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1. Baza ligjore: 

 

- Ligji Nr 8485 datë 12.05.1999, “Kodi i proçedurave administrative”; 

- Neni 7, pika 3, gërma e), neni 8, gërma i), neni 80  dhe neni 110 të Ligjit nr.9918, datë 
19.05.2008 ”Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, (në 

vijim Ligji 9918); 

- Rregullore për Caktimin dhe Përdorimin e Numrave dhe Serive Numerike dhe Planit 
Kombëtar të Numeracionit, miratuar me Vendim të Këshillit Drejtues të AKEP nr. 932 datë 
11.08.2009, e ndryshuar me VKD nr. 2394, datë 05.12.2013; 

Periudha e konsultimit publik do të jetë 40 ditë nga dita e publikimit zyrtar të këtij dokumenti 
në faqen e internetit të AKEP. AKEP mirëpret komentet e palëve të interesuara në lidhje me 
këtë dokument brenda afatit të konsultimit publik. 

Sektori i Telekommunikacioneve është në transformim të vazhdueshëm i karakterizuar nga 
rritja e shpejtë dhe zhvillimeve teknologjike. Një zhvillim të vrullshëm kanë marrë 
vecanërisht rrjetet e gjeneratës së re nëpërmjet të cilave bëhet i mundur ofrimi i shërbimeve 
broadband. Ky është një hap cilësor jo vetëm në drejtim të rritjes së kapaciteteve dhe 
shpejtësisë por edhe të cilësisë së shërbimit. Duke qenë se këto zhvillime kanë lidhje të 
drejtpërdrejtë edhe me Planin Kombëtar të Numeracionit, pasi ai (PKN) parim bazë mbi të 
cilin ngrihet ka respektimin e topologjisë së rrjetit të operatorëve FNT, AKEP sugjeron 
ndryshimin e tij dhe nëpërmjet tij kërkon të arrijë një transparencë më të lartë dhe eficense 
gjithashtu.  

Plani i numeracionit është shumë i rëndësishëm dhe kërkon kujdes dhe përgjegjësi në 
rishikim për të pasur një përputhje me kërkesat e rritjes së tregut të telekomunikacioneve dhe 
zhvillimeve të reja. Planifikuesit duhet të marrin në konsideratë kërksat për shtrirjen e 
shërbimeve ekzistuese, futjen e shërbimeve të reja, si dhe të marrin parasysh kërkesat për 
projektet e ardhshme. 

Qëllimi i rishikimit është të analizojë ndryshimet që afektojnë PKN dhe të identifikojë rrugët 
në të cilat rregullimi i PKN dhe politika e alokimit të rrisin eficensen e përdorimit. 
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2. Panoramë e përgjithshme, të dhëna mbi tregun 
 

Numri i sipërmarresve të regjistruar për ofrim rrjetesh apo shërbimesh publike të 
komunikimeve elektronike deri në fund të vitit 2014 ishte rreth 300. Nga këta të regjistruar 
për: 

Ofrim shërbimi publik telefonik të lëvizshëm bazuar në sistemet GSM/UMTS/LTE – 4 
sipërmarrës;  

 Ofrim shërbimit publik telefonik fiks (të qëndrueshëm)– 96 sipërmarrës;  
 Ofrim shërbimi të aksesit në Internet – 167 sipërmarrës;  
 Ofrim shërbimi transmetim të dhënash – 60 sipërmarrës;   
 Ofrim të linjave me qera – 17 sipërmarrës; 
 Ofrim shërbimi të kartave të parapaguara – 9 sipërmarrës;  

 
 

3. Telefonia  celulare 
 

Tabela e mëposhtme jep një përmbledhje të dhënash dhe krahasimore nga viti 2012-2014. 
 

 

 

4. Telefonia  fikse 
 

4.1 Numri i pajtimtarëve  
 
Numri i pajtimtarëve të telefonisë fiks në fund të vitit 2014 arriti në rreth 247 mijë, që përbën 
një reduktim me 12% në krahasim me vitin 2013. 
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Norma e penetrimit për telefoninë fikse arriti në 8.7%, që është shumë më e ulët se në vendet 
e BE apo edhe të rajonit. Figura e mëposhtme paraqet ecurinë e numrit të pajtimtarëve të 
telefonisë fikse, Albtelecom dhe operatorëve alternativë në periudhën 2000-2014. 
 
