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Прв дел: Студија за пптенцијалпт и искпристуваое на пбнпвливи
извпри на енергија вп Југпистпчнипт плански регипн вп Република
Македпнија
Овпј дел пд Суудијауа е ппдгпувен пд ЕКСПО СЦЕНАРИО ДООЕЛ – Скппје, пп нарашка на
Ценуарпу за развпј на Југписупшнипу плански регипн – Сурумица.

Експертски тим за израбптка на Студијата:
1. Впнр. Прпф. д-р Владимир Мијакпвски, дпкупр на уехнишки науки, Уехнишки факулуеу –
Биупла при Фниверзиуеу „Св. Климену Охридски“, уим лидер – експеру на пплеуп на
енергеуикауа и пбнпвливиуе извпри на енергија;
2. Впнр. Прпф. д-р Ванделше Миуревски, дпкупр на уехнишки науки, Уехнишки факулуеу –
Биупла при Фниверзиуеу „Св. Климену Охридски“, експеру на пплеуп на енергеуикауа и
защуиуауа на живпуна средина;
3. Ред. Прпф. д-р Уале Герамиушипски, дпкупр на уехнишки науки, Уехнишки факулуеу –
Биупла при Фниверзиуеу „Св. Климену Охридски“, експеру за прпценка на влијанијауа
врз живпунауа средина.
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Извршнп резиме
Живпупу на Земјауа насуанал и ппсуанал милипни гпдини благпдарение на ппвплниуе
климауски услпви. Климауа мпже да се смеуа за пбнпвлив ресурс шија енергеуска кпмппненуа
преусуавува енергијауа на Спнцеуп, а мауеријална кпмппненуа се пкеаниуе какп резервпари за
впда. Енергијауа на Спнцеуп гп ппууикнува кружеоеуп на впдауа на Земјауа и сп упа гп
пвпзмпжува и живпупу на неа. Уаму каде щуп нема впда, нема ни квалиуеуен живпу (пр. вп
пусуиниуе). Климаускиуе прпмени на земјауа дпсуигнаа уаквп нивп щуп веќе мпже да се
збпрува за климауска криза. Визијауа за излез пд пваа крива е мнпгу јасна, а упа е враќаое кпн
ппмалку щуеуни извпри на енергија. Уаквипу присуап, вп иднина, мпже знашиуелнп да ја
прпмени климауа, а сп упа и живпупу на климауски шувсувиуелниуе расуиуелни и живпуински
видпви би бил загрпзен. За да се избегне уаква иднина на Земјауа, некпи држави ппшнаа
знашиуелнп да ги ппууикнуваау прпграмиуе за защуеда на енергија и премин кпн „шисуи“ извпри
на енергија.
Обнпвливиуе извпри на енергија мпжеме да ги ппделиме вп две главни кауегприи:
урадиципнални пбнпвливи извпри на енергија какп щуп се бипмасауа и гплемиуе
хидрпелекурани и на ун. „нпви пбнпвливи извпри на енергија“ какп енергијауа на Спнцеуп,
енергијауа на веуерпу, гепуермалнауа енергија иун. Развпјпу на пбнпвливите извпри на
енергија (ппсебнп пд ветер, впда, спнце и бипмаса) е важен пд некплку пришини:






пбнпвливите извпри на енергија имаау мнпгу важна улпга вп намалуваоеуп на
емисијауа на јаглерпд дипксид (CO2) вп аумпсферауа. Намалуваоеуп на емисијауа на
CO2 вп аумпсферауа е пплиуика на Еврппскауа Фнија (ЕФ), па мпже да се пшекува дека и
Македпнија, какп земја – кандидау за влез вп ЕФ, ќе мпра да ја прифауи уаа пплиуика;
згплемуваоеуп на уделпу на пбнпвливите извпри на енергија ја згплемува
енергеускауа пдрживпсу на сисуемиуе. Исуп уака ппмага вп ппдпбруваоеуп на
сигурнпсуа на исппрака на енергија уака щуп ја намалува зависнпсуа пд увпз на
енергеуски сурпвини и елекуришна енергија и
на среден и дплг рпк, пбнпвливите извпри на енергија ќе суанау екпнпмски
кпнкуренуни на кпнвенципналниуе извпри на енергија.

Главнауа цел на Суудијауа е да ги анализира мпжнпсуиуе за кприсуеое на ппуенцијалиуе на
пбнпвливи извпри на енергија (ОИЕ), кпи прирпднп припадаау на пбласуиуе на десеууе ппщуини
лпцирани вп Југписупшнипу плански регипн (ЈИПР) на Република Македпнија. Ова се псуварува
преку дефинираое на ппсупјниуе ппуенцијали на ОИЕ вп регипнпу, спсупјбауа сп нивнауа
мпменуална искприсуенпсу, билансираое и кауегпризираое пп квалиуеу, енергеуска вреднпсу,
енергеуски ресурс и сл. Опфауена е и анализа, квануифицираое и пценка на екплпщкиуе
бенефиуи пд супсуиууцијауа на фпсилниуе гприва сп енергија генерирана пд ОИЕ преку
редукција на емисијауа на CO2. Вп изврщнпуп резиме е даден краупк сумарен псвру на сиуе
видпви на ОИЕ на нивп на ЈИПР.
Хидрпенергија
Хидрпппуенцијалпу вп целипу регипн е релауивнп пгранишен. Освен прпекупу за Вардарскауа
дплина вп кпја се предвидува изградба на 10 хидрпелекурани пп уекпу на рекауа Вардар пд
Велес па се дп Гевгелија, пд кпи 4 припадаау вп ппщуини пд Југписупшнипу регипн, и се сп
ппгплема инсуалирана мпќнпсу, некпи други ппзнашајни ппуенцијали за искприсууваое на
хидрпенергијауа за дпбиваое на елекуришна енергија не ппсупјау.
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Бипмаса
Бипмасауа какп енергeнс мпже да се кприсуи самп за заупплуваое на дпмаќинсувауа,
нп е недпвплна за прпизвпдсувп на ппзнашајни кплишесува на елекуришна енергија. Ппсупјау
пупадпци на дрвна бипмаса, нп исуиуе се кприсуау индивидуалнп и без некпја прганизирана
сурауегија.
Бипгас
Сппред брпјпу на жиуели вп целипу ЈИПР, какп и сппред преппракиуе дадени вп
лиуерауурауа каде за ппзиуивни екпнпмски ефекуи пд прерабпука на цврсуипу кпмунален пупад
за дпбиваое на елекуришна енергија преку искприсууваое на бипгаспу (меуан) какп нус
прпизвпд, се смеуа дека ппуималнипу брпј на население вп срединауа каде би се ппсуавила
ппсурпјка за прерабпука на пупад вп елекуришна енергија е најмалку 250.000 жиуели, се
кпнсуауира дека искприсууваоеуп на пвпј вид на ОИЕ за енергеуски цели е екпнпмски
непправданп. И ппкрај распплпжливпсуа на анаерпбнауа дигесуија какп дпкажана уехнплпгија
за кпмерцијални цели, дигесуриуе се ущуе се на нивп на уехнишки и кпмерцијален развпј.
Мпжнп е искприсууваое на пвпј ресурс вп релауивнп мали капациуеуи.
Гептермална енергија
Ппсебнп внимание вп искприсууваоеуп на ппуенцијалпу на гепуермалнауа енергија
уреба да пбрнау ппщуиниуе Гевгелија и Сурумица каде пвпј ппуенцијал се кприсуи исклушивп за
балнеплпщки цели и вп ппмал пбем за нискпуемперауурнп заупплуваое на пласуеници за
ранпградинарски прпизвпди ппради слабипу уемперауурен градиену. Вп ппщуиниуе Дпјран и
Радпвищ исуп уака ппсупјау дупнауини сп гепуермални впди сп слаб уемперауурен градиену кпи
не се дпкрај исуражени.
Спнчева енергија
Оусусувпуп на прпизвпдсувп на елекуришна енергија пд фпупнаппнски елекурпценурали
(ФЕЦ) е евиденунп за сиуе десеу ппщуини. Вп Валандпвп, Сурумица, Радпвищ, Нпвп Селп и
Кпнше има веќе изграденп или вп уек на изградба се ппвеќе ФЕЦ. Освен ФЕЦ вп Валандпвп,
сиуе псуанауи ФЕЦ се сп мнпгу мал капациуеу, пднпснп имаау инсуалирана единешна мпќнпсу
ппмала пд 50 kW. Вп времеуп на израбпука на Суудијауа, не беще мпжнп да се дпбие суауус на
ппвласуен прпизвпдиуел на елекуришна енергија пд фпупнаппнски елекурпценурали ппради
испплнуваое на максималнп дпзвпленипу инсуалиран капациуеу на нивп на Република
Македпнија. Од друга сурана, кпнуинуиранипу пад на ценауа на сисуемиуе за искприсууваое на
спншева енергија (и за прпизвпдсувп на упплинска и за прпизвпдсувп на елекуришна енергија)
би уребалп да придпнесе кпн ппмаспвнп искприсууваое на ппмалиуе сисуеми пд пвпј вид вп
блиска иднина.
Ветерна енергија
Вп ппщуина Бпгданци енергијауа на веуерпу веќе се искприсуува. Вп Гевгелија ппсупјау
дпбри услпви за искприсууваое на веуерпу, дикуирани пд прирпдауа и гепсурауещкиуе
кппрдинауи на ппщуинауа вп пределпу на планинауа Кпжуф и вп близина на селпуп Давидпвп.
Вп псуанауиуе ппщуини ппуенцијалпу на енергијауа пд веуер е незнашиуелен. Оуежнувашка
пкплнпсу за ппгплемп искприсууваое на пвпј ОИЕ вп блиска иднина преусуавува
пгранишуваоеуп на вкупнауа инсуалирана мпќнпсу на веуерни елекурпценурали кпja дп 31
декември 2016 гпдина уреба да изнесува 65 MW. Мпжнп е згплемуваое на искприсууваоеуп
на веуернауа енергија сп примена на хибридни сисуеми - мали веурпагрегауи вп кпмбинација
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сп друг ОИЕ (пр. Фпупнаппнски панел или гепуермална упплинска пумпа), ппсебнп на нивп на
дпмаќинсува или пбјекуи сп мала ппврщина пд јавен каракуер.
Збирен преглед на пптенцијалпт на ПИЕ пп ппштини
Од анализауа на деуалнп пбрабпуениуе ппдаупци за ппуенцијалпу и мпменуалнпуп нивп на
искприсууваое на ОИЕ вп регипнпу, мпменуалнпуп нивп на искприсуенпсу и прпценкауа на
ппуенцијалпу за ппнауампщнп искприсууваое на ОИЕ за прпизвпдсувп на елекуришна енергија
(ЕЕ), сппред вид на енергеуски ресурс, пп ппщуини, е прикажанп вп уабела 1.
Табела 1. Мпментална спстпјба и пптенцијал за прпизвпдствп на ЕЕ пд ОИЕ пп ппштини
Име на
ппштина
Бпгданци
Бпсилпвп
Валандпвп
Василевп
Гевгелија
Дпјран
Кпнше
Нпвп Селп
Радпвищ
Сурумица
ЈИ РЕГИПН

МХЕ
(ппсупешки)
0
0
0
6,18
0
1,50
0
0
0,71
0,64
9,03

МХЕ
(ппуенцијал)
0
2,44
0,77
8,78
3,53
1,50
0
2,47
6,43
4,28
30,20

Гпдишнп прпизвпдствп на електрична енергија (вп GWh)
Веуер
Веуер
Фпупнаппнски Фпупнаппнски
(ппсупешки) (ппуенцијал)
(ппсупешки)
(ппуенцијал)
90
150
0
0
0
0,02
0
0
2,78
0
0
0
0
120
0
0
0
0
0
0
0,07
0
0
0,61
0
0
0,07
0
0
0
90
270
3,55
-

Бипгас
(ппсупешки)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Бипгас
(ппуенцијал)
0,14
0,90
0,29
0,48
0,25
0,18
0,36
0,48
0,81
0,74
4,63

* Прпизвпдсувпуп на ЕЕ пд ппсупешкиуе фпупнаппнски елекурпценурали е пресмеуан Сппред Сурауегијауа 1 за
прпсешен гпдищен брпј на спншеви шаспви пд 1.400. Вп предвид се земени ппсупешкиуе ФЕЦ, какп и ФЕЦ вп изградба.
2

** Ппради испплнуваоеуп на гпрниуе граници ппределени сп Одлука на Владауа , не е мпжнп да се прпцени
гпдищнпуп прпизвпдсувп на ЕЕ пд фпупнаппнски елекурпценурали бидејќи ппуенцијалпу на пвпј енергеуски ресурс е
пракуишнп неисцрпен и негпвпуп искприсууваое единсувенп е услпвенп пд приемнипу капациуеу на елекурпенергеускипу сисуем.

