга чл. 10 нематериалните предимства от предоставяне на 
универсална услуга се оценяват в паричен еквивалент, въз основа на данни от анкета, 
проведена от независима организация, като се вземат предвид поне следните 
категории фактори, които могат да бъдат отнесени към предлаганата от задълженото 
предприятие услуга, включена в обхвата на универсалната услуга:  

- Престиж на фирмената/търговската марка на предприятието, следствие от 
предоставянето на услугата;  

- Ползи, произтичащи от покритието на цялата територия, на която 
предприятието предоставя услуги;  

- Търговските ползи, които включват възможността за предоставяне на 
комплексни услуги;  

- Маркетингови предимства от достъпа до информация относно потреблението 
и поведението на абонатите си. 

 
В доклада за изчисляване на нематериалните предимства от предоставяне на 
универсална услуга предимствата, които са счетени за съществени са подобряване на 
търговската марка и допълнителни услуги. Диапазонът от стойности е определен на 
база статистически анализ и доверителни интервали, също така и анализ на нивото 
на чувствителност на ключови параметри в оценката. В процеса на оценка на 
нематериалните предимства на БТК от предоставяне на универсалната услуга са 
взети предвид приложимите законови и регулативни разпоредби, включително ЗЕС, 
методики и правила на КРС касаещи универсалната услуга и нематериалните 

                                                 
6 чл. 201, ал. 2 от ЗЕС отменящи правилата, приети с Решение № 906 от 25.05.2005 г. на КРС, (Обн., 
ДВ, бр. 52/2005 г.) 
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предимства, пазарно проучване за целите на идентификацията на нематериалните 
предимства от универсалната услуга и международната практика по отношение на 
идентификацията на нематериални предимства при телекомуникационни услуги  
обект на универсалната услуга.  
 
Направеното пазарно проучване има за цел да определени профила на отделните 
категории абонати на Виваком, търговската марка „Виваком” и нейната оценка от 
потребителите, универсалната услуга и нейното влияние. Детайлният въпросник 
включен в проучването ни беше предоставен за целите на настоящия ангажимент. 
 
Сумата на нематериалните предимства от предоставяне на универсалната услуга са 
сведени до предимствата от репутацията на търговската марка и други услуги. 
Оценката на тези две предимства се базира на утвърдени и прилагани методологии, 
и практики в други европейски държави.  
 

Размер на обичайната търговска печалба  
 
Бяха ни предоставени следните документи касаещи размера на обичайната печалба 
определен от БТК: 

 Информация предоставена на електронен носител, който съдържа следните 
файлове, показващи приходите и разходите на БТК по елементи за 2009 г. и 2010 г.: 
[търговска тайна]; [търговска тайна]; [търговска тайна]; [търговска тайна];  

 Оценката на цената на капитала предоставена ни от БТК; 

 Писмо за одобрение от КРС на изчислената от БТК цена на капитала с дата 
21.04.2008 г.; 

 Детайлна електронна справка за броя абонаменти за 2009 г. и 2010 г. разделени по 
дни, месеци, група, към която спада съответния клиент и брой абонаменти. 

 Детайлна справка за използваните минути от включените минути по месеци 
разпределени в следните категории: 

 Вид план; 

 Брой селищни / междуселищни разговори в силен и слаб трафик; 

 Брой използвани минути/импулси от селищни / междуселищни разговори в 
силен и слаб трафик. 
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Размерът на обичайната печалба се определя както следва: 
 

- Разликата между брой изговорени минути/използвани импулси включени във всеки 

от четирите абонаментни плана за 2009 г. и 2010 г. умножен по средния приход и 

средния разход с включена цена на капитала на минута/импулс, които са изчислени 

на база общо приходи, разходи и брой минути/импулси за 2009 г. и 2010 г. по 

всички фиксирани планове на Дружеството;  

- Брой абонаменти по четирите плана за 2009 г. и 2010 г. умножен със средната цена 

за месечен абонамент, изчислена на база общо приходи от месечен абонамент по 

всички фиксирани планове на Дружеството за 2009 г. и 2010 г.; 

- Или както е представено: 

o Изчисляват се приходите на минута/импулс от съответно селищни и 

междуселищни разговори на база всички приходи на Дружеството за 2009 г. и 

2010 г. от броят минути/импулси от селищни и междуселищни разговори 

разделени на броя минути/импулси за съответно селищни и междуселищни 

разговори за 2009 г. и 2010 г., както е представено в следната формула:   

  

 

 

 

 

 

o Изчислява се разходът на минута с включена цена на капитала от съответно 

селищни и междуселищни разговори на база всички разходи на Дружеството 

за 2009 г. и 2010 г. от броят минути от селищни и междуселищни разговори 

разделени на броя минути за съответно селищни и междуселищни разговори 

за 2009 г. 2010 г., както е представено в следната формула: 

 

 
 
 

 
 
 

o Изчислява се приходът от месечен абонамент на база всички приходи на 

Дружеството за 2009 г. и 2010 г. от месечен абонамент за 2009 г. и 2010 г., 

както е представено в следната формула:  

 

 
 
 
 
 

Приход на 
минута/импулс 
селищни / 
междуселищни 
разговори за 2009 г. / 
2010 г. 