Tabela e mëposhtme paraqet ecurine e numrit të pajtimtarëve të telefonisë fikse 2000-2014 
 

 

Tabela e mëposhtme paraqet numrin e pajtimtarëve të telefonisë fikse 2010-2013 

 

 

5. Numrat dhe seritë numerike 
 

5.1 Administrimi i numrave dhe kodeve mbeshtetet ne  

a)Ligji nr.9918, datë 19.5.2008 - “Për komunikimet elektronike në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, mbështetur në nenet 80 deri në 90. 
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b) Rregullore për caktimin dhe përdorimin e numrave dhe serive numerike dhe Plani 
kombëtar i numeracionit” miratuar me vendimin e Këshillit Drejtues të AKEP Nr.932 
dt.11.08.2009, hyrë në fuqi me 01.09.2009 publikuar në faqen e web të AKEP, 
www.akep.al, ndryshuar me VKD nr. 2394, datë 05. 12. 2013. 
 

c) Plani i numërformimit është një plan i hapur. 
d) Plani kombëtar i numeracionit ka implementuar vendime dhe rekomandime të ITU,  

ECC, ECO, CEPT etj. 

5.2 Caktimi i numrave bëhet me dy mënyra 

a- caktimi i drejtpërdrejtë ku AKEP cakton numra individualë për përdoruesit, 

b- caktimi sipas procesit të alokimit parësor dhe dytësor: 

Formulari i aplikimit për numra/kode ose seri numerike është i publikuar në faqen web të 
AKEP. Është i kuptueshëm dhe lehtësisht i plotësueshëm. 

AKEP vendos për miratimin apo refuzimin e aplikimit për numer/kod apo serie numerike 
brenda një periudhe tre javore. 

Pagesa për caktimin dhe përdorimin e numrave dhe serive numerike kryhet mbështetur në 
VKM nr.599, datë 23.07.2010, i ndryshuar. 

Rregullat per administrimin e kodeve te pikave te sinjalizimit kombetare (nspc)  dhe 
nderkombetar (ispc) per interkoneksionin e rrjeteve me Vendimin Nr.1257, datë 16. 04. 2010 
te Keshillit Drejtues te AKEP. 

 
5.3 Portabiliteti i numrit në këtë treg 

 
Është implementuar portabiliteti i numrit si për numrat e lëvizshëm ashtu edhe ato fiks.  

 

6 Plan aktual  i numeracionit   

PKN është po kaq i rëndësishëm sa edhe komutimi, rrugëzimi, transmetimi, tarifimi, etj. Një 
rishikim i përgjithshëm i Planit të Numeracionit është bërë në vitin 2001. Ai plan ashtu si 
edhe në praktikat e njohura të vendeve të tjera përkoi me topologjinë e rrjetit të operatorit të 
vetëm të telefonisë fikse – sot Albtelecom. Dmth ai plan u rishikua në një kohë kur nuk kishte 
konkurencë në shërbimet bazë të telekomunikacioneve, konkurenca në telefoninë e lëvizshme 
pothuajse nuk kishte nisur, shërbimi i internetit pothuaj ishte i padisponueshem në të gjithë 
vendin.   

 Më vonë ky plan u rishikua në vitin 2008. Ky proces u asistua nga një konsulencë 
ndërkombëtare. Duhet theksuar se dokumenti për rishikimin dhe çështjet thelbësore të tij u 

http://www.akep.al/
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miratua duke kaluar në procesin e këshillimit publik. Por ky rishikim në thelb nuk u mor me 
planin më shumë se sa u mor me Rregulloren për adminstrimin e numrave. Planit ju shtuan 
disa kategori të reja numrash dhe ju bënë disa përshtatje me numrat e harmonizuar në nivel 
europian. 

Së fundmi PKN u rishikua në vitin 2013 dhe ndryshimet e miratuara bënë që të kalohej nga 
një Plan me 170 ndarje sipas kodeve të drejtimit NDC, bazuar kryesisht në ndarjen 
administrative, në një Plan me 12 Rajone gjeografike, gjithmonë duke ruajtur strukturën bazë 
të planit ekzistues.  