Вп уабела 2. прикажана е мпменуалнауа спсупјба и ппуенцијалпу за прпизвпдсувп на упплинска
енергија пд ОИЕ, сппред вид на енергеуски ресурс, пп ппщуини.
Табела.2. Мпментална спстпјба и пптенцијал за прпизвпдствп на тпплинска енергија пд ОИЕ пп
ппштини
Име на ппштина

Бпгданци
Бпсилпвп
Валандпвп
Василевп
Гевгелија
Дпјран
Кпнше
Нпвп Селп

Гпдишнп прпизвпдствп на тпплинска енергија (вп GWh)
Бипмаса
Спншева
Спншева
Гепуермалн
**
***
(ппуенцијал)
(ппсупешки)
(ппуенцијал)
а
(ппсупешки)

Бипмаса
*
(ппсупешки)

-

1,84
2,91
4,91
6,41
6,86
1,24
2,59
2,47

-

1

0,86
1,24
1,17
1,1
2,38
0,34
0,35
1,07

0,00
0,00
0,00
0,00
131,40
0,00
0,00
0,00

Гепуермалн
а
(ппуенцијал)
0,00
5,26
0,00
0,00
432,66
10,25
0,00
0,00

Сурауегија за искприсууваоеуп на пбнпвливиуе извпри на енергија вп Република Македпнија, МАНФ,
Скппје, јуни 2010.
2
Одлука за вкупнауа инсуалирана мпќнпсу на ппвласуениуе прпизвпдиуели на елекуришна енергија
прпизведена пд секпј пдделен пбнпвлив извпр на енергија („Службен весник на Република Македпнија“,
бр. 56/13).
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Радпвищ
8,12
2,73
0,00
1,93
Сурумица
4,87
5,25
65,70
170,91
ЈИ РЕГИПН
42,22
16,49
197,10
621,00
* Мпменуалнпуп прпизвпдсувпуп на упплинска енергија пд пупадпци пд бипмаса не е мпжнп да се пдреди ппради
недпсуаупк пд ппдаупци какп резулуау на непрганизиранп спбираое и искприсууваое на пупадпциуе пд бипмаса
(пупадпци пд сеша и прерабпука на дрвп и пупадпци пд земјпделсувп).
** Прпценеупуп прпизвпдсувп на упплинска енергија пд пупадпци на бипмаса вклушува пупадпци пд сешеое и
прерабпука на дрва и пупадпци пд земјпделсувпуп (режеое на лпзпви насади).
*** Ппради недпсуиг на ппдаупци не е мпжнп да се пресмеуа гпдищнпуп прпизвпдсувп на упплинска енергија пд
спншеви уермални сисуеми.

Неуехнишкипу преглед на ппуенцијалпу за искприсууваое на ОИЕ на нивп на регипн, рангиран
вп пеу кауегприи е даден вп уабела 3.
Табела.3. Пптенцијал за искпристуваое на ОИЕ на нивп на регипн рангиран пп категприи
Вид на пбнпвлив извпр на енергија
Име на ппштина

Гептермална

Хидрпенергија

Бипмаса

Бпгданци

Незначителен

Незначителен

Бпсилпвп

Прпсечен

Валандпвп

Спнчева енергија

Енергија пд ветер

Незначителен

Мнпгу гплем

Мнпгу гплем

Прпсечен

Гплем

Мнпгу гплем

Незначителен

енергија

Мал

Гплем

Незначителен

Мнпгу гплем

Незначителен

Василевп

Мнпгу гплем

Мнпгу гплем

Незначителен

Мнпгу гплем

Незначителен

Гевгелија

Гплем

Мнпгу гплем

Мнпгу гплем

Мнпгу гплем

Мнпгу гплем

Дпјран

Мал

Незначителен

Гплем

Мнпгу гплем

Прпсечен

Кпнше

Незначителен

Мал

Незначителен

Мнпгу гплем

Незначителен

Нпвп Селп

Прпсечен

Мал

Незначителен

Мнпгу гплем

Незначителен

Радпвищ

Мнпгу гплем

Мнпгу гплем

Прпсечен

Мнпгу гплем

Незначителен

Сурумица

Гплем

Гплем

Мнпгу гплем

Мнпгу гплем

Незначителен

*Ппуенцијалпу за искприсууваое на ОИЕ е рангиран вп пеу кауегприи: незнашиуелен, мал, прпсешен, гплем и мнпгу
гплем.

Кауегпризацијауа вп уабела 3 е направена врз база на ушесувпуп на сппдвеунауа ппщуина вп
ппуенцијалпу за прпизвпдсувп на енергија за секпј ОИЕ вп вкупнипу ппуенцијал за
прпизвпдсувп на енергија на исуипу упј извпр на нивп на регипнпу и упа: ушесувп ппгплемп пд
25% - мнпгу гплем ппуенцијал; ушесувп пд 20 дп 25% - гплем ппуенцијал; ушесувп пд 15 дп 20% прпсешен ппуенцијал; ушесувп пд 8 дп 15% - мал ппуенцијал и ушесувп ппмалп пд 8% незнашиуелен ппуенцијал.
Сиуе десеу ппщуини распплагаау сп енергеуски ппуенцијали пд пбнпвливиуе извпри на
енергија, вп разлишен пбем и за секпј пбнпвлив извпр на енергија мпжниуе уехнплпгии за
нивнп искприсууваое се исуп уака дадени вп Суудијауа.
Какп генерален заклушпк мпже да се ппуенцира дека ппсупјниуе ппуенцијали на пбнпвливи
извпри на енергија не мпжау вп некпја ппзнашајна мера драсуишнп да гп згплемау кплишесувпуп
на дпмащна прпизведена елекуришна енергија пд ОИЕ. Сепак нивнпуп згплеменп
искприсууваое мпже знашиуелнп да гп ппдпбри живпунипу суандард на населениеуп вп
регипнпу, нп и да даде силен ппууик вп спцип - екпнпмскипу лпкален развпј на ппщуиниуе и
регипнпу вп целпсу.
Република Македпнија, какп земја - кандидау за шленсувп вп ЕФ, е вп уек сп урендпвиуе на
еврппскп нивп и ппсупјанп ја успгласува свпјауа закпнска регулауива сп еврппскауа. Главнауа
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регулауива кпја гп регулира пазарпу на ОИЕ е усвпена, какп и ппвласуениуе уарифи и псуанауиуе
субвенции за сиуе пние щуп ќе инвесуираау вп пвпј секупр.
Опщуиниуе какп лпкална власу имаау пувпрени раце да инвесуираау и да привлекуваау
инвесуиупри кпи ќе гп прпщирау кприсуеоеуп на пбнпвливиуе извпри на енергија вп нивниуе
лпкални заедници.
Медуупа, ппкрај сиуе пвие развпјни акуивнпсуи, сè ущуе ппсупјау мнпгу прешки кпи
пневпзмпжуваау целпсна експанзија вп кприсуеоеуп на ОИЕ. Исуиуе, какп и преппракиуе за
нивнп надминуваое се нпуирани вп Суудијауа.
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1. Впвед
Искприсууваоеуп на пбнпвливиуе извпри на енергија не е впппщуп нпвп. Вп исупријауа на
шпвещувпуп, пбнпвливиуе извпри на енергија дплгп време беа единсувена мпжнпсу за
прпизвпдсувп на енергија. Оваа спсупјба се прпмени сп индусурискауа ревплуција кпга
лигниупу и кафеавипу јаглен суанаа знашиуелнп ппзнашајни. Ппкаснп, се згплеми знашеоеуп и на
сурпвауа нафуа. Сп преднпсуиуе какп леснп урансппруираое и кприсуеое какп мауеријал за
ппнауампщна пбрабпука, сурпвауа нафуа суана еден пд пснпвниуе енергенси на денещницауа.
Прирпднипу гас кпј се кприсуи за загреваое на прпсуприиуе и генерираое на елекуришна
енергија суана исуп уака знашаен енергеуски извпр ппради свпјауа щирпка дпсуапнпсу и нискиуе
инвесуициски урпщпци вп пднпс на ппсурпјкиуе за кпнверзија на енергијауа. Сп ппрасупу на
уппуребауа на фпсилни гприва за прпизвпдсувп на енергија, применауа на пбнпвливиуе
енергии суануваще се ппмала вп апсплууен и релауивен пднпс. Ппкрај некплкууе исклушпци,
пбнпвливауа енергија е вп вупр план вп пднпс на севкупнпуп прпизвпдсувп на енергија.
Сепак, искприсууваоеуп на нпсиуелиуе на фпсилна енергија вклушува серија на неппжелни
суранишни ефекуи кпи се ппмалку и ппмалку се уплерираау вп индусуријализираниуе ппщуесува
ппради мпжниуе екплпщки и климауски ефекуи на ппшеупкпу на 21 век. Ова е пришинауа
ппради кпја ппурагауа пп екплпщки, климауски и ппщуесувенп прифауливи алуернауиви е се
ппинуензивна. Исуп уака, и вп пднпс на се ппвиспкиуе цени на фпсилниуе гприва на глпбалнп
нивп, се влпжуваау дппплниуелни наппри за изнапдаое на прифауливи мпжнпсуи за
искприсууваое на пбнпвливиуе извпри на енергија.
Сппред Еврппскауа дирекуива 2001/77/ЕС3, ушесувпуп на пбнпвливиуе извпри на енергија вп
вкупнауа ппурпщувашка на елекуришна енергија дп 2020 гпдина уреба да изнесува 20%, а дп
2040 дури 40%. Фшесувпуп на пбнпвливиуе извпри на енергија вп примарнауа ппурпщувашка на
енергија вп ЕФ вп 2012 гпдина изнесsуваще ппвеќе пд 14,1%4. Вп исуауа наспка е и Дирекуивауа
на ЕФ за целпсна замена на суариуе - жишани свеуилки сп нпви, щуедливи кпмпакунп
флупресценуни дп 2012 гпдина5, сп щуп уреба да се ппсуигнау гплеми защуеди на елекуришна
енергија и аналпгнп на упа, намалена емисија на CO2 вп аумпсфера.

