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ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА 

 

“Ползване на обект на мобилната наземна мрежа на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД” (A1) 

 

ВХОДЯЩ НОМЕР ДАТА 

ЗАЯВИТЕЛ: ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ 

Наименование:  ........................................................................................................................... 

Седалище и адрес на управление:   
............................................................................................................................ 

Единен идентификационен код  ............................................ 

ЗАЯВИТЕЛ: УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ 

Трите имена по лична карта:  
................................................................................................................. 

ЕГН  ..................................  ЕНЧ (за чуждестранни граждани)  ................................ 

Лична карта №  ..................  Издадена на .......................... от ................................ 

Адресна регистрация: гр./с. ......................................  Пощенски код ....................... 

Ул./кв. ..............................................................  бл. ........., вх. ....., ет. ...., ап. ...... 

Пълномощно № ............................... Дата .......................  Срок ........................... 

Лице за контакт по технически въпроси: 

Име: ...................................................................................Тел. ............................ 

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФАКТУРА 

Гр./с. .......................................................................  Пощенски код  .................... 

Ул./кв. ..............................................................  бл. ............, вх. ...., ет. ..., ап. .... 

НОВА УСЛУГА 
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Адрес или координати на обекта Описва се административен адрес (ако има), 

координати на обекта или код на обекта на А1.  

Искани технологии 

Описват се исканите технологии (2G/3G/4G, 

Wi-Fi, WiMax).  

Начин на споделяне на антени 

Описва се предпочитания начин на излъчване 

- от антените на А1 или от отделни антени. Вид 

и брой на антените.  

Брой технологични шкафове 

Подава се броя на технологичните шкафове 

включително за батерии и захранване, 

преносно оборудване и базови модули за 

технологии. При необходимост от добавяне на 

физическа инфраструктура искането съдържа 

информация за отделен технологичен 

контейнер или метална рамка - плинт. 

Обем на технологичните шкафове 

Описва се дължина/широчина и височина на 

всеки един от исканите технологични 

шкафове/контейнери/допълнителен плинт, 

описани по-горе. 

Брой на радио-модулите при антените 

Подава се вида и броя на радио модулите при 

антените (ако има такива).  

Номинална мощност на оборудването 

Посочва се очакваното потребление на цялото 

заявено оборудване в kW. 

Тип на преносното оборудване 

Описва се типа на преносното оборудване - 

релейна антена, оптика, нает кабелен пренос, 

сателитна антена, др. Вид и брой елементи на 

преносното оборудване. 

Прогнозна височина на преносното 

оборудване  

Ако се касае за пренос изискващ пряка 

видимост се описва минимална височина на 

монтаж на антената, диаметър на антената. 

 

 

За „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД АД: 

 

Приел заявката: 

За ЗАЯВИТЕЛЯ: 
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                           .................................. 

                                 /име, подпис/ 

Телефон: 

               ............................................ 

                    .................................. 

                         /подпис, печат/ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА 

 

“Ползване на подземната канална мрежа на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД” 

 

ВХОДЯЩ НОМЕР 

 

ДАТА 

ЗАЯВИТЕЛ: ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ 

Наименование:  ........................................................................................................................... 

Седалище и адрес на управление:   
............................................................................................................................ 

Единен идентификационен код  ............................................ 

 

ЗАЯВИТЕЛ: УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ 

Трите имена по лична карта:  
................................................................................................................. 

ЕГН  ..................................  ЕНЧ (за чуждестранни граждани)  ................................ 

Лична карта №  ..................  Издадена на .......................... от ................................ 

Адресна регистрация: гр./с. ......................................  Пощенски код ....................... 

Ул./кв. ..............................................................  бл. ........., вх. ....., ет. ...., ап. ...... 

Пълномощно № ............................... Дата .......................  Срок ........................... 

 

Лице за контакт по технически въпроси: 

Име: ...................................................................................Тел. ............................ 

 

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФАКТУРА 

Гр./с. .......................................................................  Пощенски код  .................... 

Ул./кв. ..............................................................  бл. ............, вх. ...., ет. ..., ап. .... 

 



                                                          Приложение 2 

5 

 

НОВА УСЛУГА 

1. В Подземната канална мрежа на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ще се положи 
.................................................................................................................. 
..................................................................................................................    //посочва се: кабел 
/тип, диаметър/, защитна тръба /тип, размер, брой и тип кабел в защитната 
тръба// 

2. Кабелът/защитната тръба ще се използва(т) с цел 
...................................................................... 
...........................................................................................................         

 

3. Разполагане на усилвател/и/: 
 

Вид                  Размер /мм/        Местоположение (адрес) 

     ………………………   …………………....      
..........…………………….................................................. 

     ………………………   …………………....      
..........…………………….................................................. 

     ………………………   …………………....      
..........…………………….................................................. 

 

3.1. Монтиране на усилвател /и/: 
................................................................................................................................... 

/посочва се начина на монтиране/ 

 

 

3.2. Използване на шкаф, предоставен от „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, за монтиране на 
усилвател /и/: 

 

           ДА НЕ 

 

Предприятието декларира, че инсталираното оборудване ще отговаря на изискванията на 
НАРЕДБА № 35 от 30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и 
въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им 
инфраструктура 
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ОПИСАНИЕ НА ТРАСЕ 

Адрес на крайна точка 1 Адрес на крайна точка 2 

Град: .................................................. 

  

Обща дължина на заявеното трасе:  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Удостоверение за актуално състояние с дата на издаване не по-рано от 3 месеца от 

датата на подаване на настоящото заявление 

2. Копие от удостоверение за данъчна регистрация 

3. Копие от Разрешение  

 

За „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД АД: 

 

Приел заявката: 

                           .................................. 

                                 /име, подпис/ 

Телефон: 

               ............................................ 

За ЗАЯВИТЕЛЯ: 

 

                         

                    .................................. 

                         /подпис, печат/ 

 

 

 