    Kufijtë e numraconit aktual janë si më poshtë: 

1 – Fiks gjeografik  

2 – Fiks gjeografik 

3 – Fiks gjeografik 

4 – Fiks gjeografik 

5 - Fiks gjeografik 

6 – I lëvizshëm 

7 – Fiks jo - gjeografik (VoIP) 

8 – Fiks gjeografik 

9 - Fiks gjeografik  

Duhet theksuar se P.K.N. ka përballuar me sukses kërkesat e tregut të liberalizuar të 
telekomunikacioneve në R.SH. duke mos ndjerë shterimin e numrave dhe serive numerike si 
dhe deri në një masë të konsiderueshme, ka përballuar zhvillimet teknologjike në këtë fushë. 
Megjithatë, sot mbas 2 vitesh të ndryshimit të PKN, mendojmë se është momenti për 
rishikimin e tij. Ndër arsyet kryesore që e bëjnë të nevojshme këtë rishkim janë: 

a) Zhvillimet teknologjike në fushën e komunikimeve elektronike dhe ndryshimet në 
teknologjinë e rrjeteve, kalimi në rrjetet NGN (Next Generation Network), kanë 
influencuar në ndryshimin e kostove dhe si rezultat i kësaj në shumë vënde tarifat me 
pakicë kanë filluar të jenë të pavarura nga distanca (Raporti i CEPT-ECC 154-Evoluimi i 
Numrave Gjeografike-Qershor 2010). 

b) Mundësia e zvogëlimit ose heqjes së informacionit gjeografik në përmbajtjen e numrave 
si një mënyrë për rritjen e efikasitetit të përdorimit të skemës së numeracionit dhe të 
krijimit të zonave të gjera ose shtrirjen e portabilitetit në hapësira të gjera vendore 
(Raporti i CEPT-ECC 154-Evoluimi i Numrave Gjeografike-Qershor 2010). 
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d) Futja në tregun e komunikimeve elektronike të shërbimeve të konvergjuara fiks-
mobile(FMC) të cilat mund të kërkojnë seri numerike të reja, si dhe nevoja për të hedhur 
vështrimin matanë kufijve të kornizës aktuale rregullatore të BE (Raporti i CEPT-ECC 
REPORT 87 - E ardhmja e Planeve të Numeracionit E.164-Shtator 2006), etj. 

e) Ndryshimet  e ndodhura demografike dhe lëvizjet e popullsisë drejt zonave urbane. 

f)   Ndryshimet në mënyrën e organizmit të pushtetit vendor dhe ndarjeve administrative. 

Duke konsideruar që synimi kryesor i PKN është lehtësimi i zhvillimeve teknologjike dhe 
tregtare, është e nevojshme ndërmarrja në kohë e hapave të përshtatshme për këtë qëllim. 
Detyrimi dhe përgjegjësia e AKEP për rishikimin e P.K.N., shoqërohet edhe me detyrimin 
për njohjen e gjëndjes ekzistuese, për të minimizuar në këtë mënyrë efektet rrjedhojë tekniko-
ekonomike dhe sociale, që sjell implementimi i një P.K.N. të ri. 

6.1 Struktura ekzistuese e Plani Kombëtar të Numeracionit (PKN)  

6.1.1   Kriteret ku është bazuar hartimi i PKN: 

Në lidhje me seritë numerike në dispozicion, gjatësinë, menyrën e përftimit të NDC-ve me 
gjatësi të ndryshme etj., janë zbatuar rekomandimet e ECTRA-s, të cilat shkurtimisht 
përmblidhen: 

a) Në skemën e hapur të numeracionit, në diapazonin e kodeve të drejtimit vlerësuar si pjesa 
e parë e N(S)N (National Significant Number), seritë 2,3,4,5,8,9 përdoren për kodet 
gjeografike dhe jo-gjeografike, ndërsa seritë 6,7 përdoren vetëm për kodet jo-gjeografike; 

b) Një seri është lënë dhe lihet e lirë për të mundësuar transformimin e përshtatshëm nga 
Plan i Hapur në Plan të Mbyllur Numeracioni. Kjo është seria 1. Në këtë rast, seria 1 do të 
zëvendësojë destinimin e serisë përkatëse të përcaktuar për shfrytezim sipas pikës së 
mësipërme. 

c) Gjatësia e kodit të drejtimit (NDC), pothuajse e humbi kuptimin që kishte deri në 2013 
për shkak të ndrysnimeve të kryera në PKN. Kode drejtimi me gjatësi të ndryshme 
përfitohen nëpërmjet bashkimit/ndarjes së elementeve matricore bazë, me kusht që 
elementet që bashkohen/ndahen të mos shfrytëzohen si kode drejtimi. 

