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"БЕЛЕНЕ" ГО ОТПИШ    АВМЕ - ГАСОТ "БЕЛЕНЕ" ГО ОТПИШ  
НЕ ГО ЗАПИШУВАМЕНЕ ГО ЗАПИШУВАМЕ

Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ
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Додека нашите соседи 
(Србија и Бугарија) и земјите 
од регионот интензивно се 
гасифицираат за да се 
конкурентни и енергетски 
независни земји, Македонија 
со години не прави ништо за 
да ја доизгради гасоводната 
мрежа. Како капак на сè, 
Македонија како зависна од 
увоз на струја, според 
експертите, направи грешка 
бидејќи не учествува во 
изградбата на бугарската 
нуклеарна централа "Белене". 
Имено, со инвестирањето во 
изградбата земјава ќе 
можеше да закупи дел од 
електричната енергија која ќе 
се произведува во централата 
и така ќе ја добива по 
поевтина цена на подолг рок.

А, кај нас се бара компанија 
која заедно со државата ќе 
гради комбинирана гасна 
електроцентрала. Овој 
енергетски капацитет ќе 
произведува топлинска и 
електрична енергија и ќе 
биде сместен во кругот на 
скопската Железарница. Само 
уште да кажеа на кој гас ќе 

работи централата, па 
многу работи ќе беа 
појасни. Но,...

одека во регионот и пошироко се 
води "војна" за зголемување на 
капацитетите за производство на 
електрична енергија, во Маке до-

нија експертите и засегнатите страни се 
подготвуваат да бараат од Ус тавниот суд 
да ги преиспита измените на Законот за 
енергетика, доколку Владата, и покрај 
острите критики од Брисел, реши да ги 
донесе. Според експертите, измените се 
спротивни на македонскиот Устав и За-
конот ќе падне пред Уставниот суд, би-
дејќи ја нарушува слободата на пазарот 
и се загрозува еднаквиот третман на сите 
субјекти и потрошувачи, особено пора-
ди фактот што, според нив, му дава и 
монопол на ЕЛЕМ.

"Сега засега ЕЛЕМ е единствено тргов-
ско-државно друштво, кое ќе ја произ-
ведува струјата, а истовремено истата 
и ќе ја продава", велат познавачите на 

енер гетскиот сектор.
За волја на вистината, со дел од пред-

ложените измени не се согласуваше ниту 
министерката за економија Вера Ра фај-
ловска, која поднесе неотповиклива ос-
тавка токму на денот кога Владата испра-
ти писмо до Брисел, во кое го оправдува 
носењето на законот.

НА ПОВИДОК НОВА 
ЕЛЕКТРАНА?

За да се намали недостигот на елек-
трична енергија нова гасна централа ќе 
се гради во Скопје. Се работи за стар 
проект на Владата, вреден повеќе од 200 
милиони евра. Поради ова, Владата кон 
средината на февруари ќе распише тен-
дер за избор на компанија, која заедно 

биде сместен во кругот на скопската Же-
лезарница.

"Со ова ќе се зајакне енергетскиот су-
веренитет на Македонија, преку зго ле-
мено производство на електрична енер-
гија од домашни извори", истакна Став-
ревски.

Тој најави дека електроцентралата го-
дишно ќе произведува околу 2.000 гига-
ват-часови електрична енергија или една 
третина од сегашното домашно произ-
водство на струја. Од друга страна, пак, 
годишното производство на топлинска 
енергија ќе изнесува 500 гигават-часови 
и, главно, ќе се произведува од елек-
тричната енергија која нема да се ко-
ристи. Учеството на државата во цен-
тралата ќе биде 59 отсто, а 49 отсто ќе се 
обезбеделе преку меѓународниот тен-
дер за стратегиски инвеститор. Од др-
жавната компанија Електрани на Маке-

ќе може најбрзо да се задоволат дел од 
потребите за електрична енергија на 
државата.

