
Фиксирани 

мрежови 

услуги на 

едро 

Мобилни 

мрежови 

услуги на 

едро

Фиксирани 

услуги на 

дребно

Мобилни 

услуги на 

дребно 

Фиксирани 

мрежови услуги 

на едро 

Мобилни 

мрежови 

услуги на едро

Фиксирани 

услуги на 

дребно

Мобилни 

услуги на 

дребно 

A B C D E F G H I J K L M N

1 Приходи от оперативна дейност 642 327

2 Оперативни разходи  ССА 486 211

3

Разлика между историческите оперативни разходи 

(НСА) и оценените на база настояща стойност 

(ССА) оперативни разходи (2 040)

4

Печалба преди лихви и данъци по настояща 

стойност (ССА) 156 116

5 Възвращаемост на база приходи по ССА в % n/a -11,0% 36,3% 35,4% 24,9% 24,3%

6 Зает капитал ССА 351 463

7

Разлика между заетия капитал по историческа 

стойност (НСА) и по настояща стойност (ССА) (833)

8 Възвращаемост на база зает капитал ССА в % n/a -5,2% 214,0% 85,3% 31,5% 44,4%

9 Зает капитал ССА+WACC (….%) 385 369

10

Възвращаемост на база зает капитал ССА + 

WACC (……%)  n/a -4,8% 195,2% 77,8% 28,7% 40,5%

Общо към 31 

Декември 2015г.

Фиксирани и мобилни 

мрежови услуги на едро от 

обхвата на задължението за 

разделно счетоводство

Фиксирани и мобилни 

мрежови услуги на дребно от 

обхвата на задължението за 

разделно счетоводство

Общо за 

електронно 

съобщителни 

услуги на едро 

и дребно от 

обхвата на 

задължението  

за разделно 

счетоводство

Фиксирани и мобилни мрежови 

услуги на едро извън обхвата на 

задължението за разделно 

счетоводство

Електронно съобщителни услуги на едро и дребно от обхвата на 

задължението за разделно счетоводство, съгл. Приложение 2

Електронно съобщителни услуги на едро и дребно извън обхвата на 

задължението за разделно счетоводство (не посочени в Приложение 2)

Други 

дейности по 

ТЗ (различни 

от 

електронно 

съобщител-

ните)

Фиксирани и мобилни 

мрежови услуги на дребно 

извън обхвата на 

задължението за разделно 

счетоводство

Общо за 

електронно 

съобщителни 

услуги на едро 

и дребно извън 

обхвата на 

задължението  

за разделно 

счетоводство

Приложение 4.1.1 - Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици за 2015 г. на "Теленор България" 

ЕАД, в хил. лв

Н
о
м

е
р
 п

о
 р

е
д

Бизнес единици  

Оперативни разходи

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

ТЪРГОВСКА ТАЙНА



A B C D E F G H I J K L M N

Разходи за  дейността  по ССА

1 BSS (BTS and BSC) 21 233

2 UTRAN (Node-B and RNC) 19 648

3 HLR (0)

4 MSC 3 402

5 Access transmission 6 229

6 Core transmission 69

7 MMSC (0)

8 SMSC (0)

9 GGSN 12

10 SGSN (0)

11 Управленски системи (NMS, OMS) 1 111

12 Платформа Prepaid (0)

13 Гласова поща -

14 Кол-център (0)

15 Билинг 10 433

16

Fixed Core (свързан с предоставяне на фиксирана 

услуга чрез мобилна мрежа) -

17

Fixed Access (свързан с предоставяне на 

фиксирана услуга чрез мобилна мрежа) 29

18 Информационни технологии 10 694

19 LTE -

20 Точка на взаимно свързване 0

21 Регулаторни разходи - мобилни 11 352

22 Регулаторни разходи - фиксирани 133

23 Продажби и маркетинг - фиксирани 2 784

24 Продажби и маркетинг - мобилни 132 096

25 Услуги с добавена стойност -

26 Взаимно свързване 34 892

27 Роуминг такси 3 271

28 Преносимост 1 080

29 Регулации 854

30 Поддръжка 38 277

31 Данъци 1 075

32 Финансови разходи 14 411

33 Провизии (1 523)