d) Për të mundësuar kalimin nga Plan i Hapur në Plan të Mbyllur Numeracioni, si dhe 
shfrytëzimin efektiv të burimeve të kodeve të drejtimit, gjatësia e Numrit Sinjifikativ 
Kombëtar (N(S)N=NDC+SN) që duhet të jetë fikse dhe e njëjtë për të gjithë abonentet 
është përcaktuar me tetë shifra. Kjo për kushtet e skemës uniformë të numeracionit. 

e) Numri i Rajoneve gjeografike është përcaktuar 12.  
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6.1.4 Kategoritë  e numrave dhe serive numerike 

Nr  Kategoritë e numrave sipas llojit të shërbimit 
01 Numra gjeografikë 
02 Numra të lëvizshëm 
03 Numra të shkurtër (115XX, 116 XXX, 11X-19X) 
04 Numër personal  (700 11xxxx) 
05 Numrave të gjelbër (800xxxx) 
06 Numra për kartat telefonike (801xxx) 
07 Numrat blu (808xxx) 
08 SMS me vlerë të shtuar  (5xxxx) 
09 Numra për shërbime me vlerë të shtuar (900xxx) 
10 Prefikset e përzgjedhjes së bartësit (10xx) 
11 Prefikset e rrugëzimit për portabilitetin e numrit (99xx) 

12 
Kod i pikës ndërkombëtare të sinjalizimit (ISPC - International 
Signalling Point Code)  

13 
Kod i pikës kombëtare të sinjalizimit (NSPC - National Signaling 
Point Code)  

14 Kod i rrjetit mobil (MNC - Mobile Network Code)  
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7. Arsyet e rishikimit të planit kombëtar të numeracionit (PKN): 

Bazuar në: 

    7.1 Orientimet Kryesore të Raporteve të CEPT-it për të ardhmen e PKN 

7.1.1    Raporti i CEPT-ECC 154-Evoluimi i Numrave Gjeografikë (Qershor 2010). 

Shërbimi i linjave gjeografike të telekomunikacionit tradicionalisht ka përdorur numrat 
gjeografike. Zhvillimi i konkurencës në shërbimet gjeografike, ka çuar në rritjen e shpejtë të 
kërkesës për blloqe numrash dhe ka krijuar uljen e rezervës së numrave në disa zona, duke i 
detyruar Rregullatorët të marrin vendime për ndryshimet e nevojshme për sigurimin e një 
rezervë të mjaftueshme të numrave. Në të njëjtën kohë ka ecur përpara edhe teknologjia e 
rrjeteve duke influencuar në ndryshimin e kostove dhe si rezultat i kësaj në shumë vënde 
tarifat me pakicë kanë filluar të jenë të pavarura nga distanca. 

Të gjitha këto ndryshime kanë dëtyruar Rregullatorët të rishikojnë planet e tyre të 
numeracionit dhe disa prej tyre janë duke e hequr informacionin gjeografik në përmbajtjen e 
numrave në planet e tyre të numeracionit. 

Ky dokument: 

• Ofron një histori të shkurtër të numrave gjeografike duke shpjeguar strukturën e tyre dhe 
kufizimet aktuale; 

• Përshkruan dhe shtjellon në detaje mundësinë e heqjes së informacionit gjeografik në 
përmbajtjen e numrave si një mënyrë për rritjen e efikasitetit të përdorimit të skemës së 
numeracionit dhe të lejojë krijimin e zonave të gjera ose shtrirjen e portabilitetit në 
hapësira të gjera vendore. 

Dokumenti tregon që: 

• Heqja ose zvogëlimi i kërkesave gjeografike për përdorimin e numrave e bën më shumë 
eficent përdorimin e blloqeve numerike; 

• Heqja ose zvogëlimi i kërkesave gjeografike për përdorimin e numrave gjithashtu bën të 
mundur shtrirjen e portabilitetit në hapësira të gjera.  

• Alternativat për heqjen e informacionit gjeografik nga plani i numeracionit në rastet kur 
kërkohet zgjidhje për një situatë të shterimit të rezervës së numrave janë zvogëlimi i 
blloqeve të numrave ose mbyllja e planit të numërformimit. 

• Ekzistojnë disa rrugë të ndryshme për zvogëlimin ose heqjen e kërkesave për 
informacionin gjeografik. Duke konsideruar që synimi kryesor i planit të numeracionit 
është lehtesimi i zhvillimeve teknologjike dhe tregtare, është e nevojshme ndërmarrja në 
kohë e hapave të përshtatshme.  
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• Procesi i heqjes së informacionit gjeografik nga plani i numeracionit është në varësi të 
kushteve specifike të tregut dhe situatës që lidhet me nivelet e kapaciteteve të përdorura 
brenda planit ekzistues të numeracionit. 

