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Доставени коментари и став на АЕК по објавениот “Референтен документ 

за моделот Изнајмени линии, изнајмување на кабелски канал и Dark Fibre “ 

 

 

Почитувани,  

 

Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) на 23.07.2012 година објави 

на јавна расправа по “Референтен документ за моделот Изнајмени линии, 

изнајмување на кабелски канал и Dark Fibre“. Краен рок за доставување на 

коментарите и мислењата на заинтересираните страни по Референтниот 

документ беше 22.08.2012 година. На барање на операторите АЕК го 

продолжи рокот за доставување на коментарите по објавениот предмет на 

јавната расправа каде што операторите Македонски Телеком, Вип 

оператор и Неотел доставија свои забелешки и коментари до АЕК.  

 

АЕК им се заблагодарува на заинтересираните страни за доставените 

коментари и забелешки по Референтниот документ. Во продолжение е 

презентиран финалниот документ со имплементирани доставени 

коментари на заинтересираните страни и ставот на АЕК по однос на 

истите. 
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1. ВОВЕД 

1.1 Комуникациска структура на проектот 

 

Овој документ е дел од формалната комуникација на проектот за моделирање на АЕК за услуги 
со трговија на големо со изнајмени линии, изнајмување на кабелски канал и Dark Fibre. 

 
Како што е најавено кај погоре споменатиот проект, постојат четири главни комуникациски 

фази: 

 
 Почетен извештај – Извештај кој содржи информации во врска со ангажманот, 

објаснува што ќе се моделира, кои се основните претпоставки, ги објаснува услугите и 

дава опис и ги објаснува типовите на трошоци и како тие ќе се моделираат. 
 

 Барање на податоци – Повеќе документи кои се користат за да се соберат податоци 

од SMP операторот. 

 
 Референтен документ за моделот – Документ кој го проширува почетниот извештај, 

објаснува како методологијата опишана во почетниот извештај се интегрира во 

моделот, го објаснува процесот на моделирање и прикажува претпоставки од 
моделирањето кои се усвоени за време на процесот на моделирање. Документот ги 

содржи резултатите прикажани во процесот на јавна консултација.  
 

 Резултати од моделот – Извештај кој ги содржи резултатите и излезите од моделот. 

 

 
Моделот и референтниот документ се базирани на почетниот извештај и важно е да се 

напомене дека изјавите во почетниот извештај се валидни за овој документ, освен ако не се 
напомене поинаку.  

 

1.2 Работен тек 

 

Го поделивме ангажманот на три дела: 
 

Големопродажни изнајмени линии – Овој работен тек ги моделира 

големопродажните изнајмени линии - Wholesale Leased Lines (WLL) 
структурирана на различен начин од МакТел. 

 
Изнајмување на кабелски канали – Овој работен тек го моделира 

изнајмувањето на кабелските канали, при што другите лиценцирани 

оператори - Other Licensed Operators (OLOs) ги повлекуваат своите кабли 
низ цевките на МакТел. 

 
Dark Fibre – Овој работен тек ги моделира агрегациските Етернет dark 

fibre (неискористени оптички кабли) услуги како што е наведено од 
страна на АЕК. 
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Неотел коментар:  

Зошто е ограничено само на„етернет“.АЕК не треба да наложува каква ќе биде техничката 
опрема која ќе ја користат операторите. 

 

АЕК одговор: 
„Етернет сегмент“ 

Терминот „Етернет сегмент“ се однесува на агрегацискиот дел од мрежата (backhaul), а не на 
одредена платформа. Ова беше појаснето со ажурирање на терминологијата која што е 

користена во Референтниот документ за моделот.  

 
Овие работни текови преставуваат проширувања на нашиот претходен ангажман. Како такви, 

нашиот претходен компјутерски модел (модели) е проширен за да ги вклучи  
големопродажните изнајмени линии WLL, изнајмување на кабелски канал и Dark Fibre 

големопродажни услуги. 

 

1.3 Проектни предизвици 

 
Како и кај претходниот ангажман, истакнуваме дека резултатите и прецизноста од нашето 

моделирање ќе зависи во целост од информациите/податоците обезбедени од МакТел.   

 
Го признаваме предизвикот за ангажманот поради фактот дека изнајмувањето на кабелски 

канал и Dark Fibre услугите се нови услуги на пазарот и нема никакви историски податоци околу 
нивно претходно користење. Ова води кон фактот дека побарувачките за услугите може да не 

го задоволуваат минималниот квантитет за постигнување на економии на обем - Economies of 

Scale (EoS). Земајќи во предвид дека LRIC се базира на EoS логика, дури и мало побарување 
може да има голем удел врз резултатите од моделот. 

 

 
МКТ коментар: 

Македонски Телеком АД има потреба од увид во моделот, посебно во делот на предвидувањето 
за волуменот на услугите, бидејќи истиот директно влијае на резултатите од моделот. Во овој 

Нацрт извештај не е специфицирано со кое предвидено побарување на услугите  се добиени 
резултатите од моделот. 

 

АЕК одговор: 
Проекција на побарувачка на услуги 

Дефинирање на услуга и тековната побарувачка не обезбедувааат доволно основа за 
моделирање на побарувачката поради следните предизвици: 

 Големопродажна изнајмена линија тековно е понудена како точка-точка 

големопродажна изнајмена линија (point-to-point WLL) или Парцијално приватно коло 

(PPC).Големопродажните изнајмени линии не се понудени одделно како преносен 
сегмент и терминиран сегмент. Беше земено во предвид дека новата услуга не може да 

биде трансформирана во нова услуга автоматски што се должи на различните можности  
кои би ги имале големопродажните корисници. 

 Големопродажна изнајмена линија тековно има ограничено побарување и проекцијата 

може да создаде значаен јаз 

 Каналот вообичаено е изграден за сопствени потреби а не за услуга која ќе биде 

изнајмувана 
 Dark fibre е второстепена услуга која што може да биде понудена во случај кога нема на 

располагање канал за изнајмување. Исто така Dark fibre не може да биде третиран како 

услуга од новата генерација на пристап (NGA). 
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Поради горенаведените предизвици, одлучивме наместо калкулирање на побарувачка да 
примениме проекција на понудата. 

 

Следејќи го правилникот на АЕК за пристап и користење на специфични мрежни средства, 
МакТел има издадено референтна понуда - Reference Offer (RO) за физички пристап до 

телекомуникациската инфраструктура и други капацитети. Референтната понуда и правилникот 
се основни документи за да се дефинира дел од услугите што треба да се моделираат во овој 

ангажман. Во однос на овие документи, ние дефинираме и моделираме: 

 
Изнајмување на кабелски канал – Месечна претплата за изнајмување на 

кабелски канал во пристапната мрежа (терминиран сегмент – секундарен 
сегмент, влезен (feeder) сегмент - примарен сегмент  и агрегациски сегмент). 

Трошоците се пресметуваат како километар по дијаметар на цевка, за 
дијаметар од 40mm, 32mm, 10/8.5 mm и 5/3.5 mm. 

  

 
МКТ коментар: 

Што значи полначки сегмент? Дали е ова превод на “feeder” сегментот? 

 
АЕК коментар: 

Се должи на преводот, преводот на  „feeder segment" е “влезен сегмент” и истиот ќе биде 
корегиран во натамошниот текст.  

 

Dark fibre – Месечна претплата за dark fibre во Етернет агрегацискиот 
сегмент на преносот. Нагласуваме дека моделираниот dark fibre во овој 

проект не е дел од пристапот од следната генерација - Next 
Generation Access (NGA). Услугата опишана овде се нуди како замена, во 

случај да нема вишок цевки за изнајмување на кабелски канал. 

 
МакТел тековно нуди Големопродажна изнајмена линија (WLL) во формат (како што е опишано 

во тековната референтна понуда): 
 

Парцијално приватно коло - Partial Private Circuit (PPC) – услуги кои се 

нудат на големопродажно ниво со кои се нуди конекција од претплатникот до 
интерконекциската точка за изнајмени линии - PoI. 

 
Point to Point (P2P) – услуга понудена на големопродажно ниво за да се 

понуди конекција помеѓу две локации. 
 

Земајќи во предвид дека МакТел нуди само Големопродажна изнајмена линија (WLL) на база на 

PPC, референтната понуда не ги дели одделните Големопродажни изнајмени линии (WLL) во 
терминирани и преносни сегменти.  

 
 

 
МКТ коментар: 

МКТ постапува според тековниот Правилник за обезбезбедување на терминирани и/или 
сегменти преносни на изнајмени линии и моменталната референтна понуда на МКТ е направена 

врз основа на истиот правилник кој е во сила. 
 

АЕК одговор: 

АЕК се согласува со заклучокот.  
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Според AEK, големопродажните изнајмени линии (WLLс) треба да се моделираат согласно со 
идната структура на услугата. Во главно, големопродажните изнајмени линии (WLL) се 

разделени на терминирани и преносни сегменти согласно со терминологијата на Европската 
Комисија и според најдобрата пракса. При делењето,се соочивме со предизвикот кој 

произлегува од моменталните разлики на услугите на пазарот и очекувањата како ќе се нудат 
во иднина. 

 

Дополнително, се идентификува нова услуга за интерконекција: Интерконекциско коло за 
трговија на големо со изнајмени линии - Interconnection Circuit for Wholesale Leased Lines 

(ICWLL). Ова коло се користи за да се пренесе сообраќај од  Големопродажна изнајмена линија 
до парцијално приватно коло (WLL/PPC) до точка на присуство (PoP) на МакТел до  

алтернативен оператор (OLO). 

 

1.4 Терминологија 

За да се елиминираат било какви сомнежи или недоследности во овој извештај и модел, 
усвоивме политики кои прецизно ги идентификуваат и делот од услугата што е дискутирана и 

делот од мрежата каде што е имплементирана услугата. 

 
Пристапната и агрегациската мрежа имаат три дела од мрежата кои ги следат принципите 

опишани во правилникот на АЕК за пристап и користење на специфични мрежни средства 1: 
 

Терминиран сегмент ( секундарен сегмент ) – Дел од пристапната мрежа од 

крајниот корисник до дистрибуциската точка. 
 

Влезен сегмент (примарен сегмент) – Дел од пристапната мрежа од 
дистрибуциската точка до разделник - distribution frame (DF) 

 
Агрегациски (Backhaul) сегмент – Дел од мрежата кој се користи за 

агрегација помеѓу разделник (DF) и основната мрежа. 

 
Структурата на мрежните сегменти, која е земена од правилникот на АЕК за пристап и 

користење на специфични мрежни средства, е видлива на сликата подолу. 
 

 

                                                 
1 Бр. 02-1334/1, 7 Март, 2011 
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МКТ коментар: 

Сакаме да напомнеме дека оваа топологија не одговара на тековната топологија од 
референтната понуда за пристап. Според сегашната топологија на мрежата на каналите на 

МКТ, имаме примарна и секундарна мрежа, и тоа е опишано во Референтната понуда за 

пристап. 
 

АЕК одговор: 
Разлика во терминологијата за мрежни сегменти 

Терминологијата за мрежата мора да разликува два независни основи: (i) инфраструктурно 
ниво и (ii) ниво на услуга. Инфраструктурната основа има три посебни елементи: (1) 

агрегациски (backhaul), (2) влезен (feeder) и (3) терминиран (terminating) сегмент. Дефиниции 

кои се применети од Македонски Телеком се во директна линија со обезбедуваната структура 
каде Примарна мрежа е еднаква на влезен  „Feeder“ и Секундарна мрежа е еднаква на 

терминиран сегмент. 
 

 

 
Дополнително на овие три термини, ќе користиме дополнителен термин при одредувањето на 

услугата големопродажни изнајмени линии: 
 

Локална јамка – мрежен дел помеѓу крајниот корисник и разделник 

(терминиран и влезен (feeder)  сегменти се споени во еден дел) 
 

Но, документот ги користи оние термини кои најчесто се користат. Термините кои се користат 
при опишување на секој дел од услугата се прикажани во подолните поглавја. 
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1.5 Моделирани услуги 

 

Овој дел ги опишува услугите кои се опфатени со моделот. Детален опис на услугите има во 
наредните поглавја. 

 

Овој модел поддржува LRIC пресметување за следната група на услуги: месечен надоместок за 
изнајмени линии на големопродажно ниво (разчленети на терминиран и преносен сегмент), 

месечен надоместок за изнајмување на кабелски канал, месечен надоместок за dark fibre. 
 