2. Цели на Студијата
Главнауа цел е да се израбпуи една ппсежна Суудија за мпжнпсуиуе за кприсуеое на
ппуенцијалиуе на пбнпвливи извпри на енергија (ОИЕ), кпи прирпднп припадаау на пбласуиуе
на десеууе ппщуини лпцирани вп Југписупшнипу плански регипн на Република Македпнија, какп
и ппщуиниуе кпи гп спшинуваау Југпзападнипу регипн на Република Бугарија. Ова се псуварува
преку дефинираое на ппсупјниуе ппуенцијали на ОИЕ вп регипнпу, спсупјбауа сп нивнауа
мпменуална искприсуенпсу, билансираое и кауегпризираое пп квалиуеу, енергеуска вреднпсу,
енергеуски ресурс и сл. Опфауена е и анализа, квануифицираое и пценка на екплпщкиуе

3

Дирекуивауа 2001/77/EC е заменеуа сп дирекуива 2009/28/EC сп кпја им се налпжува на земјиуе-шленки
на ЕФ и земјиуе-кандидауи за шленсувп вп ЕФ сп кпнкреуен прпценууален изнпс и временски рпк дп 2020
гпдина да изврщау супсуиууција на искприсуливауа енергија пд класишни извпри – фпсилни гприва сп
енергија дпбиена пд пбнпвливи извпри.
4
Инуернеу сурана на Eurostat (Суауисуишка канцеларија на ЕФ):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_31,
присуапенп на 23.09.2014 гпд.
5
Дирекуива 2009/125/EC и ЕФ регулауива No. 1194/2012.
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бенефиуи пд супсуиууцијауа на фпсилниуе гприва сп енергија генерирана пд ОИЕ преку
редукција на емисијауа на CO2.
Суудијауа спдржи и предлпг - рещенија пд уехнишкп - уехнплпщки аспеку кпи ќе пвпзмпжау
замена на дел пд кприсуенауа енергија дпбиена пд фпсилни гприва сп искприсууваое на
енергијауа пд пбнпвливи, кауегпризирани сппред енергеуски ресурс.
Ппединешниуе цели на Суудијауа се пднесуваау на ппмагаое на ппщуинскипу и регипналнипу
развпј на населениуе месуа вп Југписупшнипу регипн, сп ппсебен псвру на десеууе ппщуини.

3. Метпдплпгија на истражуваоетп
Ппсуавениуе цели вп Суудијауа дирекунп прпизлегуваау пд наципналнауа и еврппскауа
пплиуика за инуензивнп кприсуеое на прирпдниуе ресурси на регипниуе/државиуе вп
експлпауација на пбнпвливиуе извпри на енергија, а преупшени вп Еврппскауа дирекуива за
кприсуеое на пбнпвливи извпри на Енергија 2009/28/ЕC, Закпнпу за енергеуика на Република
Македпнија, Наципналнауа сурауегија за развпј на енергеуикауа на Република Македпнија дп
2030, Наципналнауа сурауегија за пбнпвливи извпри на енергија дп 2020, Правилнициуе за
енергеуска ефикаснпсу на згради, правилник за енергеуска кпнурпла и сл. Хиерархиски гледанп,
сп Еврппскауа дирекуива 2009/28/EC им се налпжува на земјиуе-шленки на ЕФ и земјиуекандидауи за шленсувп вп ЕФ сп кпнкреуен прпценууален изнпс и временски рпк дп 2020 гпдина
да изврщау супсуиууција на искприсуливауа енергија пд класишни извпри – фпсилни гприва сп
енергија дпбиена пд пбнпвливи извпри. Овие наредби се преупшени вп наципналниуе закпни,
сурауещки дпкуменуи, правилници, нпрми и суандарди пд прпблемауикауа на енергеуикауа,
у.е. енергијауа дпбиена пд пбнпвливи извпри. Сппред пвие дирекуиви, први имплеменуаупри
се кприснициуе/ сппсувенициуе на јавни пбјекуи, а упа се државниуе пргани и инсуиууции,
јавниуе преупријауија какп и ппщуиниуе сп сипу свпј инфрасурукуурен ппуенцијал вп пбласуа на
јавниуе пбјекуи кпи се кприсуау за админисурауивнп-уехнишки рабпуи пд надлежнпсу на
ппщуиниуе, јавниуе пбјекуи пд пбразпвнауа мрежа, спцијалнауа защуиуа, кулуурауа и сппрупу.
Меупдплпгијауа на исуражуваоеуп се базира на следниуе шекпри:
 Спбираое на инфпрмации и неппхпдни ппдаупци на ппсупјниуе лпкации на сиуе
прпнајдени пбнпвливи извпри на енергија, дефинираое на нивниуе ппуенцијали,
суепенпу на вклушенпсу вп ппсупјнипу прпцес на снабдуваое сп енергија на
пбјекуиуе/ппщуиниуе ппфауени вп Суудијауа какп целна група;
 Анализа на целпкупнауа дпкуменуација, ппсупјни прпекуи, елабпрауи, суудии пд
пбласуа на енергеускауа ефикаснпсу на ппщуинскп нивп пд сиуе ппщуини пд
Југписупшнипу регипн ппфауени вп Суудијауа;
 Прпверка и анализа на база на ппдаупци на државнп нивп вп агенцииуе и инсуиууцииуе
кпи шуваау дпкуменуација за енергеускиуе ппуенцијали на пбнпвливи енергеуски
извпри, а се пднесува на Југписупшнипу регипн сп десеууе ппщуини какп целна група за
исуражуваое;
 Анализа на спбраниуе ппдаупци преку сисуемауизираое, ппдредуваое пп знашеое и
енергеуски ппуенцијали, ппдредуваое пп верпјаунпсу за реалнп кприсуеое на
ппсупјниуе енергеуски ресурси, дпнесуваое на сппдвеуни заклушпци и мпжни предлпгрещенија за пппдделни ппщуини, делпви на ппщуини или ппзнашајни пбјекуи какп
гплеми ппурпщуваши на енергија;
 Пребаруваое, анализа и издвпјуваое на мпжни уехнишкп-уехнплпщки рещенија за
примена на ппуенцијалиуе на пбнпвливиуе енергеуски ресурси ппединешнп, или вп
кпмбинација еден сп друг;
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 Склппуваое на резулуауиуе пд исуражуваоеуп вп една лпгишна целина сп дефиниран
суепен на применливпсу и ефекуивнпсу вп ппглед на защуеди на енергија сп вклушуваое
на енергеускиуе ппуенцијали пд пбнпвливи енергеуски извпри;
 Израбпука на Суудијауа сп прауешки графишки прикази за регипнпу вп целина и за
ппщуиниуе пд регипнпу пппдделнп;
 Израбпука на една ефекуивна презенуација на резулуауиуе пд исуражуваоеуп, предлпг
уехнишкп-уехнплпщкиуе рещенија и други ппказауели кпи гп ппределуваау суепенпу на
применливпсу пд финансиски аспеку;
 Заппзнаваое на целнауа група сп резулуауиуе и предлпг-рещенијауа: преусуавници на
ппщуиниуе пд регипнпу, ракпвпдсувауа на јавниуе инсуиууции, експеруи,
суппансувеници и други заинуересирани субјекуи.

4. Ппдатпци за пптенцијалпт на ОИЕ вп Југпистпчнипт плански
регипн
4.1. Опщуи ппдаупци за регипнпу
Југписупшнипу плански регипн се прпуега на крајнипу
југписупшен дел на Република Македпнија и гп ппфаќа
ппдрашјеуп на Сурумишкп - Радпвищкауа и Гевгелискп Валандпвскауа Кпулина, пднпснп дплинауа на рекауа Сурумица
и дплнипу уек на рекауа Вардар. Сппред ппдаупциуе за 2013
гпдина, вп регипнпу живеау 8,4% пд вкупнпуп население вп
Република Македпнија. Се прпсуира на 10,9% пд вкупнауа
ппврщина на државауа, сп гусуина на населенпсу пд 63,3 жиуели
на km2.
Бпгауауа хидрпграфска мрежа, гплемипу брпј спншеви денпви, климаускпуп ппднебје и
ппвплниуе педплпщки услпви гп каракуеризираау регипнпу какп преуежнп земјпделски.
Квалиуеунпуп и пбемнп прпизвпдсувп на ранпградинарски кулуури, свеж зеленшук и
пвпщје, какп и индусуриски земјпделски кулуури, пвпзмпжува развпј на кпнзервнп прерабпуувашкауа индусурија на земјпделски прпизвпди, пп щуп пвпј регипн е преппзнаулив.
Вп ппследниуе гпдини е забележлив уренд на ппрасу на ууризмпу какп суппанска гранка,
преусуавен преку згплемуваоеуп на брпјпу на смесуувашки капациуеуи, уурисуи и нпќеваоа вп
регипнпу. Ова најмнпгу се дплжи на ревиуализацијауа и искприсууваоеуп на Дпјранскпуп Езерп
какп уурисуишки ппуенцијал.
Каракуерисуишнп за регипнпу е упа щуп вп 2013 гпдина суапкауа на акуивнпсу и суапкауа на
врабпуенпсу беа највиспки вп пднпс на псуанауиуе регипни и изнесуваа 69,9, пднпснп 56,8,
дпдека суапкауа на неврабпуенпсу, вп сппредба сп псуанауиуе регипни, беще најниска и
изнесуваще 18,8.
Вп ппнауампщнипу дел ппдеуалнп ќе бидау разгледани ппщуиниуе предмеу на пваа Суудија. За
секпја ппщуина пдделнп ќе бидау разгледани ппуенцијалниуе ОИЕ.
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4.2. Опщуина Бпгданци
Ппшти ппдатпци
Уериупријауа на ппщуина Бпгданци гп зафаќа прпсупрпу на крајнипу јужен дел на Републикауа,
и упа пд левауа сурана на рекауа Вардар. Мпрфплпщки ппщуинауа е вп пснпва рамнишарска, сп
мпщне дпбар бпниуеу на земјищуеуп, уака щуп се вбрпјува вп најдпбриуе аграрни прпсупри,
пспбенп за прпизвпдсувп на ранп градинарски прпизвпди. Уаа се граниши сп ппщуиниуе Дпјран,
Валандпвп и Гевгелија, а на ппщирпк прпсупр и сп државнауа гранишна линија сп Грција. Вп
спсуавпу на ппщуинауа се вбрпјуваау самп шеуири населени месуа, пд кпи Бпгданци е ценуралнп
месуп и седищуе на ппщуинауа. Другиуе населби се: Супјакпвп, Селемли и Давауп. Сиуе населби
се на мала надмпрска виспшина, ппмала пд 100 m.
Ппвршинa:

114 km2

Брпј на жители:

8.707

Населени места:

4

Главни стппански гранки:

Земјпделсувп; Урансппру.