• Plani i numërformimit nuk është i lidhur me heqjen e informacionit gjeografik në 
përmbajtjen e numrave, megjithatë efekti i heqjes së informacionit gjeografik në 
përmbajtjen e numrave mund të jetë në varësi nga fakti që plani i numërformimit është i 
hapur ose i mbyllur. 

 

7.1.2  Raporti i CEPT-ECC REPORT 87-E ardhmja e Planeve të Numeracionit E.164 
(Shtator 2006)  

Rekomandimi i ITU-T E.164 është baza mbi të cilin strukturohen Planet e Numeracionit 
sikurse është strukturuar Plani Kombëtar i Numeracionit. 

Dokumenti fokusohet në numrat E.164  si dhe: 
 Konkurenca në ofrimin e shërbimeve të telefonisë në zona të caktuara gjeografike ka 

rritur kërkesën për numra e për rrjedhim nevojën për një rishikim për përdorim sa më 
efikas. 

 Avancimet në teknologjinë e rrjeteve ndër të tjera kanë sjellë kërkesën për rregullime 
tarifore.  

AKEP mendon se është koha për rishikimin e PKN. 

Ndër çështjet kryesore të cilat AKEP i mendon si të tilla mund të përmendim: 

a) Ndryshimet e mëdha demografike që kanë ndodhur në Shqipëri dekadën e fundit 
veçanërisht rritja e madhe e popullimit të zonave urbane si Tirana, Durrësi etj. 

b) Ndryshimet që kanë ndodhur në lidhje me numeracionin (kodet e harmonizuar në nivel 
europian, kodet e drejtimit, numrat për shërbimet me vlerë të shtuar etj.); 

c) Përditësimin e të gjitha anekseve, pjesë e PKN; 

d) Reflektimin e ndikimeve në PKN të migrimit të rrjeteve TDM të operatorëve në rrjetet 
NGN; 

e) Trajtimin e çështjeve të VoIP; 

f) Trajtimin e çështjeve të tarifës së terminimit, konvergjencën e tarifës “Local and long 
distance”, çmimit “on-net and off-net” etj., dhe pasqyrimin e ndikimeve të tyre në PKN. 

AKEP në bashkëpunim me operatorët e telefonisë fikse që nga Janari 2015 kanë 
implementuar numërformimin me zero në fillim si brenda Rajonit gjeografik ashtu edhe 
jashtë Rajonit gjeografik. Kjo është një masë paraprake që lehtëson ndryshimin e mëtejshëm 
të PKN drejt një zone të vetme gjeografike. 
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Propozimi i AKEP, duke marrë në konsideratë edhe rekomandimet e ECC është që të kalohet 
në një zonë gjeografike, duke hequr kështu informacionin gjeografik në përdorimin e 
numrave (rajonet) dhe pa prekur në thelb planin e numërformimit. Kjo do të zvogëloj efektet 
negative dhe shqetësimet që mund ti lindin konsumatorit me ndryshimet e propozuara. 

 7.1.3 Reduktimi i kërkesave gjeografike: 

 Heqja ose reduktimi i kërkesave gjeografike për përdorim të numrave bën përdorimin e 
blloqeve të numrave shumë më efikase. 

 Heqja ose reduktimi i kërkesave gjeografike për përdorim të numrave gjithashtu e bën të 
mundshme një zonë të gjerë të portabilitetit. 

 Kalimi në një zonë gjeografike bën që të gjitha Rajonet (12) të shërbehen nga një zonë e 
vetme, shih figurën e mëposhtme: 

 

12 Rajone gjeografike         Një zonë gjeografike që përfshin 12 Rajonet 

    

                         Rajoni 12 

Rajoni 1 Rajoni 2 

Rajoni  x 
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7.1.4 Procedura e numër formimit në Shqipëri sipas Planit është si më poshtë:

 

E ndryshuar në Janar 2015: 

 