 
Големопродажни Изнајмени линии 
 

Тековно понудената услуга на големопродажниот пазар е понудена како единствена изнајмена 
линија, без поделба на терминиран  и преносен сегмент. Како што е прикажано во почетниот 

извештај, моделот дава резултати одделно за терминирани и преносни сегменти за нивно 
изнајмување на месечно ниво.  

 

Поделбата на терминиран и преносен сегмент е целосно подредена со елементите на услугата 
прикажани во референтната понуда на МакТел, каде: 

 
Терминиран сегмент – сегмент на изнајмената линија од крајниот корисник 

до точка на интерконекција (POI) 

 
Преносен сегмент – сегмент на изнајмената линија помеѓу две точки на 

интерконекција (POI). 
 

Мора да се напомене дека “терминираниот сегмент” применет кај големопродажни изнајмени 
линии е различен од “терминираниот сегмент” применет кај сегментите од мрежата. Деталната 

спецификација на сегментите на услугата е даден подолу во делот каде се опишуваат 

моделираните услуги. 
 

И двете услуги, услуга изнајмување на терминиран и услуга изнајмување на преносен сегмент 
се моделирани согласно со должината и пропусноста. 

 

Моделот ги пресметува за следните пропусности: 
 64 Kbit/s 

 2 Mbit/s 

 34 Mbit/s 

 155 Mbit/s 

 

Моделот ја зема во предвид должината како фактор на големопродажна изнајмена линија и за 
двата сегменти, терминиран и преносен:  

 
 

 Терминираниот сегмент е поделен на следните делови (разчленети според 

пропусноста): 

o Месечно изнајмување на терминиран сегмент до 300m  
o Месечно изнајмување на терминиран сегмент помеѓу 300m и 3 km со 

инкремент од 100m.  
o Месечно изнајмување на терминиран сегмент поголем од 3 km (> од 3km ) 

со инкремент од 1 km 
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МКТ коментар: 
МКТ смета дека инкрементот од 100 м не е неопходен и само дополнително ја усложнува 

администрацијата на услугите како и билингот односно наплатата на овие услуги. 

Пресметките на надоместоците треба да се направат доволно едноставни за да не 
предизвикаат нови инвестиции во Билинг системите на МКТ и дополнително  усложнување 

на наплатата. МКТ предлага инкремент од 1 км, за да се поедностави наплатата на овие 
услуги. 

 
АЕК одговор: 

Посебни сегменти се дефинирани за цел на моделирањето за да се прикажат трошоците во 

посебни единици. Тие овозможија пресметување на трошоците кои што се основа во 
идната референтна понуда. 

 
AEC не се согласува со барањата за зголемување на посебните единици. Главната причина 

зошто АЕК одлучи да премине на  пресметка на трошоци во посебни единици е да се 

елиминира плаќање за услуга која што корисникот нема да ја користи. АЕК не гледа 
никакви докази дека расчленувањето на помалите посебни единици ќе ги зголеми 

трошоците на инкумбент операторот.  

 

 
 

 Преносниот сегмент е прикажан со следните делови (поделено според 

пропусноста): 
o Месечно изнајмување на преносен сегмент се до 50 km со должина на 

инкремент од 1 km 
o Месечно изнајмување на преносен сегмент помеѓу 50 km и 200 km 

должина со инкремент од 10 km 

 
Горе наведената должината кога се определува во делот за Големопродажни изнајмени линии 

се заснива на оптичка должина (не на должина на кабел). Тоа претставува различен пристап од 
оној кој е усвоен во тековната големопродажна референтна понуда. Алгоритамот за 

пресметување на оптичкото растојание е образложен подолу во документот. 

 

 
МКТ коментар:  

Инвестициите во мрежата на МКТ не се планираат според воздушното растојание на мрежата. 

Со примена на оваа методологија МКТ смета дека не се покриени сите трошоци направени за 
изградба на мрежата. 

Дали во пресметката на овие надоместоци се вклучени трошоците за ГИС системите кои се 
потребни за развој на овие продукти? Како ќе се определуваат должините на секоја DLL без 

ГИС систем? 

 
АЕК одговор: 

Примена на оптичко растојание наспроти кабелско растојание 
Пристапот кој АЕК го зеде за пресметка на трошоци (од кабелско растојание до оптички 

растојание) не претставува оптимизација на трошоците, туку прилагодување на трошковно 
прикажаната структура. 

Како што е наведено на состанокот по јавната расправа, факторот на закривување е пресметан 

врз основа на географски податоци и реконструкција на мрежата. Методот се базира на 500 
случајно избрани географски точки поставени во Република Македонија. Тие беа поврзани како 

мрежа (секоја точка е поврзан со други 499 точки) и за секоја врска е пресметана  оптичката 
рута како и кабелската рута. На оптичката рута претставува воздушно растојание помеѓу нив, 
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додека должината на кабелската рута е пресметана како должина на кабелската рута која е 
потребна за да се поврзат двете точки. Кабелската рута е врз основа на рутите 

имплементирани при моделирањето на кабелската мрежа на операторот со значителна пазарна 
моќ (пристапна и основна). Факторот на закривување претставува просек од сите соодноси 

помеѓу воздушно растојание и кабелско растојание. 

  
АЕК гледа два начини како овој конкретен метод може да се користи: (i) воздушното растојание 

на изнајмените линии може да биде определено со примена на надворешни бесплатни  
апликации  (како што се Google Earth и др.)и ако точни координати на точките за поврзување 

се познати или  (ii) ако должината на кабелот е познат, растојанието се дели со факторот на 

закривување кој изнесува 1,49 (вредност е резултат на претходно опишаниот метод). АЕК ја 

преферира првата опција како повеќе прецизна и транспарентна опција.  

 

 

Тековната референтна понуда за големопродажни изнајмени линии (WLL) не ја определува 
интерконекцискиот линк за изнајмените линии. Дефиницијата и управувањето со 

интерконекцијата помеѓу операторите е детално опишана во почетниот извештај. Нова услуга 
за интерконекција ќе биде дефинира од страна на АЕК: коло за интерконекција на изнајмени 

линии - Interconnection Circuit for Wholesale Leased Lines (ICWLL). Ова коло за интерконекција ќе 
се користи за да се пренесе сообраќајот од големопродажната изнајмена линија ( WLL) до 

точката на присуство (PoP) на МакТел до актернативниот оператор (OLO), а поради неговата 

природа, ќе се третира како терминиран сегмент на изнајмената линија. Специфични трошоци 
за коло за интерконекција на изнајмени линии (ICWLL) не се пресметани во овој модел. 

 
 

 
МКТ коментар: 

МКТ не нуди само WLL услуга, таа постапува според тековниот Правилник за за обезбедување 
на терминирани и/или сегменти преносни на изнајмени линии и согласно овој правилник е 

дефинирана оваа WLL услуга. 

 
АЕК одговор: 

Со цел целосно да се прилагоди услугата големопродажна изнајмена линија на тековните 
потреби, АЕК одлучи да вклучи дополнителна услуга  за капацитет на интерконекцијата на 

двете мрежи, посебно да бидат применети со услугата Големопродажна изнајмена линија 

(WLL). Иако интерконекцискиот линк може да биде имплементиран во три различни опции  
(како што е објаснето во Почетниот извештај и Референтен документ за моделот).  

 

 

 
Како што е претходно кажано, моделирањето на други наплати и надоместоци поврзани со 

големопродажните изнајмени линии не е дел од овој проект. 
 

Често, се прави разлика помеѓу Traditional Interface Symmetric Broadband Origination (TISBO) RLL 
и Alternative Interface Symmetric Broadband Origination (AISBO) RLL. 

 

TISBO RLL овозможуваат симетричен капацитет помеѓу деловните простории на 
претплатниците. Капацитетот е симетричен бидејќи сообраќајот може да биде пренесен со иста 

брзина во двете насоки.  
 

AISBO RLL се дефинирани со следното: 

 
o имаат различни (претежно Ethernet IEEE 802.3) интерфејси; 
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o тие може да бидат употребени за да пренесат повеќе различни типови на 

податоци; и 
 

o тие може генерално само да бидат употребени за кратки растојанија без 
дополнително појачување, иако ова не е случај каде што се нудат вакви услуги 

преку WDM технологија. 

 
Спротивно, TISBO RLL имаат (i) CCITT G.703 интерфејс, (ii) лесно може да се искористат за 

пренесување на глас или податоци, (iii) може да се користат на кое било растојание, и (iv) 
најчесто користат SDH или PDH технологии. 

 

 
МКТ коментар: 
Треба да се има во предвид дека во иднина SDH или PDH технологијата ќе се замени, т.е. во 

процесот на PSTN миграцијата и овие технологии ќе се мигрираат.  

На некој начин заклучокот “Според AEK, WLL треба да се моделираат согласно со идната 
структура на услугата” во иднина ќе претрпи измени во однос на основната технологија. 

 
АЕК одговор: 

Во иднина, кога PDH и SDH ќе бидат заменети тогаш услугата изнајмени линии нема да биде 
дефинирана како што е дефинирана во овој документ. Како што е прикажано во претходно 

објавените документи, доменот на овој модел е големопродажна изнајмена линија 

традиционални интерфејс услуги како што е дефинирано до референтна понуда. Во иднина ако 
се воведе технологија базирана на Етернет тогаш мора да биде придружено со промени во 

референтната понуда.  

 

 
Ја разгледавме референтната понуда на МакТел за големопродажни изнајмени 

линии. Големопродажни изнајмени линии (WLL) се понудени само на база на TISBO. 
Согласно со тоа, ние ќе моделираме само WLL на база на TISBO. 

 

 
Изнајмување на кабелски канал 
 
Месечната цена за изнајмување на кабелски канал е структурирана според големината и 

должината на цевката. Цената е изразена  по километри. Услугата вклучува изнајмување на 

самата цевка во кабелскиот канал со должина од еден километар.  
 

Моделираните услуги за изнајмување на кабелски канал се следните: 
 Месечно изнајмување на кабелски канал за цевка од 40mm по 1km 

 Месечно изнајмување на кабелски канал за цевка од 32mm по 1 km 

 Месечно изнајмување на кабелски канал за цевка од 10/8.5 mm по 1 km 

 Месечно изнајмување на кабелски канал за цевка од 5/3.5 mm по 1 km 

 

Моделирањето на другите наплати за услугата не се предмет на овој проект. 
 

Трошоците се пресметуваат за терминиран сегмент (секундарен сегмент), влезен (feeder) 

сегмент (примарен сегмент) и агрегациски (backhaul) сегмент одделно и се структурираат 
според дијаметарот на цевката.  
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Dark fibre 
 

Кога се моделира услугата изнајмување на  dark fibre, се зема во предвид дека побарувањето 
на оваа услуга не се води според NGA. Бидејќи оваа големопродажна услуга изнајмување на 

dark fibre е замена за услугата за изнајмување на кабелски канал (кога не се достапни  
капацитети на кабелските канали), процесот на моделирање зема во предвид дека нови 

капацитети нема да бидат воведени посебно за оваа услуга. Се смета дека побарувачката ќе 

биде во рамки на тековно достапната инфраструктура.  
 

Следните услуги се моделираат: 
 

 Dark fibre во влезен ,feeder,  (примарен) сегмент од мрежата 

 Dark fibre во агрегациски, backhaul, сегмент од мрежата. 

 

Цените за месечно изнајмување на Dark fibre се предложени на пазарот според должината. 
Цените се изразени по километар. Услугата вклучува изнајмување на едно оптичко влакно од 

еден километар. 
 

Моделирањето на другите наплати поврзани со услугата dark fibre месечно изнајмување не се 
дел од овој проект. 
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2. ПРЕГЛЕД НА МОДЕЛОТ  
 

 

Претходно развиениот модел кој ги пресметува трошоците за услугата на фиксна мрежа е 
проширен со тоа да ги пресметува трошоците за  големопродажни изнајмени линии, кабелски 

канали и Dark fibre. 
 

Бидејќи методолошкиот пристап е опишан во почетниот извештај, ова поглавје прикажува 

преглед на структурата на моделот.  
 

Моделот се состои од пет главни дела: 
 

1. Модул за внес на податоци 
2. Модул за димензионирање на мрежа 

3. Модул за распределба на трошоци 

4. Модул за структура на трошоци 
5. Модул за цена на услуга. 