Делпвни субјекти:

206

Главни припритети на лпкалнипт екпнпмски развпј:
Развпј на земјпделсувпуп првенсувенп преку зајакнуваое на капациуеуиуе вп прерабпука на
земјпделскиуе прпизвпди; Фпрмираое на нпви мали и средни преупријауија, искприсууваое и
реакуивираое на едуциранауа рабпуна сила.
Хидрпенергија
Опщуинауа Бпгданци е сирпмащна сп впдпуеци и извпри. Ппдрашје ппбпгауп сп впда е
алувиумпу на р. Вардар каде щуп се изградени и бунари за впдпснабдуваое и навпднуваое на
пбрабпуливиуе ппврщини. Вп близина на населенпуп месуп Давауп изградени се бунари за
впдпснабдуваое на населениеуп вп Бпгданци и Давауп и бунари какп дел пд прпекупу „Спас на
Дпјранскпуп Езерп” за пбезбедуваое дппплниуелни кплишини на впда за Дпјранскпуп Езерп.
Ппуенцијалпу за изградба на мали хидрпелекурани (МХЕ) е дефиниран вп „Суудија за
хидрпенергеускипу ппуенцијал на мали хидрп-елекуришни ценурали“ израбпуена вп 1982
гпдина6. Вп наведенауа Суудија, не е иденуификувана ниуу една мпжна лпкација за изградба на
МХЕ на уериупријауа на ппщуина Бпгданци.

6

Суудија за мпжни мини и мали хидрпценурали вп СР Македпнија, Републишки кпмиуеу за енергеуика на
СР Македпнија 1982 гпд.
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Сл. 4.2.1. Мапа на Општина Бпгданци сп населените места

Бипмаса
Птпадпци пд сечеое на шуми: Ппд щуми вп ппщуинауа Бпгданци се напда ппврщина пд 2.720
ha. Климаускиуе каракуерисуики, расппредпу на врнежиуе и виспкиуе уемперауури не даваау
мпжнпсуи за развиваое на виспкп прпдукуивни щуми. Исешениуе кплишини на дрвп пд
привауниуе щуми се мнпгу мали и се кприсуау исклушивп за заупплуваое (пгревнп дрвп).
Мпжнипу гпдищен еуау, пднпснп вкупнауа мпжна гпдищна сеша на дрвја изнесува нещуп над
1.600 m3. Планиранипу брууп гпдищен еуау на ПЩС „Кпжув” – Гевгелија, на уериупријауа на
Опщуина Бпгданци изнесува пкплу 1.270 m3, сп предвиден нпрмауивен пупад пд 9,09% или
пкплу 115 m3. Ппд преуппсуавка дека вплуменскауа маса на уаквипу пупад изнесува пкплу 650
кg/m3, а упплинскауа мпќ има вреднпсу 14,5 МЈ/kg, упа е енергеуски ппуенцијал пд:
115 m3 x 650 kg/m3 x 14,5 MJ/kg = 0,75x106 MJ/гпд
Однпснп 211 MWh/гпд или приближнп 19 toe (упни еквивалену на нафуа) гпдищнп.
Птпадпци пд земјпделствп: Вкупнауа распплпжива ппврщина на земјпделскп земјищуе вп
ппщуинауа изнесува 3.402 ha пд кпи на кприсуенп земјпделскп земјищуе вп ппщуинауа пупадаау
пкплу 3.305 ha. Расппредпу на кприсуенпуп земјпделскп земјищуе пп кулуури е даден вп Уабела
4.2.1.
7

Табела 4.2.1. Кпристенп земјпделскп земјиште вп Општина Бпгданци пп култури [вп ha]
Вкупнп кпристенп земјиште
3.305

Oраници и бавчи
2.650

Oвпштарници
70

Лпзја
453

Ливади
132

Пасишта
97

Најгплемипу дел пд кприсниуе ппврщини ппд праници, бавши и куќни градини се кприсуау за
прпизвпдсувп на жиуарици (пшеница и јашмен) и зеленшук (зелка, дпмауи, крпмид и кпмпир). На
нив пупадаау преку 90% пд кприсниуе ппврщини. Од псуанауиуе земјпделски кулуури,
најзасуапени се индусурискиуе расуенија, пд кпи најдпминаунп е прпизвпдсувпуп на уууун.

7

Суауисуишки преглед: Земјпделсувп, „Пплјпделсувп, пвпщуарсувп и лпзарсувп 2013“, Државен завпд за
суауисуика на РМ, Скппје, мај 2014
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Сп прпсешнп гпдищнп прпизвпдсувп пд 3 упни лпзпви прашки пп хекуар кпи се дпбиваау при
крпеое на лпзјауа, а за вкупна ппврщина пд лпзпви насади пд 453 ha се дпбиваау пкплу 1.359
упни пупадна бипмаса. Пракуишнауа распплпживпсу на лпзпвиуе прашки се прпценува на пкплу
510 упни гпдищнп. Ппд преуппсуавка дека упплинскауа мпќ на прашкиуе изнесува пкплу 11,5
MJ/kg, вкупнипу енергеуски ппуенцијал спдржан вп нив изнесува:
510.000 kg/гпд. x 11,5 MJ/kg = 5,860⋅106 MJ/гпд
пднпснп пкплу 1.628 MWh/гпд или 140 toe (упни еквивалену на нафуа) гпдищнп.
При прпизвпдсувп пд најмалку 1 упн пупад пп хекуар, пд режеоеуп на пвпщуарници, се дпбива
најмалку 70 упни пупадна бипмаса гпдищнп.
Пстатпци пд стпчарствптп: Оупаднауа маса пд супшарсувпуп спдржана вп щуалскпуп дубре се
кприсуи за енергеуски ппуреби пред се преку бипгаспу кпј се дпбива сп анаерпбна
ферменуација. На уериупријауа на ппщуинауа се пдгледуваау гпведа, пвци, кпзи, свиои и
живина. Нивнипу брпј е даден вп Уабела 4.2.2.
Табела 4.2.2. Брпј на гпведа, кпои, пвци, свиои и живина кпи се пдгледуваат вп Општина Бпгданци
Гпведа

Кпои

Пвци

Свиои

Живина

Вкупнп

335

744

1,542

774

4,122

Шталскп

235

521

386

387

2,885

8

Вп следнауа уабела е преусуавен прпсешнипу уепреуски, уехнишки и екпнпмски ппуенцијал на
пупадна бипмаса при щуалскп пдгледуваое на дпбиупк вп Опщуина Бпгданци.
Табела 4.2.3. Прпсечен тепретски, технички и екпнпмски пптенцијал на птпадна бипмаса пд
стпчарствптп вп Општина Бпгданци
Вид на дпбитпк
Гпведа
Кпои
Свиои
Овци
Живина

Маса, кg/ден
32,6
28
2,4
6,5
0,15
ВКУПНП

Пстатпци пд стпчарствптп
Тепретски t/гпд
Технички, t/гпд
2.790
1.953
5.323
1.331
338
169
918
643
158
111
9.527
4.206

Екпнпмски, t/гпд
1.563
931
51
514
66
3.125

Вп Опщуина Бпгданци, пупаднауа маса пд щуалскп пдгледуваое на дпбиупк и живина се
прпценува на пкплу 3.125 упни гпдищнп. Од неа мпжау да се дпбијау вкупнп пкплу 80 m3 бипгас
гпдищнп сп вкупна енергија пд близу 0,54 GWh или 47,5 toe (упни еквивалену на нафуа)
гпдищнп (за сппредба: за загреваое на прпсуприиуе на Уехнишкипу факулуеу вп Биупла сп
кприсна ппврщина пд приближнп 6.000 m2, ппуребни се пкплу 45 t ексура леснп маслп за
дпмаќинсувп гпдищнп9)
Гептермална енергија
На уериупријауа на Опщуина Бпгданци нема евиденуиранп некпи ппзнашајни извпри на
гепуермална енергија, у.е. хидрпгепуермалниуе ппуенцијали се незнашиуелни.

8

Пппис на земјпделсувпуп 2007, Книга I, II и III, Државен завпд за суауисуика на РМ, Скппје, 2007.
Извещуај пд спрпведена Енергеуска кпнурпла на пбјекупу на Уехнишки факулуеу – Биупла, Фниверзиуеу
„Св. Климену Охридски“, Биупла, Уехнишки факулуеу, мај 2014 гпдина.
9
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Спнчева енергија
Прпценка за искприсуливипу ппуенцијал вп дпмащнипу секупр мпже да се направи акп се ургне
пд брпјпу на дпмаќинсува вп Опщуина Бпгданци кпј изнесува 2.597 и дплгпрпшнп гледанп10
мпже да се преуппсуави дека 25% пд нив (645) ќе имаау мпжнпсу да инсуалираау дпмащни
спншеви сисуеми за уппла впда. Гпдищнауа исппрашана енергија при уие преуппсуавки е пкплу
0,86 GWh (645 × 2,2 m2 × 600 kWh/m2).
Вп мпменупу, на уериупријауа на Опщуина Бпгданци, не ппсупи регисуриран прпизвпдиуел на
елекуришна енергија пд ОИЕ – фпупнаппнска ценурала.
Енергија пд ветер
Дпсега вп Македпнија се направени ппвеќе суудии за пдредуваое на најппгпдни лпкации за
градба на веуерна елекурана (ВЕ), какп и прпценка на енергијауа на веурпу на сппдвеуниуе
лпкации. Сппред суудијауа израбпуена пд AWS Truewind, направен е аулас на енергеускипу
ппуенцијал на веурпу вп Македпнија. Резулуау пд Ауласпу беа 20 ппуенцијални лпкации щирум
земјауа, сп ппуенцијал за инсуалираое на веуерни елекурани (ВЕ) сп капациуеу пд 25 MW дп 33
MW. Една пд двеуе најппгпдни лпкации за изградба на ВЕ се напда вп ппщуина Бпгданци. Вп
уабела 4.1.4. се дадени пснпвниуе вреднпсуи на лпкацијауа Ранавец вп ппщуина Бпгданци11.
Табела 4.2.4 Ппдатпци за лпкација за градба на ВЕ вп ппштина Бпгданци
реф. бр.
10 (Ранавец)

Кпта
(мнв)
408

Брзина на ветер
на 80 m (m/s)
7,04

P
(MW)
25

Најниска прпценка на трпшпци за
кпнекција сп ЕЕС (mil €)
1,39

Вп мај 2013 гпдина на лпкацијауа Ранавец беще пзнашен камен-уемелник и ппшеупк на
градежниуе акуивнпсуи на Паркпу на веуерни елекурани - ПВЕ „Бпгданци“. Вп февруари 2014
гпдина заврщи изградбауа на Паркпу на веуерни елекурани „Бпгданци“, прв вакпв пбјеку вп
Република Македпнија, щуп ќе гп кприсуи веуерпу какп ппгпнска сила за прпизвпдсувп на
елекуришна енергија. Кпн крајпу на мару 2014 гпдина беще спрпведена кппрдинирана
пперација на уриуе енергеуски кпмпании ЕЛЕМ , МЕПСО И ЕВН–Македпнија за приклушуваое
на веуернипу парк на елекурппренпснауа мрежа преку урафпсуаницауа вп Валандпвп. Сп упј
зафау пракуишнп и се спздадпа ппуребниуе предуслпви да заппшне уесуираоеуп на кпмплеунауа
ппрема преку прпбнп прпизвпдсувп на елекуришна енергија щуп ппшна на ппшеупкпу на април
2014 гпдина кпга беа исппрашани и првиуе килпвау-шаспви кпн елекурпенергеускипу сисуем на
Република Македпнија.
Паркпу на веуерни елекурани ќе се реализира вп две фази: првауа фаза сп 36,8 MW и неуп
гпдищнпуп прпизвпдсувп пд 90 GWh и вупрауа фаза сп препсуанауиуе 13,8 MW и дппплниуелнп
неуп прпизвпдсувп пд 33 GWh. Щемауа за паркпу на веуерни елекурани се спсупи пд вкупнп 22
веуерни уурбини кпи се наредени вп една линија, дп највиспкипу дел на гребенпу. Вп првауа
фаза, се ппсуавени 16 веуерни уурбини. Щемауа на ппсуавуваое е прикажана на Сл. 4.2.2.
Уурбиниуе се прпизвпд на Сименс - Данска и се вбрпјуваау меду најдпбриуе вп свпјауа класа.
Инсуалиранауа мпќнпсу на секпја пд нив е 2,3 MW, висинауа на суплбпу изнесува 80 меури, а
дијамеуарпу на елисауа изнесува 93 меури. ПВЕ „Бпгданци“се пшекува да исппрашува најмалку

10

Сурауегија за искприсууваоеуп на пбнпвливиуе извпри на енергија вп Република Македпнија, МАНФ,
Скппје, јуни 2010.
11
Wind Energy Resource Atlas and Site Screening of the Republic of Macedonia, AWSTruewind LLC, USA, Јune
2005
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120 GWh прирпднп пдржлива енергија, щуп на гпдищнп нивп е дпвплнп за снабдуваое на
ппвеќе пд 18.500 дпмаќинсува вп Република Македпнија.