AKEP, në procesin e administrimit të numrave dhe serive numerike, do të ruajë praktikat e 
rekomenduara dhe të ndjekura deri më tani. Kështu, blloqet e numrave që do t’ju alokohen 

operatorëve në procesin e alokimit parësor do të ruajnë të njëjtin konfiguracion ( i cili 
përmban edhe informacionin për zonën gjeografike) që kanë edhe sot panvarësisht  kalimit në 
një Rajon gjeografik në shkallë vendi. Psh. Operatorët që do të aplikojë për numeracion  
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fiks do të njoftojnë në procesin e aplikimit edhe zonën gjeografike ku do të përdoret 
numeracioni për ofrimin e shërbimit të telefonisë, kjo me qëllim që numeracioni i alokuar të 
mos krijojë konfuzion tek konsumatori në numërformim. Psh në se një operator aplikon për 
një bllok 1000 numra, atëherë do të njoftojë zonën gjeografike (bashkinë ose njësinë 
administrative) psh Vlorë. Në procesin e alokimit seria do të përmbajë ish NDC e Vlorës, ose 
të njësisë administrative ( në se ka një të tillë) dhe fillimin e mbarimin e pjesës tjetër të 
numrit të pajtimtarit. 

 
0- Prefiksi i thirrjeve kombetare (Rajoni gjeografik kombetar) 

YYYYYYYY – Numri i pajtimtarit 

Pyetje 1: A jeni dakort me këtë opinion të AKEP? Në se jo lutemi komentin Tuaj për këtë 
çështje. 

7.1.5 Tarifat dhe numeracioni: 

Regullimi i tarifave në vende të ndryshme ka praktika të ndryshme duke u fokusuar  kryesisht 
në rregullimin në nivelin e shumicës për shërbimet bazë të interkoneksionit, por me qëllim 
kryesor reflektimin e këtij rregullimi në nivelin e përdoruesit fundor, apo siç njihet ndryshe 
në nivelin e pakicës. 

Sipas topologjisë së rrjetit të operatorëve, si dhe  tarifimit të shërbimeve të interkoneksionit 
aktual sipas segmentimit (lokal, njëfishtë dhe dyfishtë) për terminimin dhe origjinimin e 
thirrjeve, si dhe (segmentet e njëfishtë dhe dyfishtë) për tranzitim thirrjesh. Arsyet e një 
segmentimi të tillë, por edhe tarifimi përkates sipas këtij segmentimi ka përcaktuar edhe 
tarifat  e thirrjeve për përdoruesin fundor, duke i  kategorizuar në lokal, kombëtar, drejt 
celularëve, ndërkombëtare etj. 

Por procesi  i migrimit të rrjetit nga PSTN në NGN/NGA, ka bërë  të mundur të konsiderohen 
edhe ndryshimi i strukturës së kostove të shërbimeve bazë të interkoneksionit 
(terminim/origjinim dhe tranzitim), duke  shtuar mundësinë për të konsideruar gjithnjë e më 
shumë  reduktimin deri në eliminimin e ndryshimeve të tarifave që kanë si shkak distancën 
gjeografike. 

Për të shpjeguar lidhjen ndërmjet numeracionit dhe tarifave, e rëndësishme është të 
konsiderohet relacioni i krijuar ndërmjet kodit të zonës dhe distancës se konsideruar për 
përcaktimin e tarifimit të thirrjeve.  

Sjellim në vëmendje që, thirrjet ndërmjet numrave nën të njëjtin Rajon janë tarifuar 
gjithmonë si thirrje lokale,  ndërsa për thirrjet midis Rajoneve të ndryshme janë tarifuar 
gjithmonë si thirrje në distancë. (p.sh. kjo do të thotë se thirrjet midis abonentëve të vendosur 

Zona e ofrimit 
të shërbimit 

Numërformimi Alokimi 

Vlorë 0 YYYYYYYY 0 YYYYYYYY (0 - 33 - YYYYYY /0 - ish NDC - ish SN) 
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ne të dyja anët e kufirit të Rajoneve ku distanca midis abonentëve është mjaft e shkurtër janë 
tarifuar  gjithmonë si thirrje në distancë). 