 
Модулот за внес на податоци содржи влезни податоци добиени преку процесот на собирање 

податоци. Податоците се структурираат во две главни групи: инженерство на пристапна мрежа, 

инженерство на основна мрежа и финансиски инпути. Покрај податоци за мрежата, овој модул 
содржи инженерски правила и опис на компоненти кои се моделираат во подоцните фази на 

моделот. 
 

Модулот за димензионирање на мрежата создава мрежа димензионирана според 

инженерски правила и податоците добиени од модулот за внес на податоци.  
 

 

   

МКТ коментар: 
Очекуваме подетален опис од страна на АЕК околу правилата за димензионирање на мрежата, 

за да можеме истите соодветно да ги коментираме. Во овој момент немаме доволно 
информации за димензионирањето на мрежата, а во прашање е токму мрежата на МКТ, па 

затоа ни е повторно потребен увид во моделот. 
 

АЕК одговор: 

Пристап за моделирање на мрежа 
АЕК зема пристап дека моделираната мрежа мора да биде усогласена со стандардите на 

индустријата. Пристапот на моделирање овозможи сите барани редунданси да бидат вклучени.  

 

 
Модулот за распределба на трошоци ги менаџира категориите на трошоците каде 

трошоците се распределени на мрежните компоненти врз основа на дефинирање на 
двигателите. 

 

Модулот за структура на трошоци ја претставува основата за пресметување на трошокот 
каде сите категории на трошоци, трошковни двигатели, мрежни компоненти и услуги се 

прикажани на едно место.  
 

Модулот за цена на услуга ги агрегира сите релевантни трошоци поврзани со поединечна 
услуга одредена од факторите за рутирање. 
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Процес на моделирање 
 

Врз основа на инженерските влезни правила, карактеристиките на морфологијата и 
релевантните податоци за сообраќај (бројот на корисници, просечен сообраќај, итн.), прво се 

креира податочниот модел и потоа се оптимизира физичката мрежа. Моделот разликува 
различен пристап на градење пристапна, комутаторска и преносна мрежа. 

 

 

 
МКТ коментар: 

Што значи оптимизирање на физичка мрежа? Дали во моделирање на преносната мрежа е 

земена во предвид и редунданса на мрежата која е неопходна и веќе имплементирана во 
мрежата на МКТ? Исто како и претходно, бараме увид во моделот на АЕК за да можеме 

соодветно да ги приготвиме нашите коментари. 
 

АЕК одговор: 

Пристап за моделирање на мрежа  
АЕК зема пристап дека моделираната мрежа мора да биде усогласена со стандардите на 

индустријата. Пристапот на моделирање овозможи сите барани редунданси да бидат вклучени. 

  

 
Пристапната мрежа е изградена и димензионирана земајќи ги во предвид главните двигатели: 

морфологии, број на претплатници, распределба на густина, сообраќај во зафатен час и степен 
на  услуга.  

 
Моделот е изградена хибридна мрежа со користење на комбинација од бакарни и оптички 

кабли.  

 

 
МКТ коментар: 

Недостасуваат подетални информации за моделираната хибридна мрежа. Бакарната мрежа е 

вкалкулирана во надоместоците од МАТЕРУО, а како е проектирана оптичката мрежа? Според 
овие податоци, ќе можеме да определиме како се користи output-от од овој модел. 

 
АЕК одговор: 

Ко-егзистирање на бакарна и оптика во пристапот 

Моделот применет за моделирање на големопродажни изнајмени линии, dark fibre и кабелски 
канали претставува проширување на веќе имплементиран модел за услуги на фиксни мрежи. 

Моделот вклучува сегмент на моделирање на бакарен пристап и оптичка мрежа независно.  

 

 
Првиот чекор при градење на пристапната мрежа е да се групираат главните разделници по 

морфологии. Потоа, моделот ги пресметува  соодветните MDF/ODF со нивните карактеристики и 
соодветните MDF/ODF се лоцирани во територија со користење на scorched node пристапот. 

Секоја MDF (главен разделник) област е претставена со рамностран шестоаголник. Моделот 

потоа ја пресметува структурата на мрежата за еден сегмент од шестоаголникот 
(шестоаголникот има 6 сегменти). Факторот на закривување се користи за да се прилагодат 

правите линии пресметани помеѓу точките во шестоаголникот.  
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МКТ коментар: 
На состанокот одржан помеѓу АЕК, МКТ и Deloitte Zagreb, одржан на 02.12.2010 во КМЦ Зајчев 

Рид, Deloitte изјави дека е користен scorched earth пристапот при изградба на моделот за 
пристапната мрежа, додека за остатокот од мрежата е користен scorched node пристап. МКТ 

смета дека повторно е користен истиот пристап за моделирање на пристапната мрежа односно 

scorched earth пристапот. Повторно ја потенцираме потребата од детален увид во изработениот 
модел, затоа што сметаме дека не се земени во предвид сите трошоци кои се доставени од 

страна на МКТ во текот на моделирањето. 
 

АЕК одговор: 
Примена на scorched node методологија 

Пристапот на моделот е заснован на scorched node. Тоа е цел на АЕК за да се идентификуваат 

трошоците од обезбедување на услуги во РМ. АЕК ги примени сите постоечки точки на 
централи, јазли и пристапни точки. 

 

 
 

Вишокот капацитет е под влијание на влезните параметри и се зема во предвид при градење на 

пристапна мрежа. Оптимизацијата на пристапната мрежа е направена  врз основа на принцип 
на ефективен трошок, и е направен за следните точки: 

 
 Бројот и тип на кабли за примарниот, секундарниот и терминираниот сегмент 

 Користење на подземна или надземна технологија 

 Длабочина и ширина на ровот потребен за кабелскиот канал 

 Конфигурација на главен разделник (MDF) 

 

Оптимизациите се базираат на линеарно програмирање. 

 
Еден од главните двигатели на  трошоци за пристапната мрежа е цивилната работа потребна за 

да се овозможи подземно каблирање. За да се добие реален трошок на цивилната работа, 
корисникот треба да дефинира 3 типа на површина и под-површина. Површината и под-

површината се дефинираат за сите 4 морфологии. Финансискот влез ја следи дефиницијата на 
типовите на површина. 

 

Комутаторската мрежа е претставена со концентратори и  централи. Моделот го позиционира 
концентраторот на иста локација (колокација) со централата. Сите други концентратори се 

позиционирани и одделно поврзани со главните разделници. Географскиот scorched node 
пристап е применет за да се моделира бројот и позицијата на централите.  

 

Главниот двигател за димензионирање на компонентите на комутаторската мрежа се: број на 
активни линии, сообраќај во зафатен час, почетен и терминиран сообраќај во централта и 

степен на услуга. Оптимизацијата на комутаторските компоненти на принцип на ефективен 
трошок се прави со: 

 
 Оддалечен концентратор – број на порти, линиски картички и решетки 

 Комутирање – број и капацитет на комутаторските блокови, линиски картички, CPU, 

софтвер и уреди за сигнализација 

 

Преносната мрежа е изградена  одделно за следните нивоа: 
 RCU до LE рута 

 Локално ниво на преносните прстени и  

 Основното ниво на пренос.  
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МКТ коментар: 

Исто како и претходните коментари за тоа дека PDH/SDH технологијата ќе се замени со ПСТН 

миграцијата, и моделирањето понатаму ќе треба да се промени. 
Оваа технологија нема да може да се одржува во блиска иднина. 

 
АЕК одговор: 

Во иднина, кога PDH и SDH ќе биде заменети тогаш услугата изнајмени линии нема да биде 
дефинирана како што е дефинирана во овој документ. Како што е наведено и во претходно 

објавени документи, целта на овој модел е големопродажна изнајмена линија (WLL) 

традиционални интерфејс услуги како што е дефинирано во референтната понуда. Во иднина, 
кога Ethernet базирана технологија ќе биде воведена тогаш тоа мора да биде придружена со 

промена на референтната понуда. 

 

 
 

Преносот од Оддалечениот концентратор (RCU) до  локалната централа (LE) е моделиран за 
секој Оддалечениот концентратор (RCU) на два начина ако RCU е поблиску до прстенот и ако 

RCU е директно поврзан со локалната централа LE.  Креирана е резервна патека помеѓу двата 

најблиски оддалечени концентратори (RCU) за да се обезбеди мрежна резистенција. Влезен 
параметар одредува за која морфологија е потребна резервна патека. Моделот користи  

електричен пренос преку бакарните кабли ако сообраќајот на RCU – LE патеката е под одреден 
волумен (кориснички дефиниран влезен параметар) во спротивен случај е применета оптичка 

технологија.  Истиот принцип е применет за користење на  TDM или WDM  технологија. 
 

Локалните и основните прстени се креирани со користење на позициите на оддалечениот 

концентратор (RCU), локалните и транзитните централи и со наоѓање на оптимална патека за 
конекција. Секој оддалечен концентратор (RCU) и централа се позиционираат на мапата и 

прстените се поставуваат според географските карактеристики на теренот и изградените 
објекти. По позиционирањето на преносните патеки, моделот  го пресметува  сообраќајот за 

секој сегмент на преносната мрежа и го оптимизира капацитетот и бројот на  активната опрема 

која се користи за обезбедување на  услугата. Оптимизацијата се прави на принцип на 
ефективен трошок за: големина и количина на преносна опрема и трибутариски линиски 

картички. Исто така, моделот пресметува и користи ефективен трошок при градење на 
методологија за поставување на кабли (под или над земја).   

 

Факторот на еластичност на оптичкото влакно се користи за да се подеси флексибилноста, при 
што корисничките влезни параметри се користат за да се дефинира механизмот за заштита на 

прстените (2f MSPring или 4fMSPring). За да не се дуплира цивилната работа, ровот го делат 
преносната и пристапната мрежа со сооднос дефиниран според корисникот и сите мрежни 

сегменти. Исто така, активната преносна опрема е лоцирана (каде е можно) во истата зграда со 
централата и оддалечените концентратори (RCUs). 

 

За крај, треба да се пресмета бројот, капацитетот и трошокот за другите важни мрежни 
компоненти (окна, кутии за дистрибуција, бандери, опрема за напојување, регенератори, итн.). 

Овие пресметки се базираат на должина на рута, должина на рута што се дели и сообраќај на 
мрежните сегменти. 

 

Инженерскиот дел од моделот го пресметува резимето за секој мрежен сегмент релевантен за 
моделот за распределба на трошоци. Пред да се групираат трошоците во хомогени трошковни 

категории (HCC), капиталниот трошок  (CAPEX) е пресметан на годишно ниво според животниот 
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век на средството и пондериран  просечен трошок на капитал. Оперативните трошоци (OPEX) 
се влезни параметри обезбедени од инкубент операторот. 

 
Резултатите од инженерскиот модел се два типа на мрежа: мрежа за покривање и целосна 

мрежа. Мрежата за покривање го претставува минималниот трошок за мрежа за да се обезбеди 
основно ниво на услуга за минимален број на побарувања. Целосната мрежа ја преставува 

мрежата која е способна за задоволување на сите побарувања за сите услуги. 

 
 

Моделот за распределба на трошоци работи на стандарден LRIC механизам за распределба на 
трошоци, како што е претходно опишано во почетниот извештај. Трошоците пресметани во 

инженерскиот дел од моделот се групираат во хомогени трошковни категории (HCC). 

Трошковен двигател е применет за да се распределат трошоците од хомогени трошковни 
категории ( HCC) на мрежните компоненти. Трошоците за мрежно покривање  се применети за 

да се идентификуваат фиксните трошоци, а разликата помеѓу целосната и мрежата за 
покривање претставува вредност на варијабилен трошок. Општите и заедничките трошоци и 

независните трошоци се одредени со дефинирање на соодветна матрица. Распределбата на 
трошоците од мрежните компоненти на услугите е направено со примена на факторите за 

рутирање и побарување на услугата. 

 
Факторите на рутирање се направени  со примена на инпут од  инкумбент операторот или со 

користење на описот на услугата која е опишана во почетниот извештај (за ново воведени  
услуги). Побарувањето на услугата се внесува како што е тековната или минимално 

побарување  за услуги кои не ги задоволуваат минималните побарувања потребни за моделот. 

 
Распределбата на трошоци е направена применувајќи: 

 
• 158 хомогени трошковни категории  

• 54 трошковни двигатели 
• 48 мрежни компоненти 

  

 
МКТ коментар:  

Бараме поголема транспарентност – прикажување на сите пресметки од моделот на затворена 
дебата помеѓу АЕК и МКТ. 

