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ВЛАДАТА СЕ МИСЛИ ЗА 
НУКЛЕАРКАТА "БЕЛЕНЕ"

На крајот на месецов претставници од Владата ќе 
отпатуваат во Бугарија за да разговараат со тамошните 
власти за повеќе прашања од енергетскиот сектор, 
вклучувајќи го и она за нуклеарката "Белене", најави 
вицепремиерот Зоран Ставрески.
"Од наша страна сè уште не се затворени прашањата за 
учество на Македонија во тој проект", изјави Ставрески, 
нагласувајќи дека на претстојната средба со Светска 
банка од неа ќе се побараат повеќе средства за 

енергетски проекти, меѓу 
кои и за изградба на 
далноводот со Србија, на 
хидроцентрала, брана, како 
и за набавка на вагони за 
"Македонски железници" и 
на турбини за РЕК "Битола".
Уште пред неколку години 
соседна Бугарија ја покани 
Македонија за заедничко 
учество во изградбата на 
"Белене", што беше 

потенцирано и на неодамнешната бизнис-средба на 
бугарските и македонските претставници во Скопје. Но, 
засега од македонска страна нема официјален став.
Инаку, в година Бугарија треба да почне да ја гради 
"Белене", а за стратегиски инвеститор е избрана 
германската компанија "РВЕ", која има 49 проценти 
сопственост на централата. Таа треба да се пушти во 
погон во 2013 година. 

Електричната енергија произведена во "Белене" ќе се 
продава по пазарни цени и според однапред склучени 
годишни договори. Се очекува до крајот на октомври да 
се потпише акционерскиот договор меѓу Бугарија и "РВЕ".

Подготвил: Арсен КОЛЕВСКИ

КРЕДИТ ОД 60 МИЛИОНИ ЕВРА 
НА ЕБРД ЗА ПОДОБАР 
ЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР

Европската банка за обнова и развој разгледува 
одобрување на кредитна линија во износ од 60 милиони 
евра за инвестиции во приватни компании на 
територијата на Западен Балкан, за постигнување 
енергетска одржливост.

Според наши извори од 
ЕБРД, кредитната линија 
ќе биде наменета за банки 
во Македонија, Србија, 
Црна Гора и БиХ. Парите 
ќе бидат наменети за 
кредитни вложувања во 
компании. Цел е 
подобрување на 
енергетската ефикасност 
и производство на 
енергија од обновливи 
извори. Кредитната 
линија ќе биде поддржана и од ЕУ преку донација од 13,5 
милиони евра од претпристапните фондови-ИПА. 

Колку за илустрација, ЕБРД е најголем инвеститор во 
регионов. Досега на Балканот ЕБРД вложила повеќе од 4,9 
милијарди евра во разни сектори, како инфраструктурата, 
енергетиката, финансиските институции и компании, 
особено во малите и средните претпријатија.

ПЕТ КОМПАНИИ САКААТ ДА 
ГРАДАТ ХИДРОЦЕНТРАЛИ НА 

СИСТЕМОТ "ЗЛЕТОВИЦА"
Пет домашни компании учествуваа на јавниот тендер за 

изградба на седум мали хидроцентрали на браната 
"Кнежево", која е дел од регионалниот систем "Злетовица". 
Минатата седмица тендерската комисија ги отвори 
понудите, а својата одлука ќе ја соопшти најдоцна за еден 
месец.
Инвеститор на 
хидроцентралите, 
како трет дел од 
регионалниот 
хидросистем за 
водоснабдување 
на шест општини 
со 100.000 жители 
и наводнување на 
3.100 хектари е ЈП 
"Злетовица". 
Според проект-
менаџерот Тони 
Тоневски, кој е и 
претседател на 
тендерската комисија, седумте хидроцентрали годишно ќе 
даваат по 50 милиони киловат-часови електрична 
енергија.

"Откако тендерската комисија ќе ја избере најдобрата 
понуда, компанијата ќе мора да почне со работа најдоцна 
идната есен", потенцира Тоневски.

ЈУЖНОКОРЕЈЦИ ЌЕ ПРАВАТ ЛЦД 
ТЕЛЕВИЗОРИ ВО МАКЕДОНИЈА

Премиерот Никола Груевски потпиша меморандум за 
разбирање со компанијата "TriViel" Co. Limited од Јужна 
Кореја, која во Македонија ќе инвестира 4 милиони евра за 
изградба на фабрика за производство на ЛЦД телевизори 
следната пролет. Веднаш по потпишувањето на 

меморандумот премиерот 
Груевски истакна дека оваа 
компанија има намера на 
пролет следната година да 
почне со изградба на фабрика 
во технолошко индустриската 
зона "Бунарџик".

"Во првата фаза ќе се 
вработат од 80 до 100 лица. 
Инвестицијата е вредна 4 
милиони евра и од 
компанијата ќе закупат 2,5 

хектари. Се очекува производството на компанијата да 
биде 60.000 ЛЦД телевизори годишно, со вредност од 40 
милиони долари", додаде Груевски.

Седиштето на компанија "TriViel" е во Сеул, главниот град 
на Јужна Кореја.