Изградбата треба да финишира во те-
кот на 2010 година. Минатата година 
Македонија потроши 130 милиони евра 
за увоз на електрична енергија, а за оваа 
година државата планира да издвои 30 
милиони евра повеќе од лани.

Засега на местото каде ќе се гради 
електроцентралата работи компанијата 
"Енергетика", која е дел од ЕЛЕМ. Таа сега 
произведува топлинска енергија за Же-
лезарницата, како и за дел од скоп ските 
населби Железара и Ченто.

Колку за потсетување, на територијата 
на главниот град проект за изградба на 
гасна централа веќе турка "Скопска то-
плификација" заедно со руски "Синтез". 
Помал таков објект во комплексот "Же-
лезарница" веќе гради и "РЖ Услуги".

"Ништо веќе не е спорно. Сè е решено", изјави потпретседателот на 
Владата, Зоран Ставрески, по преговорите со претставникот на 
Европската комисија за енергетскиот спор, кој ги "олади" односите меѓу 
ЕУ и Македонија. Според Ставревски, Владата добила согласност од 
Европската комисија Законот да го стави на гласање, кој ќе претрпи 
некои измени по сугестија на Брисел, но дел од спорните одредби ќе 
останат неизменети, бидејќи се прифатени македонските аргументи. 
Загубата при преносот на електрична енергија на ЕВН повеќе од 11 
отсто ќе биде покриена на начин како што предложи Владата, што значи 
неа ќе ја плати оваа компанија. 

со државата ќе гради комбинирана гас-
на електроцентрала, соопшти деновиве 
вицепремиерот Зоран Ставревски. Овој 
енергетски капацитет ќе произведува 
топлинска и електрична енергија и ќе 

донија (ЕЛЕМ) велат дека комбинираната 
електроцентрала би требало да про-
работи по две ипол години откако ќе 
почне изградбата. Оттаму велат дека со 
изградбата на овој енергетски капацитет 
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ДОДЕКА СОСЕДИТЕ ДОДЕКА СОСЕДИТЕ 
"СЕЧАТ" ЛЕНТИ ЗА "СЕЧАТ" ЛЕНТИ ЗА 
ГАСОВОДОТ, НИЕ НЕ СЕ ГАСОВОДОТ, НИЕ НЕ СЕ 
ПОДГОТВУВАМЕ НИТУ ЗА ПОДГОТВУВАМЕ НИТУ ЗА 
КОПАЊЕКОПАЊЕ
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И ГАСОТ СÈ УШТЕ САМО СОН
Додека Србија и Бугарија интензивно се гасифицираат за 

да се конкурентни и енергетски независни земји во регионот, 
Македонија со години не прави ништо за да ја доизгради га-
соводната мрежа. Во моментов единствените активности око лу 
гасификацијата се реализираат во Куманово. Таму локалната 
власт прави напори да се направи мрежата за да се користи 
овој поевтин енергенс и во домаќинствата.

За разлика од Куманово, Скопје сè уште нема абер да го 
почне овој проект, што неодамна го најавија градските власти. 
Се очекува поставувањето на цевката за пренос на гас да поч-
не да се поставува до крајот на годинава. Тие се оптимисти и 
најавуваат дека Јавното претпријатие "Енергетика", кое веќе е 
формирано, треба наскоро кадровски да се екипира. Според 
професор Константин Димитров, експерт за енергетика и со-
ветник во Градското собрание, прво ќе се подготвува про-
ектната документација.

"До крајот на годинава очекуваме да почне гасификацијата 
во Скопје, бидејќи во меѓувреме ќе се обезбедат потребните 
пари, дозвола за градба и лиценцата од Регулаторната коми-
сија за енергетика", амбициозно најавува Димитров.

За волја на вистината, пред крајот на минатата година и 
вицепремиерот Зоран Ставревски најави гасификација во зе-
мјава. Според него, изградбата на гасоводниот прстен во Скоп-
је и кон другите градови ќе се компензира со клириншкиот 
долг на Русија кон Македонија во износ од околу 60 милиони 
долари.