 
АЕК одговор: 

Моделот е развиен за да се определи трошокот на услугите големопродажна изнајмена линија 
(WLL), dark fiber и кабелски канали (DR) кои беа развиени во соработка со операторите. АЕК 

организира состаноци и работилници за да дискутира за обезбедените материјали ( почетен 

извештај, собирање на податоци, референтен документ за моделот и резултати од моделот). 
Методологијата беше на располагање на операторите и моделите беа развиени применувајќи ги 

податоците од операторите.     
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3. ПРЕТПОСТАВКИ ПРИ МОДЕЛИРАЊЕ  
 

Овој дел обезбедува увид во прикажаните претпоставки во почетниот извештај (и усвоени при 

процесот на моделирање) кои се имплементирани во моделот. 
 

3.1 Претпоставки за побарување на услуга  

 
Проектниот тим се соочи со предизвици од страна на побарувачката како: 

 

 Изнајмувањето на кабелски канали и Dark Fiber се воведени неодамна и во 

времето на развојот на моделот немало големопродажни  корисници кои ја 
користеле или применувале оваа услуга. 

 
 Побарувањето за изнајмувањето на кабелски канал и Dark Fiber се очекува да се 

зголеми со новиот правилник кој го регулира развојот на пристапната мрежа. 

 

 Dark Fiber се нуди како замена на услугата изнајмување на канал само во случај 

кога нема вишок простор во кабелскиот канал кога услугата е побарана 
 

 Големопродажните изнајмени линии најчесто се користат од другите оператори 

како парцијални приватни кола - Partial Private Circuits и точка-точка (Point-to-
Point) големопродажна изнајмена линија. 

 
 Големопродажните изнајмени линии тековно се нудат како крајна точка- крајна 

точка (end-to-end) услуга, но, се претпоставува дека тековното побарување 

останува во изнајмените линии на терминираните и преносните сегменти. 

 
Иако предизвиците при моделирањето се објаснети во почетниот извештај, одредени 

претпоставки мораат да се земат во предвид. За да се надминат овие предизвици, тимот 
создаде побарување врз основа на следните претпоставки: 

 

 Изнајмување на кабелски канал се нуди онаму каде има слободни кабелски 

канали. Не се очекува дека  ќе биде направено посебно инвестирање од страна на 
операторот со значителна пазарна моќ за градење на дополнителни канали 

специјално за услугата изнајмување на канал. 
 

 Dark fiber се нуди онаму каде има слободни оптички влакна. Не се очекува дека ќе 

се инвестира дополнително од страна на операторот со значителна  пазарна моќ 
за да се изградат дополнителни конекции специјално за оваа услуга. 

 

 
МКТ коментар: 
МКТ ги планира своите мрежи според други правилници како Правилникот за техничките 

употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и 

електронска комуникациска инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и 
средства, и според нив се определува редунданса на кабелските канали во идното планирање, 

доколку за истото се направат соодветни побарувања од алтернативните оператори. 
Доколку нема вакви побарувања, МКТ врши планирања според своите интерни влезни 

параметри. 
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АЕК одговор: 
Почитување на тековните правилници и законски документи кои што дефинираат 

како е изградена мрежата  
Моделот е заснован на искуството во регионот каде слични правилници се имплементирани. 

Правилниците го дефинираат расположливиот капацитет кој што мора да биде достапен на 

другите оператори кои би можеле да ја побараат оваа услуга. Моделот го потврдува бараниот 
дополнителен капацитет во каналската мрежа ( дополнителни 20%) кој што мора да биде на 

располагање.   

 

 Побарувањето на големопродажните изнајмени линии за терминирани и преносни 

сегменти е во согласност со побарувачката за услугата  парцијално приватно коло 
(PCC) и  услугата точка-точка (point-to-point). 

 

3.2 Воздушно растојание за изнајмени линии  

 

Како што е наведено во Почетниот извештај, трошоците за големопродажни терминирани и 
преносни сегменти на изнајмени линии се структурирани на начин за да се одрази вистинското 

покриено растојание, а не растојанието одредено од патеката на инфраструктурата 
(пристапната мрежа, позиција на мрежните точки и рутите на мрежата). 

 

Трошоците за големопродажните терминираните и преносни сегментите  на изнајмена линија 
се трансформирани во воздушно (оптичко) растојание со користење на дополнителниот модул 

во моделот. 
 

Трансформацијата е базирана на факторот на закривеност.  

 
Факторот на закривеност е пресметана како геометриска средина од сите соодноси помеѓу 

воздушното растојание и растојанието на мрежната патека. Процесот на пресметка се одвива 
во следните неколку чекори: 

 
1. Целосни мрежни рути пресметани од страна на моделот се позиционирани на мапата на 

Македонија. 

2. Доволен број на случаен број на точки низ целата територија на Македонија за да се 
покријат сите области со главен разделник (MDF) 

3. Воздушното растојание (dA) од една до секоја друга точка е пресметана врз основа на 
географските координати, за сите точки. 

4. Мрежната патека (dN) е пресметана како сума од директната патека до најблиската 

мрежна терминирачка точка на дистрибуција и најкратката мрежна патека помеѓу две 
точки на дистрибуција. 

5. Едноставен сооднос помеѓу воздушното растојание и мрежната патека  (R= dN/dA) е 
пресметана за сите парови од избраните точки. 

6. За крај, стапката на закривување беше пресметана како геометриска средина од сите 
соодноси пресметани за сите парови на точки. 

 

Пресметаниот фактор на закривување е  применет на должината на каблите. Вредноста на 
кривата на закривување е 1.49.  Бидејќи пресметаните цени во моделот се изразени како 

воздушно растојание, еден метод за пресметување на воздушното растојание на изнајмени 
линии е да се подели растојанието на колото на изнајмената линија со факторот на 

закривување. 
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МКТ коментар: 
смета дека треба да биде конкретно наведено во овој документ колку изнесува факторот на 

крива пресметан според оваа методологија? Ова е поврзано со претходните коментари за тоа 
дека вистинските трошоци за изнајмени линии не коренспондираат со воздушното растојание 

помеѓу две крајни точки на ДЛЛ, туку зависат од тоа како е изградена мрежата. 
 

АЕК одговор: 

Фактор на закривеност применет за пресметување на поврзаниот сооднос помеѓу 
оптичка и кабелска должина 

Како што е наведено на состанокот по јавната расправа, факторот на закривување е пресметан 
врз основа на географски податоци и реконструкција на мрежата. Методот се базира на 500 

случајно избрани географски точки поставени во Република Македонија. Тие беа поврзани како 

мрежа (секоја точка е поврзан со други 499 точки) и за секоја врска е пресметана  оптичката 
рута како и кабелската рута. На оптичката рута претставува воздушно растојание помеѓу нив, 

додека должината на кабелската рута е пресметана како должина на кабелската рута која е 
потребна за да се поврзат двете точки. Кабелската рута е врз основа на рутите 

имплементирани при моделирањето на кабелската мрежа на операторот со значителна пазарна 
моќ (пристапна и основна). Факторот на закривување претставува просек од сите соодноси 

помеѓу воздушно растојание и кабелско растојание. 

Пристапот кој АЕК го зема за пресметување на трошоците ( од кабелско растоојание на оптичко 
растојание) не претставува оптимизирање на трошоци, туку прилагодувања на трошоковната 

застапеност на структурата.  
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4. МОДЕЛИРАНИ УСЛУГИ  

4.1 Големопродажни изнајмени линии  

 

Иако почетниот извештај дава опис на моделираните услуги, ние би сакале одново да 
истакнеме како услугите се моделираат во моделот. 

 
Најпрво, би сакале да ја прикажеме дефиницијата за големопродажни изнајмени линии (WLL) 

терминирани и преносни  сегменти . 

 

 
 

 
Целта на АЕК при моделирањето на големопродажна изнајмена линија (WLL) е да се 

(ре)дефинира големопродажната изнајмена линија (WLL) со користење на терминологијата 
Терминиран сегмент и Преносен сегмент како што е дефинирано погоре. Особено: 

 

Терминираниот сегмент претставува дел од големопродажна изнајмена 
линија (WLL) кој го покрива локалниот завршеток на мрежата (од 

крајниот корисник до разделникот  или попрецизно, терминираниот и 
влезниот (feeder) сегментот на пристапната мрежа) и терминираната 

мрежа   (дел од преносната и мрежата на кабли од разделникот  
до најблиската точка на присуство во мрежата на инкумбент операторот). 

Причината за вклучувањето на Терминираната мрежа во  терминираниот 

сегмент на големопродажната изнајмена линија е бидејќи точката на 
присуство  на инкумбент операторот не е позиционирана на сите главни 

разделници (MDF). За да се овозможи конекција, мора да се поврзе 
растојанието помеѓу главниот разделник (MDF) и точката на 

инетрконекција (POI).  

 
Преносен сегментот претставува дел од големопродажна изнајмена 

линија (WLL) кој ја покрива Преносната мрежа (преносната и мрежата на 
кабли која се користи за да се поврзат две точки на интерконекција (POI) 

во мрежата на инкумбент операторот). 
 

Овој пристап е во согласност со референтната понуда за големопродажни изнајмени линии каде 

двата типа на сегменти на големопродажните изнајмени линии се прикажани и опишани. Но, 
услугата големопродажна изнајмена линија (WLL) не се нуди како комбинација од два 

независни типа на сегменти, туку само како едно директно коло (или точка-точка (P2P), или 
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Trunk Network 
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парцијално приватно коло (PPC) ). Поради тоа, техничката спецификација за услугата не 
препознава два различни независни видови на  сегменти на  големопродажна изнајмена линија 

(WLL).  
 

За да се следи принципот на одделни типови на сегменти  на големопродажна изнајмена линиа 
(WLL) кои може да се понудат на пазарот независно (како што е побарано од АЕК), одредени 

претпоставки се интегрирани при моделирање на терминираните и преносни сегменти на 

големопродажна изнајмена линија (WLL). При транзиција од услугата точка-точка (point to 
point) изнајмена линија (како што е тековно понудено) кон нови услуги кои нудат одделно 

терминирани и преносни сегменти, се очекува да се промени техничкото решение. Поради тоа, 
оваа промена е потребно да се усвои за да се структурираат одделните услуги. 

 

Претпоставките се следните: 
 Поради дефиницијата на услугата, постоечките точки на присуство (PoPs) се 

позиционираат во преносниот сегмент 

 За да се понудат одделен терминиран сегмент, инкумбент операторот треба да обезбеди 

точка на интерконекција (POI) за сите терминирани сегменти и со тоа треба да се земе 
во предвид и дополнителниот трошок. 

 

 
МКТ коментар: 
Во процесот на поднесување на податоци до АЕК од МКТ не беа побарани трошоци за 

дополнителни модификации во мрежата за позиционирање на мрежни елементи различни од 
моменталната топологија. МКТ до АЕК има доставено трошоци само за постоечките технички 

решенија.  

Во оваа подточка се предвидува пресметување на дополнителен трошок! МКТ треба да знае кој 
е овој дополнителен трошок. 

 
АЕК одговор: 

Дополнителни трошковни елементи потребни за воспоставување на независен 

терминиран сегмент на големопродажна изнајмена линија 
АЕК одлучи дека постојната услуга големопродажна изнајмена линија (WLL) која се нуди како (i) 

точка-до-точка големопродажна изнајмена линија и (ii) Парцијално приватно коло (PPC), мора 
да биде структурирана за да поддржи реално преносен и терминиран сегмент на услуга за 

големопродажна изнајмена линија (WLL). Со цел да го стори тоа, од нас беше побарано да се 
изврши прилагодување на услугата и да се создаде реална услуги која ќе биде понудениа на 

пазарот. Тековната спецификација (постоечката референтна понуда) на услугата 

големопродажна изнајмена линија (WLL) не поддржува независен терминиран сегмент, бидејќи 
терминирањето е исклучиво предефинирано да терминира на портата на преносниот сегмент на 

агрегацискиот  уред. Со цел да терминира во точката на присуство (PoP), терминираниот 
сегмент ќе терминира на дополнителни посебен уред кој е применет  (i) да обезбеди 

транспарентен интерфејс во согласност со спецификација на услугата, (ii) за го оддели 

терминирањето на големопрдажната изнајмена линија (WLL) од останатиот сообраќај и 
овозможи независна конекција со алтернативен оператор и (iii) да обезбеди контрола на 

пропусноста на услугата. Зависни трошоци поврзани со овие уреди беа воведени за да се 
овозможи реална услуга терминиран сегмент на големопродажна изнајмена линија (WLL) . 

