
Регулаторни таблици на „Мобилтел“ ЕАД, съгласно Решение на КРС № 1882/2012 г. 

 

Приложение 4.1.1 - Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на Мобилтел ЕАД за 

2012 г., в хил. лева 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 Приходи от оперативна дейност 894 316

2 Оперативни разходи  ССА 743 015

3

Разлика между историческите оперативни разходи 

(НСА) и оценените на база настояща стойност 

(ССА) оперативни разходи

(38 755)

4

Печалба преди лихви и данъци по настояща 

стойност (ССА)
151 302

5 Възвращаемост на база приходи по ССА в % 17.8% 31.5% -29.4% 8.6% 20.0% 16.9%

6 Зает капитал ССА 2 483 438

7

Разлика между заетия капитал по историческа 

стойност (НСА) и по настояща стойност (ССА) 
(35 486)

8 Възвращаемост на база зает капитал ССА в % 7.3% 25.9% -10.6% 23.9% 23.2% 6.1%

9 Зает капитал ССА+WACC (….%) 2 699 193

10

Възвращаемост на база зает капитал ССА + WACC 

(……%)  
6.8% 23.6% -9.9% 21.8% 21.2% 5.6%

Н
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е
р
 п

о
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е
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Бизнес единици  

Оперативни разходи

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)

Търговска тайна

Търговска тайна

Търговска тайна

Търговска тайна

Общо към 31 

Декември 2012 

г.

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

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



Регулаторни таблици на „Мобилтел“ ЕАД, съгласно Решение на КРС № 1882/2012 г. 

 

Приложение 4.1.2. - Консолидиран отчет на разпределението на оперативните разходи по текуща настояща стойност 

(ССА) на Мобилтел ЕАД по бизнес единици за 2012 г., в хил. лева 

 

 

 

 

 

 

 

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

Разходи за  дейността  по ССА

1 Разходи за национален интеркънект 66 062

2 Разходи за международен интеркънект 8 104

3 Разходи за материали 116 939

4 Разходи за външни услуги 211 812

5

Амортизации на база на историческа стойност 

на активите:
275 837

5.1

- земя и сгради, използвани за мрежови 

съоръжения и оборудване
3 390

5.2 -мрежови съоръжения и оборудване 152 907

5.3 -други материални активи 17 821

5.4 -нематериални активи 101 719

6 Разходи за персонал 75 486

7 Други разходи 27 530

8 Положителна/отрицателна репутация -

9

Допълнителна амортизация (амортизация на 

база ССА - амортизация на база НСА)
(38 755)

10 Общи оперативни разходи по ССА 743 015

Променен формат/текст

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

Търговска тайна

Общо към 31 

Декември 

2012 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 

Фиксирани и мобилни 

мрежови услуги на едро 

извън обхвата на 

задължението за 

разделно счетоводство

Фиксирани 

услуги на 

дребно

Мобилни 

услуги на 

дребно

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 

съобщителните)



Регулаторни таблици на „Мобилтел“ ЕАД, съгласно Решение на КРС № 1882/2012 г. 

 

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

Мобилтел ЕАД по бизнес единици за 2012 г., в хил. лева 

 

 

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

Дълготрайни активи (ССА)

1 Земя и сгради 53 380

2 Мрежови компоненти 302 911

2a Кабели и канализация 44 241

3 Немрежови компоненти 213 281

4.1 Търговско име                            478 109

4.2 Положителна репутация                            1 119 224

5 Инвестиции 113 649

6 Разходи за бъдещи периоди 15 146

7 Търговски и други вземания 15 728

8 Общо дълготрайни активи 2 355 669

Краткотрайни (текущи) активи по ССА

9 Пари и парични еквиваленти 121 461

10 Стоки/материали 19 917

11 Разходи за бъдещи периоди 21 926

12 Корпоративен данък за възстановяване 6 231

13 Търговски и други вземания 132 509

14 Общо (текущи) активи 302 043

Дълготрайни пасиви

15 Заеми -

16 Приходи за бъдещи периоди -

17 Доходи на наети лица -

18 Провизии -

19 Общо Дълготрайни пасиви -

Текущи пасиви

20 Търговски задължения (115 013)

21 Заеми (9 096)

22 Приходи за бъдещи периоди (37 574)

23 Доходи на наети лица (12 592)

24 Общо текущи пасиви (174 274)

25 Нетни текущи активи 127 769

26 Общо активи без задължения 2 483 438

27 Обезпеч. на задължения и лихви -

28 Зает капитал ССА 2 483 438

Променен формат/текст

 Общо към 31 

Декември 

2012 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 

 Фиксирани и мобилни мрежови 

услуги на едро извън обхвата 

на задължението за разделно 

счетоводство 

Фиксирани 

услуги на 

дребно

Мобилни 

услуги на 

дребно

 Фиксирани и мобилни 

услуги на дребно извън 

обхвата на задължението 

за разделно счетоводство 

 Общо за 

електронно 

съобщителни 

услуги извън 

обхвата на 

задължението 

за разделно 

счетоводство 

 Други дейности 

по ТЗ (различни 

от електронно 

съобщителните) 

Търговска тайна

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 



Регулаторни таблици на „Мобилтел“ ЕАД, съгласно Решение на КРС № 1882/2012 г. 

 

Приложение 4.7.1. -  Отчет на съответствието между ГФО и РСО ОПР на Мобилтел ЕАД за 2012 г., в хил. лева 

 

 

 

Към 31 Декември 2012 г. Приходи
Оперативни 

разходи CCA

Допълнителна 

амортизация 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 1 180 191 1 028 890 (38 755) 151 302

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 894 316 743 015 (38 755) 112 547

Н
о
м

е
р
 п

о
 р

е
д

Търговска тайна

Търговска тайна

Търговска тайна



Регулаторни таблици на „Мобилтел“ ЕАД, съгласно Решение на КРС № 1882/2012 г. 

 

Приложение 4.7.2. -  Отчет на съответствието между ГФО и РСО Баланс на Мобилтел ЕАД за 2012 г., в хил. лева 

 

 

 

 

Към 31 Декември 2012 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: 2 705 751 2 332 098 2 518 924 (35 486) (38 755) 2 483 438

Търговска тайна

Н
о
м

е
р
 п

о
 р

е
д

Услуги от обхвата на задължението за разделно счетоводство

Електронно съобщителни услуги извън обхвата на задължението за разделно счетоводство

Търговска тайна

Търговска тайна