Наспроти незабележителните активности во земјава на 
овој план, во соседна Бугарија гасификацијата е топ тема. 
Деновиве, како што јавуваат агенциите, е потпишан договорот 
за соработка со руски "Газпром" за проектот на руско-ита-

лијанскиот гасовод Јужен поток, вреден 10 милијарди евра.
Слична соработка со "Газпром" ќе реализираат и нашите 

северни соседи, Србите. Преговорите меѓу Србија и Русија за 
гасоводот се во тек. За таа цел, руските медиуми пишуваа дека 
претседателот Владимир Путин треба да го посети Белград, за 
наводно постигнување договор за енергетска соработка меѓу 
двете земји.

САМО "БЕЛЕНЕ" ЌЕ НÈ ОБЕЛИ 
Македонија како зависна од увоз на електрична енергија 

прави грешка бидејќи не учествува во изградбата на бугар-
ската нуклеарна централа "Белене", сметаат експертите.

Со инвестирањето во изградбата, земјава може да закупи 
дел од струјата која ќе се произведува во централата и така ќе 
ја добива по поевтина цена на подолг рок.

Стоењето настрана од изградбата ќе значи дека земјава 
подоцна, наместо електричната енергија да ја купува по прои з-
водна, ќе ја плаќа по пазарна цена енергијата која ќе се про-
изведе во централата.

Според одредени експерти, на земјава й недостасува стру ја 
и добро е да се вклучи во овој проект, бидејќи однапред ќе 
закупи одредено количество за подолг временски период и 
ќе ја добива електричната енергија по поевтина цена. Тие ве-
лат дека нема горен лимит во инвестирањето во енергетиката, 
па подобро е наместо за увоз на скапа струја да се инвестира 
во "Белене", бидејќи парите од инвестицијата ќе се вратат за 
краток рок, оти така ќе се намали увозот на скапа струја.

Изградбата на "Белене", вредна 4 милијарди евра, се оче-
кува да почне во август. Неодамна, за време на посетата на 
рускиот претседател Путин на Бугарија, Бугарија и Русија склу-
чија договор. Централата ќе ја гради руска фирма со уште еден 
француско-германски конзорциум. Ќе има моќност од 2.000 
мегавати.

По затворањето на "Козлодуј" Бугарија која снабдува 60 
отсто од недостигот на струја на Балканот ја изгуби улогата на 
главен извозник на евтина струја за регионот.

"УТКА" СО ЈАГЛЕНОТ
И покрај критичната состојба на енергетските ка-

пацитети, Македонија извезувала јаглен. Деновиве 
Владата го призна тоа и донесе одлука да се забрани. 
Исто така, наредено е и под итно да се увезе јаглен за 
потребите на РЕК "Битола" и ТЕЦ "Осломеј". Во нај кри-
тична состојба е кичевскиот термокапацитет "Осло-
  меј". Таму нема резерви на јаглен, комбинатот работи 
од ден за ден. Не е добра состојбата и во РЕК "Битола". 
Власта убедува дека Македонија има доволно ре зер-
ви, но не објаснува зошто тогаш ќе се увезува јаглен.

"Јас овде информирав во врска со одлуката на Вла-
дата. Одлуката на Владата се однесува на забраната за 
извоз на јаглен од Република Македонија во првата 
половина на 2008 година, односно 31 јуни 2008 годи-
на", изјави деновиве Боцевски.

РЕК БИТОЛА И НАТАМУ ОСТАНУВА РЕК БИТОЛА И НАТАМУ ОСТАНУВА 
НАША НАЈГОЛЕМА НАДЕЖ. ЗА НАША НАЈГОЛЕМА НАДЕЖ. ЗА 
ЈАГЛЕНОТ ЌЕ ВИДИМЕ...!ЈАГЛЕНОТ ЌЕ ВИДИМЕ...!