 

 

Мрежните компоненти кои се вклучени во сегментите на изнајмените линии, од поглед на 
моделирање, се: 

 

 Терминиран сегмент 

o Локална јамка која вклучува  
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 Опрема за терминирање на мрежата 
 Кабли за крајна линија (заедно со ровови и кабелски канал) 

 Разделник  
o Кабли од разделникот до точка на присуство - PoP (Point of Presence) на 

изнајмената линија на преносната мрежа лоцирана на локален/основен  
ринг ( Local/Core Ring)  

o Активните уреди лоцирани од крајниот корисник се до точката на 

присуство (PoP) на изнајмената линија на преносната мрежа лоцирани на 
локален/основен  ринг (Local/Core Ring)  

o Активна опрема применета за пренос на сообраќај од терминиран сегмент 
на точка на присуство (PoP) на изнајмената линија на преносната мрежа 

 

 Преносен  сегмент 

o Почетно MUX (заедно со линиска картичка) 
o Кабли за основната мрежа (заедно со ровови и кабелски канал) помеѓу две 

точки на присуство (PoP) на изнајмената линија на преносната мрежа 
o Активна опрема на основната мрежа помеѓу две точки на присуство ( PoP) 

на изнајмената линија на преносната мрежа 
o Крајно MUX (заедно со линиска картичка) 

 

 
LRIC гради теоретски модел, бројот на изнајмени линии по капацитет и морфологија е 

кориснички влезен параметар, но дистрибуцијата на изнајмени линии преку оптички разделник 
(ODFA) во морфологијата ќе биде подеднаква. 

 

 
МКТ коментар: 
Што значи подеднаква дистрибуција на изнајмени линии преку ODFA. Дали е тоа оптимизација 

на мрежа или скратување на трошоци? 

Бараме увид во овие моделирања на трошоците за мрежата. 
 

АЕК одговор: 
Дистрибуција на големопродажна изнајмена линија преку оптички разделници   

Податок за големопродажна изнајмена линија беше добиен со цел да се дефинира бараниот 
трансмисијски капацитет во рамки на мрежата, големопродажни изнајмени линии мораше да 

бидат распределени на поединечни оптички разделници. Бидејќи АЕК не доби податоци за 

географската распределба на големопродажни изнајмени линии, алоцирани на поединечни 
дистрибуциски подрачја мораше да се направи тоа на единствен начин.  

 

 

 
Поради ситуацијата во Македонија, моделот ќе се развие во согласност со локациите на PoP 

(точка на присуство - Point of Presence) на изнајмената линија на преносната мрежа од 
објавената референтна понуда на МакТел за изнајмени линии: 

 

Куманово 11-ти Октомври 
Штип Кузман Јосифовски – Питу 

Кочани Маршал Тито 
Струмица Маршал Тито  

Велес Благој Ѓорев  

Тетово Илинденска 
Гостивар Илинденска 

Кичево Маршал Тито 
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Охрид Македонски Просветители 
Битола Рузвелтова 

Прилеп Ѓорче Петров 
Скопје Орце Николов 

Скопје Н. Лисиче Видое Смилески 
Скопје Карпош Никола Русински 

Скопје Чаир Кемал Сејфула 

 
Погоре споменатото преставува трошковна структура и поглед на моделирање. Во моделот, 

трошковната структура ќе се трансформира за да ја задоволи идната ценовна структура на АЕК, 
која е во согласност со најдобрите пракси. Како што споменавме, само месечната наплата за 

изнајмување на капацитет ќе се пресмета во овој ангажман. Додека претходните поглавја го 

прикажаа моделирањето за обезбедување на услугата, ова поглавје ја прикажува ценовната 
структура. Резултатите од крајниот модел (трошок за услуга) ќе бидат структурирани, 

пресметани и изразени со примена на следниот принцип: 
 

 Терминиран сегмент 

o до 300 метри, 
o од 300 метри се до 3 километри со зголемување од 100 метри, 

o > (поголемо од)  3 километри со зголемување од 1 km. 

 Преносен сегмент 

o од 50 километри со зголемување од 1 km, 
o од 50 до 200 километри со зголемување од 10 km. 

 

 
МКТ коментар: 

Според листата на PoP-ови наведена погоре, најверојатно ќе се појават терминирани сегменти 
подолги од 15 км. Ова треба да се земе во предвид и за истите сегменти треба да се предвиди 

надоместок. Ова може да биде дополнително опишано во Договор за терминирани и преносни 
сегменти на изнајмени линии со алтернативните оператори. 

MKT предлага поедноставување на моделот на наплаќање, бидејки истиот е премногу 

комплексен. Пример: чекорот од 100м да се зголеми на 500м, исто така и за чекорот од 1 км 
предлагаме да се исклучи, или да се додаде уште некоја должина помеѓу 3 и 15 км. 

 
АЕК одговор: 

Иако во Нацрт документот беше одредено дека максимален терминиран сегмент може да биде 

15 км, АЕК се согласува со констатацијата дека во реалност терминиран сегмент може да биде 

многу подолг. Со оглед дека моделираниот терминиран сегмент вклучува трошоци за капацитет 

и трошоци за должина,  должината може да биде продолжена без импликации на самиот модел. 

Во тие случаи АЕК заклучи дека истиот алгоритам може да биде применет како и за пократките 

растојанија на терминирани сегменти на големопродажна изнајмена линија. АЕК направи 

корекција и наместо до 15 км дефинираше услуга поголема од 3 км.  

Главната цел на овој проект е да се направи расчленување на услугите изнајмена линија и 

корисникот да не е обврзан да плаќа за услуга која што нема да ја користи.  

 

 
 Преносен сегмент 

o од 50 километри со зголемување од 1 km, 

o од 50 до 200 километри со зголемување од 10 km. 
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МКТ коментар: 
Во линија со претходните коментари, овој модел ќе предизвика големи проблеми во наплатата 

на услугите, како за операторот кој обезбедува големопродажни изнајмени линии така и за 

операторот кој ќе ги користи. 
Предлагаме поедноставување на моделот на наплаќање, бидејки истиот е премногу 

комплексен. Пример: Да се исклучат сите чекори, а да се додаде уште некоја должина помеѓу 
предвидените граници во претходното набројување. 

 
АЕК одговор: 

Посебни сегменти се дефинирани за цел на моделирањето за да се прикажат трошоците на 

една посебна единица. Тие овозможуваат пресметување на трошоци кои што ќе бидат 
структурирани во идната референтна понуда.  

АЕК не се согласува со барањето за зголемување на посебните единици. Главната причина 
зошто АЕК одлучи да премине на пресметување на трошоци на посебни единици е за да се 

елиминира можноста корисникот да плаќа за услуга која нема да ја користи. АЕК не гледа било 

каков доказ дека расчленувањето на помали посебни единици ќе ги зголеми трошоците на 
страна на инкумбент операторот. 

 

 

Преносниот сегмент не вклучува терминиран сегмент. 
 

Главниот резултат ќе се обезбеди во физичка должина. Но, бидејќи гледиштето на АЕК за 
идната структура на услугите е да се пресмета во оптичка видливост помеѓу две точки, 

резултатот ќе биде претворен повторно за да се задоволи тоа побарување. 
 

Резултатите од финалниот модел ќе обезбедат трошоци за услуга за терминиран  и за преносен 

сегмент изразена во растојание на изнајмената линија (LL) како оптичка видливост помеѓу две 
точки (почетен и краен дел) од сегментот на изнајмената линија. Вистинското (кабловско) 

растојание помеѓу точки ќе биде пресметано со примена на вистинскиот фактори за рутирање и 
факторот за закривеност. 

 

Врз основа на новата структура на услугата алтернативниот оператор ќе може да изнајмува 
различни опсези низ мрежата ( на пр. повеќе  2Mbit/s терминирани сегменти и еден 34 Mbit/s). 

Ако ова е случај на мултиплексирањето на овие линии на преносната точка од терминиран до 
преносен сегмент е исклучиво одговорност на операторот што изнајмува линии. 

 

4.2 Dark fibre 

 

Излезот од моделирањето е резултатите од dark fibre за backhaul и влезен (feeder) (примарен) 
сегменти. Повторно истакнуваме дека моделираниот dark fibre во овој проект не е дел од 

пристапот од следната генерација - Next Generation Access (NGA). 

 
Кога се моделираат dark fibre услугите, се зема во предвид дека побарувањето на оваа услуга 

не е целосно зависно од NGA. Бидејќи големопродажната услуга  dark fibre е замена за 
изнајмувањето на кабелски канали (кога нема слободен капацитет во кабелските канали), 

процесот на моделирање ќе земе во предвид свое специфично побарување. 
 

Месечната цена за dark fibre ќе се моделира за да се вклучат следните трошоци: 

 
 Backhaul мрежен сегмент – еден оптички кабел, сплеткување, цевки, кабелски канал, 

ровови и режиски трошоци со исклучок на активната опрема; 
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 Влезен (feeder)  мрежен сегмент – еден оптички кабел, сплеткување, цевки, кабелски 
канал, ровови, ODF и режиски трошоци; 

 

4.3 Изнајмување на кабелски канал  

 
При моделирање на трошоците по километар за изнајмување на кабелски канал во пристапната 

мрежа, постојат две изводливи опции. Под првата опција, треба да постои дополнителен 

простор за да се повлечат дополнителни оптички кабли низ цевките. Под втората опција, 
каблите на МакТел се повлекуваат низ одделни цевки од тие на интерконекцискиот оператор. 

Во реалноста, овој случај е поверојатен од правен аспект. Повлекување на кабли низ цевки кои 
веќе содржат кабли може да резултира во оштетување и попречување на услугите 

(потенцијални штети од трето лице). 
 

Во реалноста, двете опции имаат исти трошоци. Како што е претходно дискутирано, главниот 

трошок кај пристапната мрежа најмногу се одредува според густината на претплатници (тоа е  
големината на каблите) и должината на каблите, а не според тоа дали каблите делат цевки или 

не. 
 

Правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства ја регулира понудата за 

изнајмување на кабелски канал како услуга која овозможува користење на постоечки резервен 
простор во кабелскиот канал. Тоа значи дека само “цевка во цевка” може да се изнајми како 

услуга за изнајмување на кабелски канал и дека се користат само цевки со мал дијаметар 
(40mm, 32mm, 10/8.5 mm и 5/3.5 mm) за да се пополнат поголемите цевки (пр. 110mm). 

 
Кабелските канали (и соодветните трошоци) се различни во основната мрежа од пристапната 

мрежа. Бидејќи фокусот е на кабелскиот канал во пристапната мрежа, само вакви кабелски 

канали ќе се моделираат. Дополнително, трошоците ќе се пресметуваат за терминираните  
(секундарна), влезните (feeder) ( примарната)   и агрегациските под-сегменти на пристапната 

мрежа (како што е дефинирано во правилникот). Ако резултатите за овие под-сегменти се 
слични, ќе се пресмета еден заеднички трошок. 

 

Резултатите ќе се однесуваат само на кабелскиот канал во пристапната мрежа (не може да се 
примени за основната мрежа поради различната структура на кабелскиот канал). 

 
Како и со каблите, резервните цевки се поставуваат за време на градењето на мрежата, па 

бројот на резервни цевки ќе биде кориснички влезен параметар во моделот. 

 
Често, цевките со голем дијаметар се пополнуваат со цевки со помал дијаметар со користење 

на некои правила. Бидејќи бројот на можни комбинации може да биде голем и зависи од 
различни надворешни фактори, правилата за пополнување на 110 mm цевки по мрежни 

сегменти ќе биде кориснички влезен параметар. 
 

Очигледно, трошокот за кабелски канал по метар на зависи од каблите,бидејќи 

интерконекцискиот оператор снабдува свои кабли. Но, трошокот за кабелски канал (по 
километар) зависи од бројот на цевки во секој ров. За возврат, бројот на цевки во ров зависи 

од бројот на кабли што треба да се повлечат. Поради тоа, моделот ќе го оптимизира бројот и 
дијаметарот на цевките во сите три сегменти. Исто така, врз основа на бројот и типот на цевки, 

моделот ќе ги оптимизира димензиите на рововите потребни за да се постават потребните 

цевки. Принципите за моделирање на ровови се опишани во нашиот претходен извештај. 
 

