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ПРЕДМЕТ: Предлози и мислења  во врска со Нацрт верзијата на петгодишната стратегија на АЕК 
 
Почитувани, 
 
Ве известуваме дека БЛИЗУ ДООЕЛ Скопје во врска со Нацрт верзијата на Стратегија за работа на 

АЕК, пројавува интерес да даде свое мислење и предлози по однос на текстот. 
Првото и основно наше мислење е дека АЕК при ревидирање и ребаланс на цените, да изврши 

ревидирање и ребаланс на цените за Интерконекција на начин што да ја утврди највисоката рамка на 
цени за Интерконекција, кој ќе биде лимит за договорните односи помеѓу два оператори на електрнонски 
комуникациски мрежи и/или даватели на електронски комуникациски услуги, при што ќе се остави 
простор за меѓусебно договарање, кое не може да ја надмине највисоко утврдената цена (рамковна 
цена), при што Регулаторот ќе води сметка да не се создаваат дискриминатрски договори помеѓу 
одредени чинители, со амбиции за истиснување на оператори од пазарот. Со измените на постојната 
регулатива во тие насоки, сметаме дека ќе се создадат поволни услови на пазарот, а воедно и влез на 
нови алтернативни оператори.  

Ребалансирањето на цените не смее да се одвива во насоки на заголемување на месечните 
надоместоци на краткорочно ниво, пред се од причини што анализата на пазарот покажува дека било 
какво зголемување на постојните надоместоци ( во период на економска рецесија), може да предизвика 
негативни економски ефекти на работењето на операторите на електрнонски комуникациски мрежи 
и/или даватели на електронски комуникациски услуги.  

На мислење сме дека Регулаторното тело не смее да дозволи при преодот кон Мрежи од следни 
генерации, а со планираното отстранување на локалните PTSN приклучоци и нивна замена со целосно нов 
опсег базиран на IP – мрежни елементи од страна на Македонски Телеком, да се создаде ситуација каде 
што бројот на Точки за интерконикција (Pols) ќе се сведе само на една Точка за интерконекција. Ова 
особено поради редундантност со МТ. 

Во точката 3.3.2, сметаме дека условот од минимум 6 месеци достапност на адекватни понуди, 
пред операторот со значителна пазарна моќ да може да ги лансира сопствените услуги базирани на МСГ е 
премногу долг период, кој доколку го гледаме од друг аспект, возмозжно е оператор на одредено 
географско подрачје да биде оператор со ЗПМ, и сопствените услуги да се поповолни од оператор со ЗПМ 
на ниво на државата, што пак е на штета на конкурентноста и на крајните корисници. 

  Во точката 5.1 Bill & Keep, според нашето размислување сметаме дека по примерот на Европа, 
треба да се задржиме цврсто на CPNP  принципот, а Регулаторното тело да ја регулира (намали)  цената 
на минута транзит (или друг вид пресметковна единица). 

Во ваквиот случај треба да се внимава кај BaK моделот, пред се поради возможните пречки во 
меѓународниот сообраќај и рутирањето меѓу операторите. 
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Во надеж дека ќе ги земете предвид овие наши мислења и предлози, однапред Ви се 
заблагодаруваме.  

 
Со почит, 

                                                                                                

07.02.2012г., Скопје          

За БЛИЗУ ДООЕЛ Скопје 

Кирил Трендафилов 

 