= 

Общо приходи на 
Дружеството за периода 
от 
селищни/междуселищни 
разговори за 2009 г. / 
2010 г. 

/ 

Брой изговорени 
минути/импулси 
за селищни / 
междуселищни 
разговори за 2009 
г. / 2010 г. 

Разход на 
минута/импулс 
селищни / 
междуселищни 
разговори за 2009 г. / 
2010 г. 

= 

Общо разходи на 
Дружеството с включена 
цена на капитала за 
периода от 
селищни/междуселищни 
разговори за 2009 г. / 
2010 г. 

/ 

Брой изговорени 
минути/ 
използвани 
импулси за 
селищни / 
междуселищни 
разговори за 2009 
г. / 2010 г. 

Приход от един 
месечен абонамент за 
2009 г. / 2010 г. 

= 
Приходи на Дружеството 
от месечни абонаменти 
за 2009 г. / 2010 г. 

/ 

Брой месечни 
абонаменти за 
2009 г. / 2010 г. 
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o Изчислява се разходът от месечен абонамент с включена цена на капитала на 

база всички разходи на Дружеството за 2009 г. и 2010 г. от месечен абонамент 

за 2009 г. и 2010 г., както е представено в следната формула:  

 
 
 
 
 
 
 

o Размерът на обичайната търговска печалба съответно за 2009 г. и 2010 г. се 

изчислява по следната формула:  

Обичайна 
търговска печалба 
за 2009 г. и 2010 г. 

= 

Брой минути/импулси (селищни / междуселищни) 
разговори за 2009 г. и 2010 г. по УУ* [ Приход на 
минута (селищни / междуселищни) разговори за 2009 
г. и 2010 г. - Разход  на минута (селищни / 
междуселищни) разговори за 2009 г. и 2010 г.)]  
+ 
 Брой абонати по УУ за 2009 г. и 2010 г. *[ Приход от 
месечен абонамент за 2009 г. и 2010 г. - Разход за 
месечен абонамент за 2009 г. и 2010 г.)] 

Брой минути/импулси (селищни / междуселищни) 
разговори за 2009 г. и 2010 г. по УУ* (Приход на 
минута (селищни / междуселищни) разговори за 2009 
г. и 2010 г. 
+ 
Брой абонати по УУ за 2009 г. и 2010 г. *(Приход от 
месечен абонамент за 2009 г. и 2010 г. 

 
Размерът на обичайната търговска печалба за 2009 г. и 2010 г. е съответно [търговска 
тайна] и [търговска тайна]. 
 
Забележка: В допълнителните разпоредби § 1 т.2. на Правилата за изчисляване на нетните 
разходи за предоставяне на универсална услуга фигурира определение за „Обичайна 
търговска печалба“. Същата се калкулира от предприятието за съответната услуга, ако тя би 
се предоставяла извън задължението за универсалната услуга.  
 
Заключение: Извършените от нас процедури касаещи размера на обичайната 
печалба, изчислена от Дружеството не показаха некоректност при изчисляването на 
обичайната търговска печалба за 2009 г. и 2010 г. 
 

Разход за един 
месечен абонамент за 
2009 г. и 2010 г. 

= 

Разходи на Дружеството 
с включена цена на 
капитала за месечни 
абонаменти за 2009 г. / 
2010 г. 

/ 

Брой месечни 
абонаменти за 
2009 г. / 2010 г. 
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Предназначение на Доклада  

Този доклад е изготвен за КРС и е обществено достъпен в съответствие с изискванията на 
ЗЕС.  

Препоръки и предложения за подобрение в резултат на проверката на нетните разходи на 
„Българска телекомуникационна компания“ АД от предоставяне на универсална услуга през 
2009 и 2010 финансови години са представени в Доклад за препоръки и предложения за 
подобрение, в резултат на проверката на нетните разходи на „Българска 
телекомуникационна компания“ АД от предоставяне на универсална услуга през 2009 и 2010 
финансови години. 

 

С уважение, 

 

Марий Апостолов 

Регистриран одитор  

Управител 

 

ГД Консорциум „Грант Торнтон България – Гърция”  

 

 

16.08.2013 г. 

гр. София 
 
 
 
 



 

 
Приложение № 1: Търговска тайна на БТК 
 
Приложение № 2: Търговска тайна на БТК 
 
 
 
 