По сите главни мрежни компоненти кои директно влијаат на трошоците за изнајмување на 
кабелски канал се: ровови, инсталација на кабелски канал и режиски трошоци. 
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5. РЕЗУЛТАТИ ОД МОДЕЛОТ  

5.1 Вовед  

 

При подготовката на резултатите, се потпиравме на голем број на туѓи извештаи (пресметки на 
АЕК за претплатници/сообраќај, податоци од операторот за мрежа/трошоци, итн.). Не сме 

преземале никаква форма на истрага, верификација или ревизија во врска со овие 
информации. Во главно, обемот на нашата работа не вклучува проверка на претплатниците, 

сообраќајот, тарифите (приходите) и претпоставка околу трошоците содржани во другите 

документи. Соодветно на тоа, нема да изразиме наше мислење во врска со кажаните 
документи. 

 
 

 
МКТ коментар: 

Сметаме дека со овој вовед изработувачот на овој LRIC Bottom Up модел сака да се заштити од 
точноста на податоците кои ги користи како влезен податок во моделот и токму со тоа 

признава дека ревизија на овој модел од страна на независен ревизор е повеќе од потребна. 

МКТ смета дека заради обврската на сите SMP оператори кои треба да имаат ревидиран LRIC 
Top Down модел за изработка на посебните сметководствени извештаи, реципрочно и АЕК би 

требала да ја има истата обврска за ревизија на моделот со кој се регулираат речиси сите 
големопродажни услуги на македонскиот телекомуникациски пазар. Оваа ревизија извршена од 

страна на независен ревизор би значела верификација на точноста на моделот. 

   
АЕК одговор: 

Ревизија на моделот на АЕК 
Моделот развиен за одредување на трошоците на услугите за големопродажна изнајмена 

линија, dark fibre и изнајмување на канал беше развиен во соработка на операторите. АЕК 
организира состаноци и работилници за да се дискутира на дадените материјали (Почетен 

извештај, собирање на податоци, Референтен документ за моделот и резулати од моделот). 

Методологијата беше достапна на операторите и моделите беа развиени применувајќи 
податоци од операторот. Законот за електронски комуникации се повикува на моделите 

развиени од операторите кои се развиени независно од операторите и без јавен процес или 
учество на АЕК. Ревизија на моделот е средство кое што му овозможува на АЕК да обезбеди 

верификација на методологијата и резултатите.  

 

 

5.2 Големопродажни изнајмени линии  

 

Трошоците дефинирани во табелата подолу одговараат на структурата и дефиницијата на 

производот големопродажна изнајмена линија (WLL) согласно со АЕК, а се детално опишани во 

почетниот извештај и во претходните поглавја од овој документ. 

 

Бидејќи новата структура на производот го зема во предвид физичкото растојанието помеѓу 

корисниците и СМП операторот, операторот мора да ги пресмета вкупните трошоци. 

Поврзаноста на трошоците според растојанието е прикажано во табелата подолу за секоја 

пропусност.  
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Вкупниот трошок за производот е пресметан од следните резултати: 

 
Бидејќи месечните трошоци за изнајмување на големопродажни изнајмени линии се поврзани 

двете колото и должината, тие се земаат во предвид при пресметување на финалната цена за 

терминираните и преносните сегменти на изнајмените линии. Овде, моделот ги одредува 
трошоците за коло и должина (по метар или километар) за гранични должини (300m, 3km и 

подолг од 3 km за терминиран сегмент, и 50 km и 200 km за преносен сегмент).  
 

Ако вистинската должина на изнајмените линии ја надмине граничната должина, тогаш треба 
да се земе во предвид и трошокот за следната гранична должина.  

 

Вкупниот трошок за терминиран сегмент се пресметува со додавање на трошоците за коло и со 
помножување на должината на линијата со инкрементот за самата граничната должина. 

 

Total cost = border length circuit related cost + length of leased line* incremental cost of 
the same border length related cost 

 

Вкупен трошок = трошокот за граничната должина на колото + должина на 
изнајмена линија* инкрементален трошок за должината на истата гранична 

должина 

 
На пример, ако должината на терминираниот сегмент е 2,5 km, тогаш трошоците се 

пресметуваат на следниот начин: 

 
 Должината на изнајмената линија го надминува минимумот од 300 m, но е под 

следното гранично ниво од 3 km. Поради тоа, релевантната гранична должина е 

3 km. 
 Трошокот за  2,5 km е трошок за коло за 3 km зголемен за 2500 m по трошокот 

за инкрементот од 100 m за трошок за должина од 3 km. 

 

Вкупен трошок = 3 km трошок за коло + 2,5 km* трошок за инкремент за 3 km 
 

Понатаму, ако изнајмената линија е над 3 km, тогаш следната гранична должина е > 
(поголема) 3km. Тоа значи дека трошоците ќе бидат за гранична должина од > (поголема) 3km 

km, а исто така и трошоците за наголемување ќе бидат за гранична должина од > (поголема) 
3km. На пример, ако изнајмената линија е 5 km, тогаш вкупниот трошок е: 

 

Вкупен трошок = > (поголема) 3km трошок за коло + 5 km* трошок за наголемување за 
> (поголема од) 3km 

 
За крај, кај преносниот сегментот на изнајмените линии, минималната гранична должина е 

поставена на 50 km. Ова значи дека кога се пресметуваат трошоците за преносен сегмент за 

изнајмена линија под 50 km, трошоците за 50 km ќе бидат појдовната точка. Повторно, 
вкупниот трошок се пресметува со истата формула прикажана погоре. 

 
На пример, ако преносниот сегмент е 10 km, трошоците за него ќе бидат: 

 
Вкупен трошок = 50 km трошок за коло + 10 km* трошок за наголемување за 50 km 
 

За сите преносни сегменти на изнајмените линии над 50 km, граничната должина од 200 km ќе 
биде релевантната точка за пресметување на трошоците за коло и должина.  
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Резултатите  за воздушна далечина на изнајмена линија се следните: 
 

Услуга MKД 

64 kbit изнај. линија терминиран сегмент - 300 m       2.583  

64 kbit изнај.  линија терминиран сегмент – до 3 km       2.539  

64 kbit  изнај.  линија терминиран сегмент - до 3 km инкремент 100 m            11  

64 kbit изнај. линија терминиран сегмент - >(поголема од) 3 km       2.546  

64 kbit изнај. линија терминиран сегмент >(поголема од) 3 km инкремент 1 km            91  

  64 kbit изнај. линија преносен сегмент - 50 km       1.515  

64 kbit изнај. линија преносен сегмент - 50 km инкремент 1 km              4  

64 kbit изнај. линија преносен сегмент - 200 km       3.031  

64 kbit изнај. линија преносен сегмент - 200 km инкремент 10 km            10  

  
2 Mbit изнај. линија терминиран сегмент - 300 m     10.015  

2 Mbit изнај. линија терминиран сегмент – до 3 km       9.930  

2 Mbit изнај. линија терминиран сегмент – до 3 km инкремент 100 m            22  

2 Mbit изнај. линија терминиран сегмент - >(поголема од) 3 km     10.175  

2 Mbit изнај. линија терминиран сегмент - >(поголема од) 3km инкремент1 km          154  

  2 Mbit изнај. линија преносен сегмент - 50 km       6.982  

2 Mbit изнај. линија преносен сегмент - 50 km инкремент 1 km              9  

2 Mbit изнај. линија преносен сегмент - 200 km     12.301  

2 Mbit изнај. линија преносен сегмент - 200 km инкремент 10 km            24  

  
34 Mbit изнај. линија терминиран сегмент - 300 m     32.236  

34 Mbit изнај. линија терминиран сегмент - до 3 km     30.785  

34 Mbit изнај. линија терминиран сегмент - до 3 km инкремент 100 m          373  

34 Mbit изнај. линија терминиран сегмент - >(поголема од) 3 km     56.277  

34 Mbit изнај. линија терминиран сегмент - >(поголема од) 3 km  инкремент 1 km          427  

  34 Mbit изнај. линија преносен сегмент - 50 km     52.401  

34 Mbit изнај. линија преносен сегмент - 50 km инкремент 1 km            85  

34 Mbit изнај. линија преносен сегмент - 200 km     84.224  

34 Mbit изнај. линија преносен сегмент - 200 km инкремент 10 km          332  

  
155 Mbit изнај. линија терминиран сегмент - 300 m     51.389  

155 Mbit изнај. линија терминиран сегмент – до 3 km     49.938  

155 Mbit изнај. линија терминиран сегмент – до 3 km инкремент 100 m          373  

155 Mbit изнај. линија терминиран сегмент - >(поголема од) 3 km      66.297  

155 Mbit изнај. линија терминиран сегмент - >(поголема од) 3 km инкремент 1 km          534  

  
155 Mbit изнај. линија преносен сегмент - 50 km     97.180  

155 Mbit изнај. линија преносен сегмент - 50 km инкремент 1 km          256  

155 Mbit изнај. линија преносен сегмент - 200 km   192.650  

155 Mbit изнај. линија преносен сегмент - 200 km инкремент 10 km          995  
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МКТ коментар: 

Ваквиот комплексен модел ќе предизвика проблеми при определување на наплатата (Billing 
системите) и тоа ќе биде проблем и за операторот кој ја обезбедува услугата и за операторот 

кој ја користи услугата. 
MKT предлага поедноставување на моделот на наплаќање, бидејки истиот е премногу 

комплексен. Пример: чекорот од 100м да се зголеми на 500м, исто така и за чекорот од 1 км 
предлагаме да се исклучи, или да се додаде уште некоја должина помеѓу 3 и 15 км. 

 

АЕК одговор: 
Посебни сегменти се дефинирани за цел на моделирањето за да се прикажат трошоците на 

една посебна единица. Тие овозможуваат пресметување на трошоци кои што ќе бидат 
структурирани во идната референтна понуда.  

АЕК не се согласува со барањето за зголемување на посебните единици. Главната причина 

зошто АЕК одлучи да премине на пресметување на трошоци на посебни единици е за да се 
елиминира можноста корисникот да плаќа за услуга која нема да ја користи. АЕК не гледа било 

каков доказ дека расчленувањето на помали посебни единици ќе ги зголеми трошоците на 
страна на инкумбент операторот.  

 

5.3 Изнајмување на кабелски канал  

 
Според презентираната методологија за моделирање во почетниот извештај и во референтниот 

документ за моделот, резултатите од моделот за изнајмување на кабелски канал се: 

 
Услуга  MKД 

Месечно изнајмување на канал 5/3,5 (по km) – терминиран ( секундарен 
сегмент)  

    1.836,30  

Месечно изнајмување на канал 5/3,5 (per km) – feeder (примарен сегмент)      1.259,44  

Месечно изнајмување на канал 10/8,5 (per km) – feeder (примарен сегмент)     1.799,20  

Месечно изнајмување на канал 32 mm (per km) – feeder (примарен сегмент)     3.838,30  

Месечно изнајмување на канал 40 mm (per km) – feeder (примарен сегмент)     4.797,87  

Месечно изнајмување на канал 5/3,5 (per km) - backhaul     1.540,55  

Месечно изнајмување на канал 10/8,5 (per km) - backhaul     2.200,79  

Месечно изнајмување на канал 32 mm (per km) - backhaul     4.695,02  

Месечно изнајмување на канал 40 mm (per km) - backhaul     5.868,77  

 

МКТ коментар: 
МКТ смета дека треба да се постави минимална должина на продаден канал. На пример ако 

некој алтернативен оператор побара само 20 м канал, во референтната понуда на МКТ треба да 
има ограничување дека ќе се продава најмалку еден километар (или може и 500 м). 

 
АЕК одговор: 

Цените се пресметани по км должина. 
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МКТ коментар: 

МКТ смета дека месечните надоместоци за изнајмување на кабелски канал се многу ниски 
споредено со другите Европски држави, како што може да се заклучи и од сликите подолу. 

Заради ова, уште еднаш потенцираме дека ни е потребен увид во моделот и во трошоците кои 

истиот ги користи.  
 

АЕК одговор: 
Резултатите се пресметани врз основа на добиените информации од операторот, не е 

применета бенчмарк методологијата. Резултатите ги претставуваат трошоците коишто ги 

рефлектираат актуелните трошоци за обезбедување на услугата.  
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5.4 Dark fibre 

 
Нагласуваме дека моделираниот dark fibre во овој проект не е дел од 

пристапот од следна генерација - Next Generation Access (NGA). Услугата 
опишана овде се нуди како замена, во случај да нема расположливи цевки за 

изнајмување на кабелски канал. 