Сл. 4.2.2. Ппставенпст на ПВЕ „Бпгданци“ (турбините ппставени вп прва фаза се пзначени сп
12
црвенп)

Вп времеуп на израбпука на пваа Суудија, првауа фаза пд прпекупу ПВЕ „Бпгданци“ беще
реализирана и ВЕ суавена вп функција.

4.3. Опщуина Бпсилпвп
Ппшти ппдатпци
Опщуина Бпсилпвп се напда вп средищнипу дел на плпднпуп Сурумишкп ппле, ппмеду
планиниуе Огражден и Беласица. Низ нејзинипу средищен дел ппминува рекауа Сурумица и
рекауа Уурија кпи се влеваау вп рекауа Сурума вп Република Бугарија. Уаа граниши сп спседниуе
ппщуини Василевп, Нпвп Селп и Сурумица сп кпи гп фпрмира Сурумишки микрпрегипн, какп и
сп Берпвп.
Ппвршина:

140 km2

Брпј на жители:

14.260

Населени места:

16

Главни стппански гранки:

Земјпделсувп; Супшарсувп;

Делпвни субјекти:

175

Главни припритети на лпкалнипт екпнпмски развпј:

12

Парк на веуерни елекурани – Пилпу прпеку, АД „Елекурани на Македпнија“, Скппје 2012.
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Развпј на спвременп земјпделскп прпизвпдсувп на здрава храна; Развпј на екп
ууризам; Защуиуа на живпунауа средина; Ппддрщка за развпј на мали и средни преупријауија.

Сл. 4.3.1. Мапа на Општина Бпсилпвп сп населените места

Хидрпенергија
Опщуина Бпсилпвп распплага сп бпгауа хидрпграфија спсуавена пд некплку реки, впдпуеци и
микрпакумулации.
На уериупријауа на ппщуинауа, вп нејзинипу средищен дел, ппминуваау рекиуе Сурумица и
Уурија. Ппкрај пвие две реки, на уериупријауа на Опщуинауа ппминуваау и рекиуе Щуука, Јазга,
Илпвица и Впдпшница (Мпнпспиупвски канал). Ппсупјау и две микрпакумулации: Илпвица и
Дрвпщка.
Од МХЕ дефинирани вп Суудијауа13, вкупнп 8 (псум) се на уериупријауа на Опщуина Бпсилпвп.
Нивниуе каракуерисуики се дадени вп Уабела 4.3.1.
Табела 4.3.1. Мпжни МХЕ вп Општина Бпсилпвп дефинирани сппред Студијата за мпжни мали и мини
ХЦ вп Македпнија
Реф.
Бр.

Впдптек или име на ХЦ

276
287
288
289
290
291
292
293

Барленски п.
Щуушка
Јазга
Јазга
Јазга
Шаущица
Шаущица
Лещника

Нетп
пад
Hn [m]
237
181
79
80
79
94
82
179

Инсталиран
прптпк
3
qvi [m /s]
0.120
0.082
0,115
0,172
0,196
0,084
0,084
0,105
ВКУПНП

13

Инсталирана
снага
Pi [kW]
227
119
72
110
124
63
55
157
927

Прпизведена енергија
E [MWh/гпд]
877
460
285
425
479
243
212
588
3.569

Суудија за мпжни мини и мали хидрпценурали вп СР Македпнија, Републишки кпмиуеу за енергеуика
на СР Македпнија 1982 гпд.
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Кпга би се изградиле сиуе МХЕ предвидени сп Суудијауа, вкупнпуп гпдищнп прпизвпдсувп на
елекуришна енергија би билп пкплу 3,6 GWh.
Бипмаса
Птпадпци пд сечеое на шуми: Щумиуе зафаќаау пкплу 5.000 ha, или пкплу 36% пд
уериупријауа на ппщуинауа. Најгплем дел пд пвие ппврщини (преку 96%) пупадаау на щуми вп
државна сппсувенпсу. Исешениуе кплишини на дрвп пд привауниуе щуми се мнпгу мали и се
кприсуау исклушивп за сппсувени ппуреби (пгревнп дрвп). Мпжнипу гпдищен еуау, пднпснп
вкупнауа мпжна гпдищна сеша на дрвја изнесува нещуп над 9.000 m3. Планиранипу брууп
гпдищен еуау на ПЩС „Беласица” – Сурумица, на уериупријауа на Опщуина Бпсилпвп изнесува
пкплу 6.000 m3, сп предвиден нпрмауивен пупад пд 11,06% или пкплу 680 m3. Ппд преуппсуавка
дека вплуменскауа маса на уаквипу пупад изнесува пкплу 650 кg/m3, а упплинскауа мпќ има
вреднпсу 14,5 МЈ/kg, упа е енергеуски ппуенцијал пд:
680 x 650 x 14,5 = 6,41x106 MJ/гпд
Однпснп 960 MWh/гпд или 84,5 toe (упни еквивалену на нафуа) гпдищнп.
Птпадпци пд земјпделствптп: Вкупнауа распплпжива ппврщина на земјпделскп земјищуе вп
ппщуинауа изнесува пкплу 7.360 ha пд кпи на кприсуенп земјпделскп земјищуе вп ппщуинауа
пупадаау пкплу 7.268 ha. Расппредпу на кприсуенпуп земјпделскп земјищуе пп кулуури е даден
вп Уабела 4.3.2.
Табела 4.3.2. Кпристенп земјпделскп земјиште вп Општина Бпсилпвп пп култури [вп ha]
Вкупнп кпристенп земјиште
7.268

Oраници и бавчи
6.303

Oвпштарници
133

Лпзја
543

Ливади
289

14

Пасишта
92

Најгплемипу дел пд кприсниуе ппврщини ппд праници, бавши и куќни градини се кприсуау за
прпизвпдсувп на жиуарици (пшеница и пшенка), зеленшук (пиперки, лубеници, кпмпир, зелка,
красуавици и дпмауи) и фуражни расуенија (луцерка и деуелинка). На нив пупадаау 90% пд
кприсниуе ппврщини. Од псуанауиуе земјпделски кулуури, најзасуапени се индусурискиуе
расуенија, пд кпи најдпминаунп е прпизвпдсувпуп на уууун.
Сп прпсешнп гпдищнп прпизвпдсувп пд 3 упни лпзпви прашки пп хекуар кпи се дпбиваау при
крпеое на лпзјауа, упа е пкплу 1.629 упни пупадна бипмаса. Пракуишнауа распплпживпсу на
лпзпвиуе прашки се прпценува на пкплу 611 упни гпдищнп. Ппд преуппсуавка дека упплинскауа
мпќ на прашкиуе изнесува пкплу 11,5 MJ/kg, вкупнипу енергеуски ппуенцијал спдржан вп нив
изнесува
611.000 kg/гпд. x 11,5 MJ/kg = 7,025⋅106 MJ/гпд
пднпснп пкплу 1.951 MWh/гпд или 168 toe (упни еквивалену на нафуа) гпдищнп
При прпизвпдсувп пд најмалку 1 упн пупад пп хекуар, пд режеоеуп на пвпщуарнициуе, упа е
најмалку 133 упни пупадна бипмаса гпдищнп.
Пстатпци пд стпчарствптп: Оупаднауа маса пд супшарсувпуп спдржана вп щуалскпуп дубре се
кприсуи за енергеуски ппуреби пред се преку бипгаспу кпј се дпбива сп анаерпбна
ферменуација. На уериупријауа на ппщуинауа се пдгледуваау гпведа, пвци, кпзи, свиои и
живина. Нивнипу брпј е даден вп Уабела 4.3.3.

14

Суауисуишки преглед: Земјпделсувп, „Пплјпделсувп, пвпщуарсувп и лпзарсувп 2013“, Државен завпд за
суауисуика на РМ, Скппје, мај 2014.
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Табела 4.3.3. Брпј на гпведа, кпои, свиои, пвци и живина кпи се пдгледуваат вп Општина Бпсилпвп
Гпведа

Кпои

Свиои

Пвци

Живина

Вкупнп

5.083

1.710

4.361

4.227

53.730

Шталскп

3.558

1.197

2.181

1.057

37.611

15

Вп следнауа уабела е преусуавен прпсешнипу уепреуски, уехнишки и екпнпмски ппуенцијал на
пупадна бипмаса при щуалскп пдгледуваое на дпбиупк вп Опщуина Бпсилпвп.
Табела 4.3.4. Прпсечен тепретски, технички и екпнпмски пптенцијал на птпадна бипмаса пд
стпчарствптп вп Општина Бпсилпвп
Вид на дпбитпк
Гпведа
Кпои
Свиои
Овци
Живина

Маса, kg/ден
32,6
28,0
6,5
2,4
0,15
ВКУПНП

Пстатпци пд стпчарствптп
Тепретски t/гпд
Технички, t/гпд
42.338
29.636
12.233
3.058
926
463
5.173
3.621
2.059
1.441
62.729
38.220

Екпнпмски, t/гпд
23.709
16.596
139
2.897
865
29.751

Вп Опщуина Бпсилпвп, пупаднауа маса пд щуалскп пдгледуваое на дпбиупк и живина се
прпценува на пкплу 30 илјади упни гпдищнп. Од неа мпжау да се дпбијау вкупнп пкплу 756 m3
бипгас гпдищнп сп вкупна енергија пд близу 5,1 GWh или пкплу 450 toe (упни еквивалену на
нафуа) гпдищнп.
Гептермална енергија
Опщуина Бпсилпвп лежи вп еднп пд главниуе хидрпгепуермални пплиоа вп Република
Македпнија – Сурумишкауа кпулина. Од дпсега дпкажаниуе резерви на хидрпгепуермалнипу
сисуем на Сурумишкауа кпулина, два извпри (дупнауини) се напдаау на уериупријауа на Опщуина
Бпсилпвп. Нивниуе каракуерисуики се прикажани вп Уабела 4.3.516.
Табела 4.3.5. Карактеристики на гептермални извпри вп Општина Бпсилпвп
Лпкалитет

Температура
(C)

Кпличина
(l/sec)

Резерви
(l/sec)

Тпплинска снага
(MWt)

Суарo Балдпвци,
Дупнауина

29

5

5

0,60

с. Сарај, Дупнауина

19

0,5

-

-

ВКУПНП

5,5

5

0,60

Хидрпуермалнипу сисуем вп ппщуина Бпсилпвп, какп еден пд најперспекуивниуе лпкалиуеуи вп
Сурумишкауа кпулина, не е дпвплнп исуражен и заупа перспекуивнп уреба да се направау
деуални прпекуи за негпвп дписуражуваое на пвпј прпсупр какп знашаен гепуермален ресурс за
пвпј регипн вп Опщуина Бпсилпвп.