Në dokumentin e analizës të telefonisë fikse, për konsultim publik, ndër të tjera AKEP duke 
marrë në konsiderate ndryshimet kryesore të ndodhura si dhe ndryshimet e pritshme në treg, 
që kanë të bëjnë kryesisht me migrimin nga PSTN/TDM të rrjetit të operatorëve në 
NGN/NGA, janë trajtuar disa çështje si: 

- ri-segmentimi i tregjeve përkatës me pakicë për përfshirjen në një treg përkatës të aksesit 
dhe thirrjeve nga vendndodhje fikse, 

- aksesi/thirrjet nga celularë të përfshihen në tregjet përkatëse të aksesit/thirrjeve nga 
vendndodhje fikse, 

- tregu me pakicë i aksesit/thirrjeve telefonike nga vendndodhje fikse nuk është me treg 
i justifikueshën për ndërhyrje ex-ante, 

- origjinimin e thirrjeve nga vendndodhje fikse në lidhje me: 

i. përfshirjen edhe të origjinimit të thirrjeve nga rrjetet celulare në këtë treg, 

ii. mos-plotësimin e testit të 3 kritereve, 

iii. derregullimin e këtij tregu, 
- masat rregullatore të propozuara nga AKEP për terminimin, dhe tranzitimin në rrjetin 

Albtelecom: 

i. reduktimi i segmenteve të terminimit nga 2 në 1. 

ii. reduktimin e tarifave të interkoneksionit të Albtelecom etj. 
 

Pyetje 2: A jeni dakort me këtë opinion të AKEP? Në se jo lutemi komentin Tuaj për këtë 
çështje. 

7.2 Efektet e përgjithshme të rishikimit të PN: 

    7.2.1 Rritje e eficensës në përdorimin e numrave 

Siç është shpjeguar me lart hyrja në një treg të hapur për komunikimet gjeografike ka krijuar  
një kërkesë shumë të madhe për numra gjeografike për ofrues të rinj shërbimesh. 

Ofruesit e rinj të shërbimeve kur hyjnë në treg kërkojnë numra në çdo Rajon gjeografik me 
plan numeracioni gjeografik. Në se plani i numeracionit është i ndarë në shumë Rajone 
gjeografike atëherë ofruesit e shërbimeve kanë nevojë për bllok numrash në çdo Rajon edhe 
pse ata kanë një numër shumë të vogël abonentësh në Rajonet përkatëse. Kështu rritja e 
ofruesve të shërbimeve rrit kërkesën për numra nën Rajonet gjeografike të planit. Heqja e 
informacionit gjeografik për Rajonet do të zvogëlojë fragmentarizimin e planit.  

Heqja komplet e treguesit gjeografik mund të çojë në rritjen e kapacitetit të numrave për 
shkak të heqjes së aplikimit të ndërprerjes së kufijve dhe zhdukjen e Rajoneve të caktuara. 
Një tjetër qasje në adresë të problemit të ineficensës së numrave pa heqjen e strukturës se 
Rajoneve gjeografike janë edhe zvogëlimi i madhësisë së blloqeve të numrave të alokuar ose 
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mbyllja e planit të numër formimit. E dyta bën të mundur më shumë numra për alokim në 
planin ekzistues. Kjo mund të jetë alternativë për ndryshime madhore në plan. 

 

Pyetje 3: A jeni dakort me këtë opinion të AKEP? Në se jo lutemi komentin Tuaj për këtë 
çështje. 

AKEP mendon se me implementimin e ndryshimeve në PKN mund të lindë nevoja edhe e 
disa ndryshimeve jo esenciale (kryesisht të karakterit redaktues) të Rregullores për Caktimin 
dhe Përdorimin e Numrave dhe Serive Numerike dhe Planit Kombëtar të Numeracionit, 
miratuar me Vendim të Këshillit Drejtues të AKEP nr. 932 datë 11.08.2009, e ndryshuar me 
VKD nr. 2394, datë 05. 12. 2013; 

Pyetje 4: A jeni dakort me këtë opinion të AKEP? Në se jo lutemi komentin Tuaj për këtë 
çështje. 

7.2.2 Efekte në konkurencë 

Efekti mbi konkurencën në treg i heqjes së informacionit gjeografik është i dyfishtë. Ai 
konsiston në efektet e ristrukturimit të tregut për operatorët ekzistues dhe në zvogëlimin e 
barrierave për hyrjet e reja në treg veçanërisht në atë të telefonisë.  

Efektet e ristrukturimit të tregut mund të ndodhin që nga implementimi i portabilitetit i cili  
kërkon investime të reja në mekanizimin  e rrugëzimit.  

 

Pyetje 5: A jeni dakort me këtë opinion të AKEP? Në se jo lutemi komentin Tuaj për këtë 
çështje. 

 

7.2.3 Efekte në shërbime 

Tipe shërbimesh të reja bazuar në inovacionin e përdorimit të numrave gjeografike do të jenë 
të mundura por ky proces thjesht do të konsistojë në një kalim nga shërbimet ekzistuese tek 
ndonjë i ri më shumë se sa një zmadhim i tregut në total.  