 
Според презентираната методологија за моделирање во Почетниот извештај и во Референтниот 

документ за моделот, резултатите од моделот за изнајмување на едно влакно неискористен 
оптички кабел се следните: 

 
Услуга MKД 

Dark fibre feeder ( primary segment) per Km  5.049,71  

Dark fibre backhaul per Km  939,73  

 
 

 
МКТ коментар: 
Сметаме дека сите погоре дефинирани надоместоци за големопродажните услуги на МКТ треба 

да бидат надоместоци за договор со алтернативен оператор во времетраење од најмалку една 

година, затоа што е многу нелогично да се потпишува договор на неопределено време за овој 
тип на услуги. Понудата на овие услуги бара многу време и останати ресурси како и инвестиции 

од страна на МКТ, за да биде договорот потпишан на неопределено време и да може да биде 
раскинат само по неколку месеци. 

 
АЕК одговор: 

Цените на моделираните услуги се моделирани со примена на доставените податоци од 

операторот побарани за време на развивањето на моделот. Имајќи ги во предвид финансиските 
податоци за трошокот на влезните параметри, амортизацијата и WACC моделот пресметува 
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цени за услуги на месечна основа, без разлика на времетраењето на потпишувањето на 

договорот. 

 

Коментари на Вип оператор: 

Изнајмени линии 

Коментари: 

Вип оператор ги поздравува превземаните чекори од страна на Агенцијата за воведување на 

засебна регулација на цените за изнајмување на терминирани сегменти на изнајмени линии и 

преносни сегменти на изнајмени линии, наспроти досегашната тековно понудена 

големопродажна услуга од SMP операторот која предвидува идентична цена како за случајот 

кога се обезбедуваат заедно и засебно терминирани и преносните сегменти на изнајмени линии. 

Ова во насока што единечната цена која би важела засебно за терминиран и преносен сегмент 

би била во секој случај пониска од сегашната цена која важи за двата сегменти заедно.  

Како што и во претходните наврати имаме посочено, ваквата пракса веќе одамна е 

воспоставена во речиси сите Европски земји, каде се издвоени два одделни големопродажни 

пазари и истата е во согласност со последните ставови од Препораката од Европската Комисија 

C(2005)951/1 - Part 2: 

“(5) On 11 February 2003, the Commission adopted a recommendation on relevant product 

and service markets defining the relevant markets within the electronic communications sector 

that NRAs must analyse under the provisions of Article 15 of the framework Directive. The 

list includes wholesale terminating segments of leased lines and wholesale trunk segments of 

leased lines. 

(6) The supply of leased lines part circuits is included in the market of wholesale terminating 

segments of leased lines and for sufficient line lengths also in the market for wholesale trunk 

segments of leased lines referred to in the Recommendation of the Commission of 11 

February 2003. It is a matter for the NRA to decide what constitutes a terminating segment 

depending on the network topology specific to their national market.” 

 

Вип оператор како еден од поголемите корисници на изнајмени линии од SMP операторот 

обезбедени на основа на неговата Големопродажна понуда, смета дека повеќе од непотребно е 

да се плаќа дополнителен трошок и за преносни и за терминирачки сегменти заедно, во случај 

кога реалната наша потреба се ограничува исклучиво на терминирачки сегменти на изнајмена 

линија. Поради овие причини, Вип оператор нагласува дека дефинирањето на одделни цени за 

двете моделирани услуги во голема мера ја одразува реалната состојба на пазарот, 

овозможувајќи им на операторите кои ги користат, односно изнајмуваат овие услуги од МКТ 

да имаат трошоци кои се на разумно ниво согласно реалните потреби. Аналогно на фактот дека 

цените кои се предложени во Нацрт Референтниот модел се значително пониски од 

постоечките утврдени цени во Големопродажната понуда на МКТ кои важат за двата сегменти 

заедно, овие дефинирани цени во голема мера би ги олесниле оперативните трошоци на 

операторите кои во одредени случаи имаат потреба за користење единствено на некоја од двете 

понудени услуги, во услови кога реплицирањето на таквата инфраструктура од страна на 
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преостанатите алтернативни оператори е значително потешко остварливо и предизвикува 

дополнителни трошоци посебно во услови кога е евидентна потребата од зголемувањето на 

капацитетите помеѓу сопствените мрежни елементи, резултат на растот на претплатничката 

база и реализираниот сообраќај. 

Точка 1.5. Моделирани услуги 

Агенцијата иницијално, образложувајќи го начинот на кој се дефинирани услугите, предмет на 

регулирање на овој документ, меѓудругото во рамки на описот изнесен во точка 1.5 наведува 

дека: 

“Тековната референтна понуда за WLL изнајмување не ја определува 

интерконекциската врска за изнајмените линии. Дефиницијата и ракувањето со 

интерконекцијата помеѓу операторите е детално опишана во почетниот извештај. Нова услуга 

за интерконекција ќе се дефинира од страна на АЕК: коло за интерконекција на изнајмени 

линии - Interconnection Circuit for Wholesale Leased Lines (ICWLL). Ова коло за интерконекција 

ќе се користи за да се пренесе сообраќајот од WLL до PoP на МакТел до OLO, а поради 

неговата природа, ќе се третира како терминиран сегмент на изнајмената линија. ICWLL 

наплатите не се пресметуваат во овој модел.” 

Вип оператор прашува која е причината да се дефинира т.н. ICWLL засебно и надвор од 

Нацрт Рефернтниот документ? 

Вип оператор е на став дека ICWLL треба да е составен дел од овој документ и треба да биде 

опфатен во рамки на предложениот принцип на идна наплата согласно дефинираните и 

моделирани цени за терминиран сегмент на изнајмената линија. Притоа, Вип оператор 

посочува дека е неопходно да се разликува овој тип на интерконекција, односно терминот 

интерконекција кој се користи во овој случај, од терминот “Интерконекција” дефиниран во 

член 4 точка 23 од ЗЕК.  

Точка 4.1. Големопродажни изнајмени линии 

Во натамошната анализата на објавениот Нацрт Референтен документ, согласно моменталната 

фактичка ситуација и начинот на кој Вип оператор ги користи големопродажните понуди на 

МКТ, за Вип оператор како есенцијално произлезе прашањето за начинот на кој поставените 

моделирани цени би биле имплементирани во случај кога станува збор за изнајмени линии со 

една крајна точка во регионот на главниот град Скопје.  

 

Имено, како што е наведено во рамки на точка 4.1, дадени се повеќе локации на PoP (точка на 

присуство - Point of Presence) на изнајмената линија на преносната мрежа, согласно референтна 

понуда на МKT за изнајмени линии, па кога станува збор за локации на МКТ во Скопје, Вип 

оператор бара појаснување која е причината цената која МКТ би му ја пресметувал на 

операторот покрај надоместокот за терминирачки сегмент, да се вклучи и надомест за преносен 

сегмент на изнајмената линија, кога операторот бара од МКТ понуда за релација која е на 

многу мало растојание? 

 

Доколку методологијата на наплата би се базирала на тој принцип, крајниот трошок би 

резултирал со износ кој во голема мера е повисок од надоместокот кој МКТ моментално го 

наплаќа. Ова пред се е подкрепено со следниот праграф од Точка 4.1, според кој за сите 

должини над 2 km ќе мора да биде вклучен и преносен сегмент:   
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“Вистинската услуга за изнајмени линии се нуди по капацитет и растојание и SMP операторот 

може да обезбеди вакви податоци, а моделот ќе претпостави дека: 

 Изнајмените линии до 2 km ќе ја користат пристапната мрежа во еден ODFA,  

 Изнајмените линии до 5 km ќе ја користат пристапната мрежа и преносната мрежа 

помеѓу ODF до локалната централа, 

 Изнајмените линии до 15 km ќе ја користат пристапната мрежа и преносната 

мрежа помеѓу ODF до локалната централа и локални преносни прстени, 

 Изнајмените линии до 50 km ќе ја користат пристапната мрежа и преносната 

мрежа помеѓу ODF до локалната централа и локални преносни прстени.” 

Начинот на кој е изложена оваа дефиниција повлекува дека за сите терминирачки линии над 2 

километри, во пресметката на месечниот надомест би влегол и преносен сегмент, покрај 

терминирачкиот. Поради тоа што преносниот сегмент има најмала граница од 50 километри, 

новата цена пресметана врз основа на предложените моделирани цени, со сигурност би 

резултирала со поголема цена од актуелната која моментално ја наплаќа МКТ. Во тој случај, 

дадената пресметка за терминирачки линии за гранични растојанија од 3 километри и 15 

километри станува ирелевантна, односно за примерот кој е наведен погоре, тоа повлекува дека 

покрај надоместокот предвиден за терминирачки сегмент, за сосема мали растојанија би влегол 

и надомест за преносни сегменти.  

Дополнително, Вип оператор предлага Агенцијата да изврши дообјаснување дали 

предложениот начин на дефинирање на цените врз основа на овие референтни растојанија, 

повлекува дека нема да постои терминирачка изнајмена линија која е со должина над 15 

километри, односно таквите изнајмени линии во себе секогаш ќе содржат и преносен сегмент.  

 

Како пример може да се земе релација во регионот на Скопје со крајна точка која се наоѓа во  

Ново Лисиче, а која потребно е да се поврзе со нашиот централен PoP на бул.”Орце Николов” 

бб, или должина на изнајмената линија од 7,5 километри. Во ваков случај за Вип оператор 

останува нејасно зошто не би се искористил единствено терминирачки сегмент помеѓу овие две 

точки, наспроти предвиденото во Нацрт Референтниот документ да се искористи терминирачки 

сегмент помеѓу нашата локација во Ново Лисиче до PoP на МКТ “Скопје Н. Лисиче Видое 

Смилески”, а за поврзувањето до нашиот централен PoP на бул.”Орце Николов” бб би се 

искористил преносен сегмент. Ова пред се од причини што тогаш калкулациите покажуваат 

дека операторот е обврзан да плати поголем надомест, бидејќи во цената ќе фигурира и 

надомест за преносен сегмент на изнајмена линија, а кој Агенцијата го има дефинирано за 

должини до 50 километри како најмало почетно референтно растојание од кое се дефинирани 

цените за преносни сегменти на изнајмена линија. 

 

Пресметка за изнајмен опсег од 2 Mbit:  

Вкупен трошок = гранични трошоци за коло+должина на изнајмена 

линија*трошок за наголемуваље на гранична должина 

 

Случај 1:  

Вкупен трошок =15 км трошок за коло + 7.5км*трошок за наголемување за 15км =  

 = 10,175+7.5*154 = 11,330МКД  (трошок за терминирачки сегмент) 
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Случај 2: 

Трошок за терминирачки сегмент =15 км трошок за коло + 7.5км*трошок за наголемување за 

15км = 10,175 + 7.5*154 = 11,330МКД  

Трошок за преносен сегмент = 50 км трошок за коло + 7.5км*трошок за наголемување за 50км 

= 6,982 + 7.5*9 = 7,049.5МКД  

Вкупен трошок: Трошок за терминирачки сегмент + Трошок за преносен сегмент = 11,330 

МКД + 7,049.5МКД = 18,379.5MКД 

Од овој пример, се гледа дека во вториот случај резултат на моделот, цените кои операторот 

треба да ги плати за растојание од само 7,5 км се повеќе од 60% поголеми доколку вклучително 

во цената се додаде и надоместокот за преносен сегмент на изнајмена линија. 

На основа на погоре изложеното, Вип оператор предлага Агенцијата за изврши ревизија, 

односно дополнување на објавениот модел во предложената насока од страна на Вип оператор, 

водејќи се првенствено според реалната ситуација и поставеноста на мрежата на МКТ, со тоа 

што овој модел конкретно за регионот на Скопје, каде постојат повеќе точки на присуство на 

МКТ кои се близу една до друга би ги опфаќал само надоместоците кои се наведени за 

користење на пристапната мрежа (терминирачки сегмент).  

Исто така, Вип оператор предлага Агенцијата во рамки на дефинираните растојанија 

да воведе нов референтен праг на преносниот сегмент кој би бил со должина почнувајќи од 25 

километри, со зголемување од 1 километар, со тоа што би се овозможил уште подетален и 

посоодветен пристап во регулирањето на овие надоместоци, односно предложените измени од 

страна на Вип оператор за овој дел се следниве:  

 

• Терминиран сегмент 

o до 300 метри, 

o од 300 метри до 3 километри со зголемување од 100 метри, 

o од 3 километри до 15 километри со зголемување од 1 km. 

