број
1.

Активност
Да се овозможи околина во која
операторите ќе ги доставуваат своите
податоци за постоечка и планирани
инвестиции во НГА инфраструктура.
Мапирање на бели зони на ниво на
населени места каде што нема и не се
планира инвестиција во NGN/NGA
инфраструктура во следните три години.

Носител
АЕК, МИОА,
ГДИ

Рок
Крај
февруари
2018

оператори

15.03.2018

Моментална состојба:
А) Операторите да исцртаат полигони за
постоечки капацитети покриени со
конкретна NGN/NGA технологија (FTTH,
FTTC/B, DOCSIS 3.0), преку која може да се
обезбеди сервис со определена брзина
или
Б) Да се направат зони околу постоечката
инфрструктура со која располага АЕК со
претпоставка на покривање во околина од
100(?) метри од оптичката траса за FTTH,
100(?) метри околу коаксиалниот кабел за
DOCSIS 3.0 , 300 метри околу уличен
кабинет за FTTC

Оператори
доколку се
определиме
за опција А,

30.04.2018

4.

Планирани инвестиции ‐ исцртување на
полигони – области каде операторите
планираат да инвестираат во NGN/NGA
технологија (FTTH, FTTC/B, DOCSIS 3.0), , за
следниот период од 3 години (2019‐2021)

оператори

30.04.2018

5.

Мапирање на демографски податоци од
попис 2002 (проценка на домаќинства и
население по области
Начин на обезбедување на сигурност дека
планираните инвестиции навистина ќе се
реализираат

АЕК, МИОА,
ГДИ

31.03.2018

Креирање алатки врз база на исцртаните
области за колкав процент од населението
е обезбеден каков сервис

АЕК, МИОА,
ГДИ

2.

3.

6

7

АЕК, МИОА,
ГДИ
доколку се
определиме
за опција Б

МИОА, АЕК

10.04.2018

Појаснување/Дискусија
Софтверско
прилагодување со цел
реализација на
активностите 2, 3 и 4
Преку едноставна алатка
со контролен механизам
(check box) на ниво на
населено место со цел
добивање на првична
слика за бели зони.
Да се дискутира
предности и слабости на
секоја опција и да се
донесе заклучок која е
подобра.
Опција А
Предности – поголема
прецизност
Недостаток – статична
мапа
Опција Б
Предност – динамична и
постојано ажурирана
мапа
Податоците да бидат
јавно достапни:
‐ На ниво на
оператори или
‐ Агрегирани за
сите оператори
Поддршка за брзина (?)
FTTH ( >100Mbps)
FTTC/B (>100 Mbps)
DOCSIS 3.0 ( 30 Mbps <x
<100 Mbps

Следење на
инвестициите,
commitment од страна на
операторите ....
Процесирање на
доставените податоци и
креирање на броадбанд
мапа која ќе биде јавно
достапна.