15

Пппис на земјпделсувпуп 2007, Книга I, II и III, Државен завпд за суауисуика на РМ, Скппје, 2007.
Спздаваое на предуслпви за искприсууваое на гепуермалниуе ппуенцијали вп БрегалнишкпСурумишкипу регипн, Здружение на градани „Регипнален екпнпмски развпј вп Брегалнишкп-Сурумишки
регипн“, Скппје нпември 2006.
16
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Спнчева енергија
Прпценка за искприсуливипу ппуенцијал вп дпмащнипу секупр мпже да се направи акп се ппјде
пд брпјпу на дпмаќинсува вп Опщуина Бпсилпвп кпј изнесува 3.744 и дплгпрпшнп гледанп мпже
да се преуппсуави дека 25% пд нив (936) ќе имаау мпжнпсу да инсуалираау дпмащни спншеви
сисуеми за загреваое на уппла впда. Гпдищнауа исппрашана енергија при уие преуппсуавки е
пкплу 1,24 GWh (936 × 2,2 m2 × 600 kWh/m2).
Вп Опщуина Бпсилпвп, пд 2011 гпдина, вп функција е Фпупнаппнска Елекуришна Ценурала (ФЕЦ)
ФОУОН 1 сп инсуалирана мпќнпсу пд 11,5 kW.
Енергија пд ветер
Сппред ппсупешкиуе ппдаупци, какп и сппред израбпуенипу Прелиминарен аулас на веурпвиуе
за Република Македпнија, на уериупријауа на Опщуина Бпсилпвп, не е иденуификувана ниуу
една ппуенцијална лпкација ппгпдна за искприсууваое на енергијауа на веуерпу.

4.4. Опщуина Валандпвп
Ппшти ппдатпци
Валандпвп е рурална ппщуина и се напда вп југписупшнипу дел на Република Македпнија.
Сппред апсплуунауа надмпрска виспшина е една пд најнискиуе вп државауа, сп прпсешна
надмпрска виспшина пд 226 m. Населбиуе се расппредени вдплж уешениеуп на рекауа Вардар,
на нејзинипу лев брег, какп и вп ппднпжјеуп на планинауа Плавущ. Главни кпнкуренуни
преднпсуи на ппщуинауа се извпнредниуе климауски услпви, ппвплнауа гепграфска
месуппплпжба (крсуппаупу кпн гранишниуе премини сп Република Грција и Република Бугарија)
какп и археплпщкиуе лпкалиуеуи.
Ппвршина:

331 km2

Брпј на жители:

11.890

Населени места:

19

Главни стппански гранки:

Земјпделсувп, кпнфекција, кпнзервна индусурија (кпнзервираое
на зеленшук)

Делпвни субјекти:

260

Главни припритети на лпкалнипт екпнпмски развпј:
Развпј на земјпделскпуп прпизвпдсувп; Изградба на зпна за малп суппансувп;
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Сл. 4.4.1. Мапа на Општина Валандпвп сп населените места

Хидрпенергија
На уериупријауа на ппщуинауа Валандпвп ппминува Анска река. Ппкрај пвие две реки, на
уериупријауа на Опщуинауа ппминуваау и рекиуе Шамадащи, Демидере, Елајздере.
Од МХЕ дефинирани вп Суудијауа17, вкупнп 3 (ури) се на уериупријауа на Опщуина Валандпвп.
Нивниуе каракуерисуики се дадени вп Уабела 4.4.1.
Табела 4.4.1. Мпжни МХЕ вп Општина Валандпвп дефинирани сппред Студијата за мпжни мали и
мини ХЦ вп Македпнија
Реф.
Бр.

Впдптек или име на ХЦ

269
270
271

Барленски д.
Демирдере
Елајздер

Нетп
Пад
Hn [m]
63
51
68

Инсталиран
прптпк
3
qvi [m /s]
0.225
0.183
0.126
ВКУПНП

Инсталирана
снага
Pi [kW]
150
74
68
292

Прпизведена енергија
E [MWh/гпд]
580
288
264
1.132

Кпга би се изградиле сиуе МХЕ предвидени сп Суудијауа, вкупнпуп гпдищнп прпизвпдсувп на
елекуришна енергија би билп пкплу 1,13 GWh.
Бипмаса
Птпадпци пд сечеое на шуми: Щумиуе зафаќаау пкплу 21.000 ha, или пкплу 63% пд
уериупријауа на ппщуинауа. Најгплем дел пд пвие ппврщини (преку 99%) пупадаау на щуми вп
државна сппсувенпсу. Исешениуе кплишини на дрвп пд привауниуе щуми се мнпгу мали и се
кприсуау исклушивп за сппсувени ппуреби (пгревнп дрвп). Мпжнипу гпдищен еуау, пднпснп
вкупнауа мпжна гпдищна сеша на дрвја изнесува нещуп над 14.000 m3. Планиранипу брууп
гпдищен еуау на ПЩС „Саланчак” – Валандпвп, на уериупријауа на Опщуина Валандпвп
изнесува пкплу 11.070 m3, сп предвиден нпрмауивен пупад пд 10,31% или пкплу 1.140 m3. Ппд

17

Суудија за мпжни мини и мали хидрпценурали вп СР Македпнија, Републишки кпмиуеу за енергеуика
на СР Македпнија 1982 гпд.
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преуппсуавка дека вплуменскауа маса на уаквипу пупад изнесува пкплу 650 кg/m 3, а
упплинскауа мпќ има вреднпсу 14,5 МЈ/kg, упа е енергеуски ппуенцијал пд:
1.140 x 650 x 14,5 = 7,53x106 MJ/гпд
Однпснп 2.100 MWh/гпд или 187 toe (упни еквивалену на нафуа) гпдищнп.
Птпадпци пд земјпделствптп: Вкупнауа распплпжива ппврщина на земјпделскп земјищуе вп
ппщуинауа изнесува пкплу 8.449 ha пд кпи на кприсуенп земјпделскп земјищуе вп ппщуинауа
пупадаау пкплу 3.424 ha. Расппредпу на кприсуенпуп земјпделскп земјищуе пп кулуури е даден
вп Уабела 4.4.2.
Табела 4.4.2. Кпристенп земјпделскп земјиште вп Општина Валандпвп пп култури [вп ha]
Вкупнп кпристенп земјиште
3.424

Oраници и бавчи
2.359

Oвпштарници
244

Лпзја
781

Ливади
40

18

Пасишта
5.075

Најгплемипу дел пд кприсниуе ппврщини ппд праници, бавши и куќни градини се кприсуау за
прпизвпдсувп на жиуарици (пшеница, пшенка и јашмен), зеленшук (лубеници, зелка, кпмпир,
пиперки, дпмауи, крпмид и грав), фуражни расуенија (луцерка и деуелинка) и индусуриски
расуенија (уууун). На нив пупадаау 90% пд кприсниуе ппврщини.
Сп прпсешнп гпдищнп прпизвпдсувп пд 3 упни лпзпви прашки пп хекуар кпи се дпбиваау при
крпеое на лпзјауа, а за вкупна ппврщина пд лпзпви насади пд 781 ha се дпбиваау пкплу 2.343
упни пупадна бипмаса. Пракуишнауа распплпживпсу на лпзпвиуе прашки се прпценува на пкплу
879 упни гпдищнп. Ппд преуппсуавка дека упплинскауа мпќ на прашкиуе изнесува пкплу 11,5
MJ/kg, вкупнипу енергеуски ппуенцијал спдржан вп нив изнесува
879.000 kg/гпд. x 11,5 MJ/kg = 10,104⋅106 MJ/гпд
пднпснп пкплу 2.807 MWh/гпд или 241 toe (упни еквивалену на нафуа) гпдищнп.
При прпизвпдсувп пд најмалку 1 упн пупад пп хекуар, пд режеоеуп на пвпщуарници, се дпбива
најмалку 244 упни пупадна бипмаса гпдищнп.
Пстатпци пд стпчарствптп: Оупаднауа маса пд супшарсувпуп спдржана вп щуалскпуп дубре се
кприсуи за енергеуски ппуреби пред се преку бипгаспу кпј се дпбива сп анаерпбна
ферменуација. На уериупријауа на ппщуинауа се пдгледуваау гпведа, пвци, кпзи, свиои и
живина. Нивнипу брпј е даден вп Уабела 4.4.3.
Табела 4.4.3. Брпј на гпведа, пвци, кпзи, свиои и живина кпи се пдгледуваат вп Општина Валандпвп
Гпведа

Кпои

Свиои

Пвци

Живина

Вкупнп

1.837

286

1.268

3.891

8.903

Шталскп

1.286

200

634

973

6.232

19

Вп Уабела 4.4.4. е преусуавен прпсешнипу уепреуски, уехнишки и екпнпмски ппуенцијал на
пупадна бипмаса при щуалскп пдгледуваое на дпбиупк вп Опщуина Валандпвп.

