ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Специфични технически изисквания

1. Колокиране на антени на антенни мачти, кули и покриви на БТК АД

1.1. Основните елементи на услугата са:
- Осигуряване на физическо място на антенна мачта, на технологична тераса на кула
или върху покрив на сграда на БТК-АД, които се ползват за предоставяне на
далекосъобщителни услуги, за разполагане на антени на Оператора;
- Осигуряване на възможност за изграждане от Оператора на фидерни връзки между
антените и телекомуникационното му оборудване, включително заземяване на
антените;
- Осигуряване на възможност за достъп на упълномощени от Оператора лица.
1.2. На една мачта, кула или покрив се монтират антени на няколко Оператора.
1.3. Разположението на антените да е в съответствие с утвърдените от БТК технически
проекти.
1.4. Задължително условие е запазване целостта на хидроизолацията и на покривната
конструкция;
1.5. Разполагане на антенни платна:
- Максималната височина на едно антенно платно не трябва да превишава 2600мм.
Максималният участък от антенната мачта, който се заема от един оператор, не може
да надхвърля височината на монтираните антенни платна плюс минимално
необходимото разстояние за развързване на приемната и предавателна антени. Под
такъв участък се разбира разстоянието между горния край на най-високо
разположеното антенно платно и долния край на най-ниско разположеното антенно
платно.
- Максималната ширина на платно на антена за колокиране не трябва да надвишава
300мм за GSM и 500мм за NMT.
1.6. Разполагане на параболични антени:
- Максималният диаметър на параболичната антена за колокиране не трябва да
надвишава 2400мм.

- Разположението на антените да е в съответствие с утвърдените от БТК работни проекти
и не трябва да води до нарушаване на видимостта на изградени РРЛ трасета

2. Колокиране на антенни мачти на покриви на БТК АД

2.1. Основните елементи на услугата са:
- Осигуряване на физическо място върху покрив на сграда на БТК-АД, което се ползва
за предоставяне на далекосъобщителни услуги, за разполагане на антенни мачти
на Оператора;
- Осигуряване на възможност за достъп на упълномощени от Оператора лица.
1.2. На един покрив се монтират мачти на няколко Оператора.
1.3. Разположението на антенните мачти да е в съответствие с утвърдените от БТК
технически проекти.
1.4. Задължително условие е запазване целостта на хидроизолацията и на покривната
конструкция;
1.5. максимално допустимата височина на мачтата е 7м.
1.6. Не се допуска преотстъпване за ползване на антенните мачти от други потребители.

3. БТК си запазва правото да изисква промени в местоположението на антените и
антенните мачти, монтирани от Оператора, а също и демонтирането на същите при
изграждане на антенна мачта, собственост на БТК. Свързаните с това дейности са за
сметка на БТК и разположението на антенните системи върху новата мачта на БТК се
съгласува със засегнатите от промените оператори. Операторът се задължава да се
съобрази, като БТК му дава подходящ срок за изместване, като разходите са за сметка
на БТК.

- Разполагането на всякакви антени на мачтите на БТК-АД в полето на телевизионни и
УКВ антенни системи е недопустимо.

- Минималното разстояние от горния край на антените на обществения оператор, с
който БТК-АД ще сключи договор за съвместно ползване на антенни мачти са както
следва:
a) отстояние на горния край на антената на клиента от долния край на антенно платно
от UHF обхвата /IV и V обхвати/ не по-малко от 1,5 метра;
б) отстояние на горния край на антената на клиента от долния край на антенно платно
от VHF обхвата / III и УКВ обхвати/ не по-малко от 3 метра.
Това се отнася за всички видове антени на клиентите: панелни, параболични, диполни и
други.