• Преносен сегмент 

o од 25 километри со зголемување од 1 km, 

o од до 50 километри со зголемување од 1 km, 

o од 50 до 200 километри со зголемување од 10 km. 

 

Генерално, Вип оператор во врска со моделираните цени кои се приложени во точка 5.2 смета 

дека истите во сите други случаи освен наведените во текстот погоре, овозможуваат плаќање на 

реални и пониски надоместоци во однос на моментално дефинираните големопродажни цени 

на МКТ. Овие надоместоци се прифатливи и ја одразуваат правилно состојбата на национално 

ниво, кога е потребно да се изврши поврзување на точките на присуство на МКТ кои се надвор 

од Скопје. Врз основа на направената анализа и калкулации од страна на Вип оператор, 

согласно реалните потреби и трошоци кои засега се подмируваат на месечно ниво со МКТ, 

произлегува заклучокот дека овие надоместоци се поисплатливи за поголеми растојанија, 

бидејќи резултирачкиот надоместок е значително понизок во однос кој сега се плаќа за истите 

кон МКТ. Во однос на помалите растојанија, овие цени се приближно исти со моменталните. 
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Дополнително, при направената споредбена Анализа од податоците достапни на Cullen 

International, заклучивме дека во сите Европски земји постои јасна поделба, засебно на пазар за 

терминирачки и пазар за преносни сегменти. Дотолку што во овие земји, регулацијата на овие 

пазари и на цените на операторот со значителна моќ е симптоматична и зависи од многу 

фактори, пред се од воспоставеноста на мрежата на операторот со значителна пазарна моќ, 

начинот на изградба на мрежите на преостанатите алтернативни оператори, итн. што повлекува 

различни модели на пресметка на овие цени. Генерално, во сите Европски земји, постојат 

одделно дефинирани ценовни структури, во рамки на кои цените на терминирачките сегменти 

се значително повисоки во однос на цените на преносните сегменти, како што е тоа случај во 

понудениот Референтен модел на Агенцијата. Сепак произлегува дека овој модел е потребно 

соодветно да се ремоделира за мали растојанија, како и за локациите во околината на Скопје со 

цел да се овозможи реално намалување на моменталните цени, како што всушност е и 

иницијалната идеја на Агенцијата со предложениот модел.   

Изнајмување на кабелски канал 

Коментари: 

Во продолжение на објавениот Нацрт Референтен документ е извршена анализа и на услугата 

за изнајмување на кабелски канал. Генерално, регулацијата на овие цени во ЕУ се движи во две 

насоки, при што во некои земји цените се регулирани врз основа на должината на кабелскиот 

канал, или пак се врши наплаќање врз основа на дијаметарот на кабелот изразен во милиметри 

и должина во километри. Сепак направената споредба со цените кои се изградени и засновани 

на вториот принцип, покажа дека постоечките надоместоци кои МКТ ги наплаќа за оваа услуга 

се меѓу едни од највисоките во однос на категорија на цени кои се пресметуваат според 

дијаметарот на цевката (во см
2
) и должината на изнајмениот канал изразена во километри. 

Имено, регулираните надоместоци за пристап кои МКТ ги има наведено во својата Референтна 

понуда за пристап, конкретно за месечното изнајмување на кабелска инфраструктура за цевка 

од 40mm по 1km, по направената споредбена анализа врз основа на објавените податоци од 

Cullen International заклучно со месец Јуни 2012 година, се прилично високи со износ кој 

приближно е еднаков на 500ЕУР. Калкулациите на Cullen International согласно кои е добиен 

овој преглед се направени со цел да се добие унифициран преглед поради различните методи 

на пресметка на овие надоместоци во различните Европски земји.   
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Месечен надомест за изнајмување на кабелски канали (извор: Cullen International) 

Очигледно е дека регулацијата и моделирањето предложено за овие цени во рамки на Нацрт 

Референтиот документ односно резултатите од моделот, кое води кон нивно намалување е 

повеќе од неопходна, со цел нивото на овие цени да се доведе блиску до надоместоците кои се 

применливи во земјите од ЕУ. 

Дополнително, сметаме дека на овој начин на алтернативните оператори би им се овозможило 

да пристапат до кабелската инфрастуктура на SMP операторот под поповолни услови и 

надоместоци кои приближно би соодветствувале на реалните трошоци, при што заедничкото 

користење на оваа инфраструктурата меѓудругото индиректно би влијаело и врз создавањето 

на подобри предиспозиции за воспоставувањето на соодветна оптичка инфрастуктура. 

Изнајмување Dark fibre 

Коментари: 

Од начинот на кој се утврдени цени на dark fibre, каде е наведено дека истите се однесуваат за 

референтна должина од еден километар, најпрво произлегува прашањето за принципот на кој 

би се базирал трошокот кој реално треба да се исплати во случај кога должината на dark fibre 

сегментот е различна од цел број пати од одредената референтна должина. Сметаме дека 

потребно е да се определи дали наплаќањето на оваа услуга во случај кога должината изнесува 

на пример 1,5 километар, би ги опфатило трошоците и за новиот отпочнат километар или пак 

трошоците ќе се пресметаат како производ од вкупната наведена реална должина на dark fibre 

сегментот? 

Понатаму во врска дефинираните цени, Вип оператор е на став дека цената која е 

конституирана за dark fibre фидер сегментот е нелогично значитело повисока во однос на 

наведената цена за backhaul сегментот, односно сметаме дека регулирањето на истата треба да 

е во насока да се овозможи пропорционалност и баланс со цените кои претходно се објавени за 

кабелски канали, првично поради понудениот капацитет, а понатаму поради начинот на кој е 

концепирана оваа услуга, која се користи во случај кога не постои можност за изнајмување на 

кабелски канали. Поинаку кажано, низ одреден кабелски канал може да се спроведат повеќе 

dark fibre терминирачки и/или фидер сегменти што е показател дека е нелогично цената за 
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единичен dark fibre фидер сегмент да е неколкукратно повисока од цената за изнајмување на 

одреден кабелски канал. 

Од овие причини, предлагаме формираниот модел за наплата за dark fibre соодветно да се 

ревидира согласно моделот утврден за изнајмување на кабелски канали.  

Дополнително, Вип оператор нагласува дека секогаш во пракса се врши имплементација на две 

оптички влакна за да се овозможи двонасочен пренос, со што би се предизвикал значителен 

трошок на сметка на операторот за услуга за која реалните трошоци за воспоставување, 

одржување и изградба се далеку пониски, доколку се земе во предвид целокупниот трошок 

потребен за имплементација на две оптички влакна, во споредба со имплементацијата на само 

едно влакно. Оправданоста на оваа аргументација е во насока на обезбедување на поголема 

економска ефикасност и оптимизција на трошоците, што всушност е и крајната замисла на овој 

модел објавен од страна на Агенцијата. Поради сето ова, предлагаме да се изврши утврдување 

на дополнителни цени кои би се однесувале на две влакна како за фидер така и за backhaul 

сегмент соодветно, со тоа што истите би биле незначително повисоки во однос на 

формулираните цени за едничено влакно.  

Понатаму, со оглед на избраната методологија и инфраструктурната концепираност на мрежата 

и на соодветните мрежни сегменти како основа за формирање на цените за изнајмување на dark 

fibre, која е прикажана претходно во рамки на точка 1.4 од Нацрт Референтниот документ, Вип 

оператор предлага Агенцијата да објасни зошто покрај цените кои се дефинирани за dark fibrе 

фидер и backhaul сегмент, не е вклучен и терминирачкиот сегмент на fibre фидер како 

неопходен составен дел од услугата? 

Вип оператор потенцира дека моделот треба да опфати регулација и на цената за 

терминирачкиот сегмент на dark fibre, со цел да се овозможи конективност од една крајна точка 

до друга, а притоа да се запази принипот односно концептот дека со услугата dark fibrе не се 

обезбедува сервис на самото влакно туку исклучиво инфраструктура, што не е случај со 

предложеното во Нацрт Референтниот модел бидејќи според истиот за да се стигне до крајна 

точка ќе мора да се изнајми инфраструктура со сервис на истиот (одреден капацитет на 

изнајмена линија).  

Поинаку кажано, според начинот на кој во Нацрт Референтниот модел оваа услуга иницијално 

е претставена, сметаме дека истата е непотполна и дека е неопходно да се обезбеди техничка 

поддржаност и имплементација помеѓу одделните крајни точки, врз основа на постоечката 

инфраструктура со надодавање во моделот на терминирачки сегмент на dark fibre. Од овие 

причини предлагаме надополнување на моделот во оваа насока, со вклучени цени за 

терминирачки сегменти на dark fibre, поради што понатаму во анализата би се извршила и 

соодветна ревизија на постоечкиот модел за наплата на dark fibrе. 

 

АЕК одговори:  
Моделирање на интерконекциски линк за големопродажна изнајмена линија 

Со цел целосно да се адаптира услугата големопродажна изнајмена линија (WLL) на тековните 
потреби на пазарот, АЕК одлучи да вклучи дополнителна услуга за капацитет на 

интерконекцијата на двете мрежи, особено да биде применета со  услугата големопродажна 

изнајмена линија (WLL) иако интерконекцискиот линк може да биде имплементиран во три 
различни опции ( како што е објаснето во Почетниот извештај и во Референтниот документ за 

моделот). Нови услуги може да бидат структурирани во рамки на референтната понуда за 
големопродажна изнајмена линија а ова може да биде одлучено во процесот на промена на 

референтната понуда за големопродажна изнајмена линија. 
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Разлика помеѓу преносен и терминиран сегмент  

По дефиниција на преносен сегмент на големопродажна изнајмена линија дадена од АЕК, тоа 

овозможува воспоставување на транспарентен преносен капацитет помеѓу две точки на 

присуство (PoPs). Ако големопродажна изнајмена линија е воспоставена без рутирање преку 

една точка на присуство (PoP), нема да бидат додадени трошоци за преносен сегмент. Иако е 

одредено дека максимален терминиран сегмент може да биде 15 км, во реалност терминиран 

сегмент може да биде многу подолг. Со оглед дека моделираниот терминиран сегмент 

вклучува трошоци за капацитет и трошоци за должина,  должината може да биде продолжена 

без импликации на самиот модел. Во тие случаи АЕК заклучи дека истиот алгоритам може да 

биде применет како и за пократките растојанија на терминирани сегменти на големопродажна 

изнајмена линија. АЕК потврдува дека при трансформирањето од една постоечка структура на 

големопродажна изнајмена линија на нова структура  ќе биде потребна дополнително 

разгледување затоа што  (i) големопродажни изнајмени линии може да бараат различни 

рутирања и (ii) новата услуга е различна од постојната која се обезбедува. АЕК потврдува дека 

некои предизвици може да претстојат но треба да се разгледа и бенефитот од структурата на 

новата услуга која треба да се обезбедува, а тие предизвици не се сметаат да бидат пречка во 

процесот на имплементацијата. Секој случај кој што може да доведе до потенцијално 

несогласување ќе биде надминато на поединечна основа во текот на постојните регулаторни 

процеси.  

 
Цени за изнајмување на канал  

Резултатите беа пресметани врз основа на податоците од операторот, не е применета 

бенчмарк методологијата. Резултатите ги претставуваат трошоците кои што ги рефлектираат 
вистинските трошоци за обезбедување на услугата. 

 
Изнајмување на Dark fibre 
Како што е нагласено во документите кои  се објавени во текот на овој процес, не е намера на 

АЕК да спроведува регулација на пристап на новатата генерација на мрежи (NGA), туку да ги 
одреди трошоците за услугата dark fibre. Како што е опишано, изнајмување на dark fibre е 

услуга која што е понудена само во случај кога нема достапен расположлив капацитет. Поради 
тоа услугата има специфични карактеристики за побарувачка и не е понудена како примарно 

решение. Ставот на АЕК е дека операторите не бараат dark fibre поставен помеѓу 
дистрибуциска точка и краен корисник, за да се поврзат на пример Базни станици. 

Резултатите беа пресметани врз основа на информации обезбедени од операторот, не е 

применет бенчмарк методологија. Резултатите ги претставуваат трошоците кои што ги 
рефлектираат актуелните трошоци за обезбедување на услугата.  
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