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Приложение № 2 

 

 

ЦЕНОВА ЛИСТА 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНАТА КАНАЛНА МРЕЖА НА БУЛСТАКОМ 

 

 

 УСЛУГА ЦЕНА 

(в лева) 

1. Първоначални цени  

1.1 Техническо проучване на подадено заявление с дължина на трасето до 1км, 

включително 

33.00 

1.2. Изискване и съгласуване на работен проект 35,00 

1.3. Цена за достъп и контрол при полагане на кабели за трасе с дължина до 1км, 

включително _ 

25,00 

2. Месечен абонамент за ползване на трасе от каналната мрежа лв./линеен 

метър 

2.1. За ползване на защитни тръби на база ефективно заета площ от канална тръба с диаметър до 

Ф110: 

2.1.1. За защитна тръба/кабел с диаметър ∅ 40 без положени от БУЛСАТКОМ 

защитна тръба 

0,21 

2.1.2. За защитна тръба/кабел с диаметър ∅ 40 с положени от БУЛСАТКОМ 

защитна тръба _ 

0,22 

2.1.3. За защитна тръба/кабел с диаметър ∅ 32 без положени от БУЛСАТКОМ 

защитна тръба 

0,13 

2.1.4. За защитна тръба/кабел с диаметър ∅ 32 с положени от БУЛСАТКОМ 

защитна тръба _ 

0,14 

2.2 За положен оптичен кабел извън защитна тръба 

 

0,13 

3 Други услуги  

3.1. Приемане и обработка на заявление за допълнителни услуги 6,00 

3.2. Цена за посещение на служител в работно време до обекта с включен 

транспорт за предоставяне на допълнителни услуги 

35,00 

3.3. Цена за посещение на служител в извънработно време до обекта с включен 

транспорт за предоставяне на допълнителни услуги 

53,00 

3.4. Осигуряване на достъп до подземната канална мрежа с присъствие на 

служител на БУЛСАТКОМ за време до 1 цял час, в работно време 

5,62 

3.5. Осигуряване на достъп до подземната канална мрежа с присъствие на 

служител на БУЛСАТКОМ за време до 1 цял час, в извън работно време 

7,50 

3.6. Приемане, обработване и отговор на Заявление за предоставяне на 

информация за подземна канална мрежа 

 

35,00 

 

Цените са без ДДС. 

 

1. За извършване на техническо проучване на заявление и за достъп и контрол при полагане на кабели 

за трасе с дължина над един или повече километри, се заплащат суми, равни на съответната цена по т. 
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1.1. и т. 1.3. умножена с дължината на трасето в километри, като за един километър се счита всеки 

започнат нов километър.”. 

2. Цената по т. 1.2. се заплаща за всеки разгледан проект. 

3. Цените по т. 2 за месечен абонамент за ползване на трасе от каналната мрежа са приложими към 

сумата от дължините на съответните тръби/кабели положени във всеки от сегментите на трасето. 

4. За осигуряване на достъп до подземната канална мрежа с присъствие на служител на БУЛСАТКОМ 

в работно време или извън работно време за повече от един час, се заплащат суми, равни на 

съответната цена по т. 3.4. и т. 3.5, умножена с броя на часовете, като за един час се счита всеки 

започнал час. 

 

 

МЕХАНИЗЪМ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ 

 

Общи положения 

 

Механизмът за ценообразуване на услугите по предоставяне на достъп до и съвместно ползване на 

физическа инфраструктура на други Оператори е изпълнен в съответствие с “Методика за начина за 

разпределяне на разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до и съвместно ползване 

на физическа инфраструктура и право на преминаване по Закона за електронните съобщителни мрежи 

и физическа инфраструктура”. 

Механизъм за ценообразуване 

Цените са изчислени на база на остойностяване на присъщите за услугата разходи: 

Разпределянето на разходите по икономически елементи се извършва по начин, даващ информация за 

разхода за единица от предоставяната услуга за всеки тип физическа инфраструктура или елемент от 

нея, пропорционално на използвания капацитет за достъп. 

 

Спазва се принципа на историческа цена, според счетоводните данни и Счетоводната политика на 

компанията. 

 

Основните компоненти при формиране на крайната цена са: 

• Разходи за амортизация – амортизационни отчисления, изчислени по линеен метод, за активи, 

присъщи за осъществяване на съответната услуга 

• Разходи за външни услуги 

• Разходи за материали 

• Разходи за вътрешен труд 

• Други присъщи разходи 

• Транспортни разходи 

• Цена на заетия капитал за осъществяване на съответните услуги 

• Печалба 

 

Първоначална цена за предоставяне на услугите 

 

Еднократните цени за проучване, организиране, достъп и контрол са формирани при остойностяване 

на съпътстващия ги процес. Разходите за персонал са изчислени в съответствие със средната ставка за 

труд, надбавки и разходните норми за съответните дейности. 
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Месечни цени 

 

Месечните цени са определени според структурата на физическата инфраструктура, а именно дължина 

на подземни канални тръби/ защитни тръби според диаметъра и съответно от кого са положени 

същите. 

 

За определянето на цената участват направените разходи: 

 

• инвестиционни разходи за разрешителни и планови дейности, изкопни и строителни дейности, 

полагане на PVC тръби (СМР и материали), изграждане на шахти, разходи за материали и труд. Въз 

основа на инвестиционните разходи се изчислява стойност на изграждане на един км канална тръба и 

на тази база се изчислява амортизацията. 

• Разходи за охрана; 

• Разходи за ремонт; 

• Други разходи за билинг и фактуриране, събиране на дължимите суми, управленски и финансови 

дейности свързани с предоставянето на услугата. 

• Оперативни разходи 

• Норма на възвръщаемост на заетите активи 

• Печалба 

 

Цена за допълнителни услуги 

 

Разходите по предоставяне на допълнителни услуги са еднократни и се извършват при заявяване за 

ползване на услугата от страна на клиента
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