НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН БРОДБЕНД ПЛАН
- лост за социо-економски развој и територијална кохезија –

Димитар Буковалов

A Digital Agenda for Europe (2010):
Broadband access for all to much higher internet speeds (30 Mbps or above) by 2020, and
50% or more of European households subscribing to internet connections above 100
Mbps.“

76 %

New EU broadband targets (European Gigabit society 2016 ):

30,28%

РМ
2017

27 %

All European households, rural or urban, will have access to Internet connectivity offering
a downlink of at least 100 Mbps, upgradable to Gigabit speed (2025)
Gigabit connectivity for all main socio-economic drivers such as schools, transport hubs
and main providers of public services as well as digitally intensive enterprises (2025)
All urban areas and all major terrestrial transport paths to have uninterrupted 5G coverage
(2025)

11 %

11.63 %
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TAIEX техничка помош:

• Two day workshop on Broadband – which will provide the participants with full information on the
applicable EU legislation.
• Two Expert Missions to ensure that the national legislation is in compliance with the EU Legislation
and to provide specific guidance as to how the legislation was implemented in the Member State of
the expert(s).
• Two Expert Missions to provide advice and guidance on the National Operational Broadband Plan.

Broadband Competence Offices are single points of
contact providing guidance and advice on broadband
investment.

РАБОТНИ ГРУПИ:
• Работна група за обезбедување на подобра координација на процесот на мапирање на територијата
на РМ со постоечки и планирани идни NGN бродбенд мрежи од операторите
• (напредна фаза во процесот на мапирање)

• Работна група за утврдување на слободни капацитети и нивно идно користење кај постојни
електронски комуникациски мрежи и средства изградени со јавни средства
• (започнат е процесот на мапирање)

• Работна група за утврдување мерки и активности потребни за воведување на 5G мобилна технологија
• (се очекуваат предлозите)

• Работна група за утврдување предлог мерки за потикнување и зголемување на интересот на
граѓаните за користење на бродбенд
• (се очекуваат предлозите)