34 Извънредни 4 694

35 Разходи за мобилни устройства 97 193

36

Амортизации на база на историческа стойност на 

активите: 74 802

36.1 '- земя и сгради, използвани за мрежови съоръжения и оборудване 2 071

36.2 '- мрежови съоръжения и оборудване 36 285

36.3 - други материални активи 9 368

36.4 '- нематериални активи 27 079

37 Положителна/отрицателна репутация (833)

38

Допълнителна амортизация (амортизация на база 

ССА - амортизация на база НСА) (2 040)

39 Общи оперативни разходи по ССА 486 211

40 Общи оперативни разходи по ССА 486 211

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

Общо към 31 

Декември 2015г.
Фиксирани 

мрежови 

услуги на 

едро

Мобилни 

мрежови 

услуги на 

едро 

Фиксирани 

услуги на 

дребно

Мобилни 

услуги на 

дребно

Фиксирани 

мрежови услуги 

на едро

Мобилни 

мрежови 

услуги на едро 

Фиксирани 

услуги на 

дребно

Мобилни 

услуги на 

дребно

Приложение 4.1.2. - Консолидиран отчет на разпределението на оперативните разходи по текуща настояща стойност (ССА) на "Теленор 

България" ЕАД по бизнес единици за 2015 г., в хил.лева 

Н
о
м

е
р
 п

о
 р

е
д

Бизнес единици

Оперативни разходи

Фиксирани и мобилни 

мрежови услуги на едро от 

обхвата на задължението 

за разделно счетоводство 

Фиксирани и мобилни 

услуги на дребно от 

обхвата на задължението 

за разделно счетоводство 

Общо за 

електронно 

съобщителни 

услуги на едро 

и дребно от 

обхвата на 

задължението 

за разделно 

счетоводство

Фиксирани и мобилни 

мрежови услуги на едро 

извън обхвата на 

задължението за разделно 

счетоводство

Фиксирани и мобилни 

услуги на дребно извън 

обхвата на 

задължението за 

разделно счетоводство

Общо за 

електронно 

съобщителни 

услуги на едро 

извън обхвата 

на 

задължението 

за разделно 

счетоводство

Други 

дейности по 

ТЗ (различни 

от 

електронно 

съобщителн

ите)

ТЪРГОВСКА ТАЙНА



A B C D E F G H I J K L M N

Дълготрайни материални активи (ССА)

1 Земя и сгради 42 786

2 Мрежови компоненти 216 075

3 Други ДМА 6 073

4 Нематериални дълготрайни активи 141 636

5 Инвестиции 1 761

6 Общо дълготрайни активи 408 331

Краткотрайни (текущи) материални активи по 

ССА

7 Стоки/материали -

8 Дебитори (вземания)

9.1 - вътрешни 1 149

9.2 - външни 338 448

10 Общо (текущи) активи 339 596

Текущи пасиви

11 Задължения с падеж до една година

11.1 - вътрешни (7 650)

11.2 - външни (404 755)

12 Общо текущи пасиви (412 404)

13 Нетни текущи активи (72 808)

14 Общо активи без задължения 335 522

15 Обезпеч. на задължения и лихви 15 941

16 Зает капитал ССА 351 463

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

Фиксирани 

услуги на 

дребно

 Общо за 

електронно 

съобщителни 

услуги извън 

обхвата на 

задължението 

за разделно 

счетоводство 

 Други 

дейности по 

ТЗ (различни 

от 

електронно 

съобщителн

ите) 

 Общо към 31 

Декември 2015 г. 
Фиксирани 

мрежови 

услуги на 

едро

Мобилни 

мрежови 

услуги на 

едро 

Фиксирани 

услуги на 

дребно

Мобилни 

услуги на 

дребно

Фиксирани 

мрежови услуги 

на едро

Мобилни 

мрежови 

услуги на едро 

Мобилни 

услуги на 

дребно

Приложение 4.1.3. - Консолидиран отчет на разпределението на заетия капитал  по текуща настояща стойност (ССА) на 

