Соопштение и покана за состанок
Почитувани
Со ова соопштение Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации
отпочнува со проектот надградба на BU-LRIC модел за фиксни мрежи заради
пресметување на цените на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени
линии за различни растојанија на колото на изнајмени линии, цени за под-канали и
цени за неискористен дел на оптика. Воедно Ве покануваме на јавен состанок кој ќе се
одржи на ден 22.11.2011 година ( вторник ), со почеток во 10 часот, во просториите на
Контролно Мерен Центар – Зајчев Рид. Тема на состанокот ќе биде запознавање со
процесот на надградба на BU-LRIC модел за фиксни мрежи.

О Б Р АЗ Л О Ж Е Н И Е
за покренување и спроведување на постапка за надградба на BU-LRIC модел за
фиксни мрежи заради пресметување на цените на терминирани и/или преносни
сегменти на изнајмени линии за различни растојанија на колото на изнајмени линии,
цени за под-канали и цени за неискористен дел на оптика

За понатамошниот развој на пазарот за електронски комуникации во РМ големо
влијание има и постојната инфраструктура на мрежата која ја поседува инкумбентотоператор на јавни фиксни мрежи за чие користење алтернативните оператори
плаќаат
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на

малопродажните цени на услуги понудени на крајни корисници. Истата има големо
влијание и врз одлуката за влез на пазарот на потенцијалните нови учесници –
алтернативни оператори и даватели на електронски комуникациски услуги.
Големопродажните услуги кои се нудат на пазарите за терминални и преносни
сегменти на изнајмени линии претставуваат неопходен инпут во обезбедувањето на
малопродажните услуги до крајните корисници. Затоа е потребно да се изврши
пресметување на цените базирани на трошоци за услугите кои се нудат на овие
пазари и тоа разчленети на основните компоненти со цел да се овозможи
корисниците на услугите да ги плаќаат само оние услуги -инпути кои се неопходни во
нивното обезбедување на услуги за крајните корисници. Вакво разчленување и
пресметување на надоместоците ( цените ) е овозможено со примена на Bottom –UP
LRIC моделот.
Со оглед дека во изградениот Bottom–UP LRIC модел е содржана структурата на
мрежата на инкумбент операторот со значителна пазарна моќ на пазарот за јавни
телефонски мрежи на фиксна локација она што е потребно е да се изврши надградба
на постоечкиот модел во кој што ќе бидат опфатени преносните и терминалните
сегменти на изнајмени линии, под-канали и неискористениот дел од оптиката.
Една од надлежностите на АЕК е да наметне, каде врз основа на одлука постои
оператор/и со значителна пазарна моќ на релевантен пазар, обврски како што е
обврската за транспарентност, недискриминација, посебно сметководство, контрола
на цени и обврски за сметководство на трошоци како и регулирање на малопродажни
цени за операторите определени како оператори со значителна пазарна моќ на
релевантен пазар.

Врз основа на Законот за електронски комуникации (Службен Весник на РМ 13/05,
14/07, 55/07, 98/08и 83/1 0) член 48 АЕК може да му наметне на операторот со
значителна пазарна моќ на релевантен пазар обврска висината на цените на услугите
да бидат базирани на реални трошоци и контрола на цени.
Врз основа на спроведената анализа на големопродажните пазари за терминирани и
преносни сегменти на изнајмени линии (стара Одлука- пазар 13 и 14) Македонски
Телеком –АД Скопје е определен за оператор со значителна пазарна моќ на
релевантните пазари за изнајмени линии на географско подрачје во РМ.
Врз основа на анализата на АЕК со решение му ги наметна следните обврски:
-

за пристап и користење на специфични мрежни средства,
транспарентност
недискриминација
посебно сметководство и
контрола на цени и обврска на сметководство на трошоци .

Македонски Телеком АД– Скопје е обврзан да достави понуда за терминирани и
преносни сегменти на изнајмени линии а по нејзино одобрување од страна на АЕК е
обрзан да ја објави јавно на својата веб страна.
Во моментов, во согласност со Правилникот за терминирани и преносни сегменти на
изнајмени линии (Службен Весник на РМ бр.112/2008) контролата на цени се врши врз
основа на ЕУ Референтниот модел, презентиран подолу:

Пресметаните цени не нудат можност алтернативните оператори да користат
изнајмени линии со поинаква должина од таа што е веќе пресметана.
Алтернативните оператори мора да плаќаат за повеќе должина на изнајмената
линија, таа која што е заокружена на поголемо растојание иако тие не ја користат
( пример: потребно е изнајмена линија од 16 км за цена од 50 км ).

Неопходна е надградба на моделот со цел да се добијат цени за кола на изнајмени
линии за терминиран/преносен сегмент за пократки растојанија како и цени за подканали и цени за неискористен дел на оптика.
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