Pyetje 6: A jeni dakort me këtë opinion të AKEP? Në se jo lutemi komentin Tuaj për këtë 
çështje. 

7.2.4 Efekte ekonomike tek përdoruesi fundor 

Sipërmarrësit që duan të kenë një imazh lokal por duke përdorur një qënder thirrjesh qëndrore 
jashtë zonës përkatëse të numeracionit do të lehtësohen në rrugëzimin e trafikut të tyre nqs 
hiqet informacioni gjeografik. Kjo bën që të mos nevojitet më të rrugëzohet trafik i tillë 
nëpërmjet filialeve të këtyre kompanive në zona numeracioni të caktuar, duke rezultuar në 
rrugë më të shkurtra dhe  kosto më të ulët. 
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Pyetje 7: A jeni dakort me këtë opinion të AKEP? Në se jo lutemi komentin Tuaj për këtë 
çështje. 

Impakti tek Sipërmarrësit 

 Rritje e eficensës së përdorimit të numrave sepse sipërmarrësit e rinj me një numër të 
vogël abonentesh nuk do të kenë nevojë të marrin në përdorim shumë blloqe. 

  Operatorët mund të ofrojnë portabilitetin e vendodhjes në një zonë më të gjerë. 

Rritja e shtrirjes së portabilitetit të numrit ose heqja e informacionit gjeografik nga alokimi i 
numrave ashtu siç përdoren mund të çojë në nevojën e: 

 Heqjes së elementit distancë në tarifën e interkoneksionit, kështu që operatorët 
ndryshojnë nga transferimi në distancë në transferim fqinj për thirrjet midis rrjeteve.; 
ose 

 Shpërndarjen e informacionit të vendndodhjes midis operatorëve mbi numrat 
individuale. 

 

Pyetje 8: A jeni dakort me këtë opinion të AKEP? Në se jo lutemi komentin Tuaj për këtë 
çështje. 

Impakti tek përdoruesit 

Heqja e kërkesave gjeografike nga plani i numeracionit nuk i prek menjëherë përdoruesit 
fundore. Përdoruesit preken vetëm kur: 

 Operatorët fusin portabilitetin e vendodhjes duke përdorur teknika shtesë në PSTN 
ose duke përdorur fleksibilitet të plotë të NGN.  

 Kryesisht operatorët e rinj fillojnë të alokojnë numra nga i njëjti bllok numrash mbi 
një Rajon më të gjerë se ai i përdorur nga operatori FNT. 

 Rregullatorët fillojnë të bëjnë alokime të reja numrash tek operatorët ku këta alokime 
nuk ndjekin rregullat e planit të vjetër. 

Avantazhi kryesor për përdoruesin fundor do të jetë mundësia për të portuar një numër 
gjeografik. Kjo mund të zvogëlojë barrën administrative për biznesin.   
 

Pyetje 9: A jeni dakort me këtë opinion të AKEP? Në se jo lutemi komentin Tuaj për këtë 
çështje. 
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7.2.7 Impakti  tek  Ofruesit e shërbimit të portabilitetit 

Ofruesit e shërbimit të portabilitetit nuk ndikohen fillimsht nga heqja e informacionit 
gjeografik nga plani i numeracionit.  

Pyetje 10: A jeni dakort me këtë opinion të AKEP? Në se jo lutemi komentin Tuaj për këtë 
çështje. 

8. AKEP mendon që këto ndryshime të zbatohen duke filluar nga 1 Janari 2016. 
 

Pyetje 11: A jeni dakort me këtë propozim të AKEP? Në se jo lutemi komentin Tuaj për 
këtë çështje. 

9. Fushata publicitare për implementimin e këtij ndryshimi në PKN 

Për të zvogëluar në minimum problemet që mund të lindin tek konsumatori me 
implementimin e këtyre ndryshimeve në PKN lidhur me numër formimin është parashikuar 
një fushatë publicitare prej tre muajsh nga data e hyrjes në fuqi të këtyre ndryshimeve. 
Fushata do të bëhet nëpërmjet mjeteve të informimit publik si Radio, Televizion, botime 
periodike shtypi të shkruar etj. 

 

Pyetje 12: A jeni dakort me këtë propozim? Në se jo lutemi komentin Tuaj. 

 

 