"Теленор България" ЕАД по бизнес единици за 2015 г., в хил.лева 

Н
о
м

е
р
 п

о
 р

е
д

Бизнес единици

Зает капитал

 Фиксирани и мобилни 

мрежови услуги на едро от 

обхвата на задължението 

за разделно счетоводство  

 Фиксирани и мобилни 

услуги на дребно от 

обхвата на задължението 

за разделно счетоводство  

 Общо за 

електронно 

съобщителни 

услуги на едро 

и дребно от 

обхвата на 

задължението 

за разделно 

счетоводство 

 Фиксирани и мобилни 

мрежови услуги на едро 

извън обхвата на 

задължението за разделно 

счетоводство 

 Фиксирани и мобилни 

услуги на дребно извън 

обхвата на 

задължението за 

разделно счетоводство 

ТЪРГОВСКА ТАЙНА



Към 31 Декември 2015 г. Приходи
Оперативни 

разходи CCA

Допълнител

на 

амортизаци

я на база 

ССА

Печалба 

(ССА) преди 

лихви и 

данъци

А

Услуги от обхвата на задължението за 

разделно счетоводство

1 Фиксирани мрежови услуги на едро

2 Мобилни мрежови услуги на едро

3 Фиксирани услуги на дребно 

4 Мобилни услуги на дребно

Общо за услуги от обхвата на задължението за 

разделно счетоводство

Електронно съобщителни услуги извън 

обхвата на задължението за разделно 

счетоводство

5 Нерегулирани фиксирани мрежови услуги на едро

6 Нерегулирани мобилни мрежови услуги на едро

7 Нерегулирани фиксирани услуги на дребно 

8 Нерегулирани мобилни услуги на дребно 

Общо за електронно съобщителни услуги 

извън обхвата на задължението за разделно 

счетоводство

9

Други дейности по ТЗ (различни от електронно 

съобщителните)

10 Общо оперативни разходи 712 581 556 464 (2 040) 156 116

11 Трансферни приходи и разходи

12 Други оперативни разходи

13 Приходи от бракувани ДМА

14 Приходи от дялови участия след данъци

15 Разходи за лихви 

16 ГФО 642 327 486 211 (2 040) 156 116

Приложение 4.7.1. -  Отчет на съответствието между ГФО и РСО ОПР на 

"Теленор България" ЕАД за 2015 г., в хил.лв.

Н
о
м

е
р
 п

о
 р

е
д

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

ТЪРГОВСКА ТАЙНА



Към 31 Декември 2015 г.

Зает капитал 

в началото 

на отчетния 

период

Зает капитал 

в края на 

отчетния 

период

Средно зает 

капитал 

преди 

корекции

Положителна/ 

отрицателна 

репутация

Корекциите на 

разходите на 

база текущи 

цени (CCA)

Общо среден 

зает капитал 

текущи цени по 

текущи 

стойности ССА

А B C D Е F G

1

1,1 Фиксирани мрежови услуги на едро

1,2 Мобилни мрежовиуслуги на едро

1,3 Фиксирани услуги на дребно 

1,4 Мобилни услуги на дребно

Общо за услуги от обхвата на задължението за 

разделно счетоводство

2

2,1 Нерегулирани фиксирани мрежови услуги на едро

2,2 Нерегулирани мобилни мрежови услуги на едро

2,3 Нерегулирани фиксирани услуги на дребно 

2,4 Нерегулирани мобилни услуги на дребно 

Общо за електронно съобщителни услуги 

извън обхвата на задължението за разделно 

счетоводство

3
Други дейности по ТЗ (различни от електронно 

съобщителните)

4 Общо за др. дейности по ТЗ:

5 Всичко: 376 499 328 111 352 305 (833) (2 040) 351 463

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

Приложение 4.7.2. -  Отчет на съответствието между ГФО и РСО Баланс на 

"Теленор България" ЕАД за 2015 г., в хил.лв.

Н
о
м

е
р
 п

о
 р

е
д

Услуги от обхвата на задължението за разделно счетоводство

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

Електронно съобщителни услуги извън обхвата на задължението за разделно счетоводство

ТЪРГОВСКА ТАЙНА