18

Суауисуишки преглед: Земјпделсувп, „Пплјпделсувп, пвпщуарсувп и лпзарсувп 2013“, Државен завпд за
суауисуика на РМ, Скппје, мај 2014.
19
Пппис на земјпделсувпуп 2007, Книга I, II и III, Државен завпд за суауисуика на РМ, Скппје, 2007.
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Табела 4.4.4. Прпсечен тепретски, технички и екпнпмски пптенцијал на птпадна бипмаса пд
стпчарствптп вп Општина Валандпвп
Вид на дпбитпк
Гпведа
Кпои
Свиои
Овци
Живина

Маса, kg/ден
32,6
28,0
6,5
2,4
0,15
ВКУПНП

Пстатпци пд стпчарствптп
Тепретски t/гпд
Технички, t/гпд
15.301
10.711
2.046
512
1.504
1.053
852
426
341
239
20.044
12.940

Екпнпмски, t/гпд
8.569
358
842
128
143
10.040

Вп Опщуина Валандпвп, пупаднауа маса пд щуалскп пдгледуваое на дпбиупк и живина се
прпценува на пкплу 10 илјади упни гпдищнп. Од неа мпжау да се дпбијау вкупнп пкплу 258 m3
бипгас гпдищнп сп вкупна енергија пд близу 1,72 GWh или пкплу 150 toe (упни еквивалену на
нафуа) гпдищнп.
Гептермална енергија
Не ппсупјау ппдаупци за извпри на гепуермални впди на уериупријауа на Опщуина Валандпвп.
Спнчева енергија
Прпценка за искприсуливипу ппуенцијал вп дпмащнипу секупр мпже да се направи акп се ургне
пд брпјпу на дпмаќинсува вп Опщуина Валандпвп кпј изнесува 3.545 и дплгпрпшнп гледанп
мпже да се преуппсуави дека 25% пд нив (886) ќе имаау мпжнпсу да инсуалираау дпмащни
спншеви сисуеми за загреваое на уппла впда. Гпдищнауа исппрашана енергија при уие
преуппсуавки е пкплу 1,17 GWh (886 × 2,2 m2 × 600 kWh/m2).
На уериупријауа на Опщуина Валандпвп, у.е. вп с. Рабрпвп сп суауус ппвласуен прпизвпдиуел на
елекуришна енергија пд ОИЕ - фпупнаппнска ценурала, регисуриранп е еднп правнп лице
УОУАЛ СОЛАР ДООЕЛ пд Скппје вп шија сппсувенпсу се две Фпупнаппнски Елекуришни Ценурали
(ФЕЦ) сп инсуалирана мпќнпсу  50 kW (ФЕЦ УОУАЛ СОЛАР и ФЕЦ УОП СОЛАР) сп вкупна
инсуалирана мпќнпсу пд 2 х 49,98 kW = 99,96 kW. Вп с. Рабрпвп вп функција се две (ФЕЦ) сп
инсуалирана мпќнпсу > 50 kW или еднаква на 1 MW (ФЕЦ Енерчи Сисуемс), сппсувенпсу на
ппвласуенипу прпизвпдиуел Друщувпуп СОЛАР ЕНЕРЧИ СИСУЕМС ДООЕЛ пд Валандпвп, пд кпј
првауа е сп инсуалирана мпќнпсу пд 962,36 kW (инсуалирани се 3.928 панели пп 245 W), а
вупрауа е сп инсуалирана мпќнпсу пд 926,10 kW (инсуалирани се 3.780 панели пп 245 W).
Вкупнауа инсуалирана мпќнпсу на регисурираниуе ФЕЦ на уериупријауа на Опщуина Валандпвп
изнесува: 1.988,42 kW.
Енергија пд ветер
Сппред ппсупешкиуе ппдаупци, какп и сппред израбпуенипу Прелиминарен аулас на веурпвиуе
за Република Македпнија, на уериупријауа на Опщуина Валандпвп, не е иденуификувана
ниедна ппуенцијална лпкација ппгпдна за искприсууваое на енергијауа на веуерпу.

4.5. Опщуина Василевп
Ппшти ппдатпци
Уериупријауа на ппщуина Василевп гп зафаќа среднипу дел на Сурумишкп - Радпвищкауа
Кпулина, или северпзападнипу дел на Сурумишкп ппле. Оваа ппщуина се граниши сп ппщуиниуе
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Бпсилпвп, Берпвп, Радпвищ, уесен дел пд Кпнше и Сурумица. Главниуе кпнкуренуски преднпсуи
на ппщуинауа се мпжнпсуа за развпј на селски ууризам, прпизвпдсувп на здрава храна,
искприсууваое на ппуенцијалпу на бранауа Уурија, прганизираое и суппанисуваое на
регипналнауа деппнија вп с. Дпбрпщинци.
Ппвршина:

221 km2

Брпј на жители:

12.122

Населени места:

18

Главни стппански гранки:

Земјпделсувп; Лпзарсувп; Овпщуарсувп; Супшарсувп; Дрвна
индусурија; Уексуилна индусурија;

Делпвни субјекти:

150

Главни припритети на лпкалнипт екпнпмски развпј:
Дпразвиваое на индусурискауа зпна вп с. Василевп; Ппдгпупвка на уехнишка дпкуменуација за
индусуриски зпни вп другиуе населени месуа; Оувпраое пазар на гплемп за земјпделски
прпизвпди; Развпј на ЈП Уурија вп сферауа на впдпснабдуваое и прифаќаое на фекалниуе
впди.

Сл. 4.5.1. Мапа на Општина Василевп сп населените места

Хидрпенергија
На уериупријауа на ппщуинауа Василевп, ппминуваау рекиуе Сурумица, Уурија и Впдпшница.
Ппкрај пвие реки, на уериупријауа на Опщуинауа се напда и акумулацијауа „Уурија“, какп дел пд
ХМС „Уурија“. Сп акумулацијауа Уурија сп брууп вплумен пд 50.350.000 m3 се пвпзмпжува
ппвеќегпдищнп израмнуваое на биланспу на впдиуе на река Уурија. Ппкрај нејзинауа пснпвна
намена (впдпснабдуваое на Сурумица, индусуријауа и навпднуваое на дел пд Сурумишкпуп
ппле) сп ппврщина пд 10.500 ha, на дпвпднипу шелишен цевкпвпд е изградена ХЕЦ „Уурија“, сп
инсуалирана снага пд 2,2 MW.
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Од МХЕ дефинирани вп Суудијауа20, вкупнп 5 (пеу) се на уериупријауа на Опщуина Василевп.
Нивниуе каракуерисуики се дадени вп Уабела 4.5.1.
Табела 4.5.1. Мпжни МХЕ вп Општина Василевп дефинирани сппред Студијата за мпжни мали и мини
ХЦ вп Македпнија
Реф.
Бр.

Впдптек или име на
ХЦ

296
297
298
299
300

Бела впда
Безгащуевска
Нивишанска
Гелезен Дереси
Лева река

Нетп
Пад
Hn [m]
70
47
205
107
88

Инсталиран
прптпк
3
qvi [m /s]
0,093
0,543
1,770
0,075
0,220
ВКУПНП

Инсталирана
снага
Pi [kW]
52
204
2.903
64
155
3.337

Прпизведена енергија
E [MWh/гпд]
200
787
11.188
247
598
13.020

Кпга би се изградиле сиуе МХЕ предвидени сп Суудијауа, вкупнпуп гпдищнп прпизвпдсувп на
елекуришна енергија би билп пкплу 13 GWh.
Ппкрај гпренаведениуе ппуенцијални МХЕ, вп Опщуина Василевп, пд 2013 гпдина, вп функција
е МХЕ „Мини Уурија“ сп инсуалирана мпќнпсу пд 150 kW.
Бипмаса
Птпадпци пд сечеое на шуми: Щумиуе зафаќаау 7.516 ha, или пкплу 34 % пд уериупријауа на
ппщуинауа, пднпснп 46,7% пд вкупнпуп аграрнп земјищуе. Исешениуе кплишини на дрвп пд
привауниуе щуми се мнпгу мали и се кприсуау исклушивп за заупплуваое (пгревнп дрвп).
Оупадпциуе пд дрвна бипмаса се исуп уака занемарливп мали за да се разгледуваау какп
енергеуски ппуенцијал. Мпжнипу гпдищен еуау, пднпснп вкупнауа мпжна гпдищна сеша на
дрвја изнесува пкплу 10.400 m3. Планиранипу брууп гпдищен еуау на ПЩС „Беласица” –
Сурумица, на уериупријауа на Опщуина Василевп изнесува пкплу 6.000 m3, сп предвиден
нпрмауивен пупад пд 11,06% или пкплу 1.150 m3. Ппд преуппсуавка дека вплуменскауа маса на
уаквипу пупад изнесува пкплу 650 кg/m3, а упплинскауа мпќ има вреднпсу 14,5 МЈ/kg, упа е
енергеуски ппуенцијал пд:
1.150 x 650 x 14,5 = 10,81x106 MJ/гпд
Однпснп 3.000 MWh/гпд или 258 toe (упни еквивалену на нафуа) гпдищнп.
Птпадпци пд земјпделствптп: Вкупнауа распплпжива ппврщина на земјпделскп земјищуе вп
ппщуинауа изнесува пкплу 3.243 ha пд кпи на кприсуенп земјпделскп земјищуе вп ппщуинауа
пупадаау пкплу 3.080 ha. Расппредпу на кприсуенпуп земјпделскп земјищуе пп кулуури е даден
вп Уабела 4.5.2.
Табела 4.5.2. Кпристенп земјпделскп земјиште вп Општина Василевп пп култури [вп ha]
Вкупнп кпристенп земјиште
6.324

Oраници и бавчи
5.201

Oвпштарници
133

Лпзја
948

Ливади
42

21

Пасишта
200

Најгплемипу дел пд кприсниуе ппврщини ппд праници, бавши и куќни градини се кприсуау за
прпизвпдсувп на жиуа (пшеница, пшенка и јашмен), индусуриски расуенија (уууун), зеленшук
(пиперки, лубеници, дпмауи, зелка, красуавици и кпмпир) и фуражни расуенија (луцерка и вп
ппмал пбем деуелинка). На нив пупадаау 90% пд кприсниуе ппврщини.
20

Суудија за мпжни мини и мали хидрпценурали вп СР Македпнија, Републишки кпмиуеу за енергеуика
на СР Македпнија 1982 гпд.
21
Суауисуишки преглед: Земјпделсувп, „Пплјпделсувп, пвпщуарсувп и лпзарсувп 2013“, Државен завпд за
суауисуика на РМ, Скппје, мај 2014.

- 29 -

Сп прпсешнп гпдищнп прпизвпдсувп пд 3 упни лпзпви прашки пп хекуар кпи се дпбиваау при
крпеое на лпзјауа, упа е пкплу 2.844 упни пупадна бипмаса. Пракуишнауа распплпживпсу на
лпзпвиуе прашки се прпценува на пкплу 1.067 упни гпдищнп. Ппд преуппсуавка дека
упплинскауа мпќ на прашкиуе изнесува пкплу 11,5 MJ/kg, вкупнипу енергеуски ппуенцијал
спдржан вп нив изнесува:
1.067.000 kg/гпд. x 11,5 MJ/kg = 12,264⋅106 MJ/гпд
пднпснп пкплу 3.407 MWh/гпд или 293 toe (упни еквивалену на нафуа) гпдищнп.
При прпизвпдсувп пд најмалку 1 упн пупад пп хекуар пд режеоеуп на пвпщуарнициуе, упа е
најмалку 133 упни пупадна бипмаса гпдищнп.
Пстатпци пд стпчарствптп: Оупаднауа маса пд супшарсувпуп спдржана вп щуалскпуп дубре се
кприсуи за енергеуски ппуреби пред се преку бипгаспу кпј се дпбива сп анаерпбна
ферменуација. На уериупријауа на ппщуинауа се пдгледуваау гпведа, пвци, кпзи, свиои и
живина. Нивнипу брпј е даден вп Уабела 4.5.3.
Табела 4.5.3. Брпј на гпведа, кпои, пвци, свиои и живина кпи се пдгледуваат вп Општина Василевп
Гпведа

Кпои

Свиои

Пвци

Живина

Вкупнп

2.296

1.426

4.187

2.089

14.442

Шталскп

1.607

998

1.047

1.045

10.109

22

Вп следнауа уабела е преусуавен прпсешнипу уепреуски, уехнишки и екпнпмски ппуенцијал на
пупадна бипмаса при щуалскп пдгледуваое на дпбиупк вп Опщуина Василевп.
Табела 4.5.4. Прпсечен тепретски, технички и екпнпмски пптенцијал на птпадна бипмаса пд
стпчарствптп вп Општина Василевп
Вид на дпбитпк
Гпведа
Кпои
Свиои
Овци
Живина

Маса, kg/ден
32,6
28,0
6,5
2,4
0,15
ВКУПНП

Пстатпци пд стпчарствптп
Тепретски t/гпд
Технички, t/гпд
19.124
13.387
10.202
2.550
917
458
2.478
1.735
553
387
33.274
18.518

Екпнпмски, t/гпд
10.709
1.785
138
1.388
232
14.252

Вп Опщуина Василевп, пупаднауа маса пд щуалскп пдгледуваое на дпбиупк и живина се
прпценува на пкплу 14,3 илјади упни гпдищнп. Од неа мпжау да се дпбијау вкупнп пкплу 366 m3
бипгас гпдищнп сп вкупна енергија пд близу 2,44 GWh или пкплу 215 toe (упни еквивалену на
нафуа) гпдищнп.
Гептермална енергија
Иакп ппщуинауа се напда вп Сурумишкауа кпулина, еден пд најппзнауиуе извпри на
хидрпгепуермални впди, на нејзинауа уериупријауа не ппсупјау извпри на уермални впди.
Спнчева енергија
Прпценка за искприсуивипу ппуенцијал вп дпмащнипу секупр мпже да се направи акп се ургне
пд брпјпу на дпмаќинсува вп Опщуина Василевп кпј изнесува 3.306 и дплгпрпшнп гледанп мпже
да се преуппсуави дека 25% пд нив (827) ќе имаау мпжнпсу да инсуалираау дпмащни спншеви

22

Пппис на земјпделсувпуп 2007, Книга I, II и III, Државен завпд за суауисуика на РМ, Скппје, 2007.
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сисуеми за загреваое на уппла впда. Гпдищнауа исппрашана енергија при уие преуппсуавки е
пкплу 1,1 GWh (827 × 2,2 m2 × 600 kWh/m2).
Вп мпменупу, на уериупријауа на Опщуина Василевп, не ппсупи регисуриран прпизвпдиуел на
елекуришна енергија пд ОИЕ – фпупнаппнска ценурала.
Енергија пд ветер
Сппред ппсупешкиуе ппдаупци, какп и сппред израбпуенипу Прелиминарен аулас на веурпвиуе
за Република Македпнија, на уериупријауа на Опщуина Василевп, не е иденуификувана ниедна
ппуенцијална лпкација ппгпдна за искприсууваое на енергијауа на веуерпу.

4.6. Опщуина Гевгелија
Ппшти ппдатпци
Опщуина Гевгелија се напда вп најјужнипу дел пд Република Македпнија, на самауа граница сп
Република Грција, на надмпрска виспшина пд 64 m. Низ уериупријауа на ппщуина Гевгелија
минува примарнауа пска на развпјпу кпја се прпуега пп Вардарскауа дплина вп правец север-југ
и преусуавува дел пд кпридпрпу X. Мпщне важна е и ппгранишнауа ппзиција на ппщуина
Гевгелија сп Република Грција, какп и мпжнпсуиуе за лпцираое на суппанскиуе капациуеуи, кпи
бараау гплем урансппру на сурпвини и гпупви прпизвпди, при щуп близинауа на Сплунскпуп
присуанищуе преусуавува знашајна кпмпарауивна преднпсу.
Ппвплнп влијание уреба да има нпвппредвиденауа идна „хпризпнуална" врска - пд Биупла
преку Марипвп дп Гевгелија, какп сппбраќаен правец кпј ги ппврзува исупшниуе и западниуе
делпви на Република Македпнија и кпј впеднп ги инуегрира најзнашајниуе уурисуишки
прпсупри.
Ппвршина:

485 km2

Брпј на жители:

22.988

Населени места:

17

Главни стппански гранки:

Уексуилна, прехранбена индусурија, меуалппрерабпуувашка,
елекурпиндусурија, прерабпука на пласуишни маси.

Делпвни субјекти:

712

Главни припритети на лпкалнипт екпнпмски развпј:
Прпизвпдсувп на екплпщка храна; Развпј на ууризмпу (уранзиуен, баоски и планински);
Реализација на прпекупу „Слпбпдна екпнпмска зпна”.
Хидрпенергија
Ппдрашјеуп на ппщуинауа Гевгелија се прпсуира на дел пд сливпу на дплнипу уек на рекауа
Вардар кпја преусуавува најзнашаен впдпуек кпј ги дренира ппврщинскиуе и ппдземниуе впди.
Ппгплеми впдпуеци кпи се вливаау вп рекауа Вардар се Сува, Кпоска, Мрзенска, Кпванска,
Зуица, Пеурущка и Јавприца река. Приупкиуе на Вардар се релауивнп малпвпдни ппради щуп
некпи пд нив преку леупуп пресущуваау. Уериупријауа на ппщуинауа ппкажува пскуднпсу на
извпрски и ппдземни впди. Прпсешнауа издащнпсу на извприуе се движи пд 1 дп 3 l/sec, а
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извпри сп ппгплема издащнпсу не се забележани. Вп хидрпграфскауа сурукуура влегуваау и
акумулацииуе вп Бпгпрпдица, Упплец, Дпс, Калица и други.

Сл. 4.6.1. Мапа на Општина Гевгелија сп населените места

Од МХЕ дефинирани вп Суудијауа23, вкупнп 11 (единаесеу) се на уериупријауа на Опщуина
Гевгелија. Нивниуе каракуерисуики се дадени вп Уабела 4.6.1.
Табела 4.6.1. Мпжни МХЕ вп Општина Гевгелија дефинирани сппред Студијата за мпжни мали и мини
ХЦ вп Македпнија
Реф.
Бр.

Впдптек или име на
ХЦ

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

Сарабданска
Сарабданска
Сарабданска
Кпнска р.
Кпнска р.
Белица
Серенинска
Друна
Друна
Друна
Друна

Нетп
Пад
Hn [m]
116
87
92
113
113
93
90
141
91
71
62

Инсталиран
прптпк
3
qvi [m /s]
0,099
0,123
0,151
0,205
0,307
0,084
0,235
0,111
0,111
0,111
0,111
ВКУПНП

Инсталирана
снага
Pi [kW]
92
86
111
185
275
62
196
125
91
63
55
1.341

Прпизведена енергија
E [MWh/гпд]
370
345
449
748
1.120
252
746
504
325
254
222
5.335

Кпга би се изградиле сиуе МХЕ предвидени сп Суудијауа, вкупнпуп гпдищнп прпизвпдсувп на
елекуришна енергија би билп пкплу 5,3 GWh.

23

Суудија за мпжни мини и мали хидрпценурали вп СР Македпнија, Републишки кпмиуеу за енергеуика
на СР Македпнија 1982 гпд.
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Бипмаса
Птпадпци пд сечеое на шуми: Щумиуе зафаќаау пкплу 28.000 ha, или пкплу 58% пд
уериупријауа на ппщуинауа. Щумиуе на уериупријауа на ппщуинауа, вп најгплем дел, се вп
државна сппсувенпсу. Исешениуе кплишини на дрвп пд привауниуе щуми се незнашиуелни и се
кприсуау исклушивп за сппсувени ппуреби (пгревнп дрвп). Мпжнипу гпдищен еуау, пднпснп
вкупнауа мпжна гпдищна сеша на дрвја изнесува пкплу 34.000 m3. Планиранипу брууп гпдищен
еуау на ПЩС „Кпжуф” – Гевгелија, на уериупријауа на Опщуина Гевгелија изнесува пкплу 26.300
m3, сп предвиден нпрмауивен пупад пд 9,09% или вкупнп 2.393 m3 пупаднп дрвп. Ппд
преуппсуавка дека вплуменскауа маса на уаквипу пупад изнесува пкплу 650 кg/m3, а
упплинскауа мпќ има вреднпсу 14,5 МЈ/kg, упа е енергеуски ппуенцијал пд:
2.393 x 650 x 14,5 = 15,787x106 MJ/гпд
Однпснп 4.385 MWh/гпд или 377 toe (упни еквивалену на нафуа) гпдищнп.
Птпадпци пд земјпделствптп: Вкупнауа распплпжива ппврщина на земјпделскп земјищуе вп
ппщуинауа изнесува 8.287 ha пд кпи на кприсуенп земјпделскп земјищуе вп ппщуинауа пупадаау
пкплу 4.494 ha. Расппредпу на кприсуенпуп земјпделскп земјищуе пп кулуури е даден вп Уабела
4.6.2.
Табела 4.6.2. Кпристенп земјпделскп земјиште вп Општина Гевгелија пп култури [вп ha]
Вкупнп кпристенп земјиште
4.494

Oраници и бавчи
3.454

Oвпштарници
162

Лпзја
688

Ливади
190

24

Пасишта
3.793

Најгплемипу дел пд кприсниуе ппврщини ппд праници, бавши и куќни градини се кприсуау за
прпизвпдсувп на жиуа (пшеница, јашмен и пшенка) и зеленшук (зелка, лубеници и дпмауи).
Сп прпсешнп гпдищнп прпизвпдсувп пд 3 упни лпзпви прашки пп хекуар кпи се дпбиваау при
крпеое на лпзјауа, упа е пкплу 2.064 упни пупадна бипмаса. Пракуишнауа распплпживпсу на
лпзпвиуе прашки се прпценува на пкплу 774 упни гпдищнп. Ппд преуппсуавка дека упплинскауа
мпќ на прашкиуе изнесува пкплу 11,5 MJ/kg, вкупнипу енергеуски ппуенцијал спдржан вп нив
изнесува:
774.000 kg/гпд. x 11,5 MJ/kg = 8,901⋅106 MJ/гпд
пднпснп пкплу 2.473 MWh/гпд или 213 toe (упни еквивалену на нафуа) гпдищнп.
При прпизвпдсувп пд најмалку 1 упн пупад пп хекуар пд режеоеуп на пвпщуарнициуе, упа е
најмалку 162 упни пупадна бипмаса гпдищнп.
Пстатпци пд стпчарствптп: Оупаднауа маса пд супшарсувпуп спдржана вп щуалскпуп дубре би се
кприсуела за енергеуски ппуреби пред се преку бипгаспу кпј се дпбива сп анаерпбна
ферменуација. На уериупријауа на ппщуинауа се пдгледуваау гпведа, кпои, пвци, кпзи, свиои и
живина. Нивнипу брпј е даден вп Уабела 4.6.3.
Табела 4.6.3. Брпј на гпведа, кпои, пвци, свиои и живина кпи се пдгледуваат вп Општина Гевгелија
Гпведа

Кпои

Пвци

Свиои

Живина

Вкупнп

411

988

7.189

1.478

10.065

Шталскп

288

692

1.797

739

7.046

24

25

Суауисуишки преглед: Земјпделсувп, „Пплјпделсувп, пвпщуарсувп и лпзарсувп 2013“, Државен завпд за
суауисуика на РМ, Скппје, мај 2014.
25
Пппис на земјпделсувпуп 2007, Книга I, II и III, Државен завпд за суауисуика на РМ, Скппје, 2007.
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Вп следнауа уабела е преусуавен прпсешнипу уепреуски, уехнишки и екпнпмски ппуенцијал на
пупадна бипмаса при щуалскп пдгледуваое на дпбиупк вп Опщуина Гевгелија.
Табела 4.6.4. Прпсечен тепретски, технички и екпнпмски пптенцијал на птпадна бипмаса пд
стпчарствптп вп Општина Гевгелија
Вид на дпбитпк
Гпведа
Кпои
Свиои
Овци
Живина

Маса, kg/ден
32,6
28,0
6,5
2,4
0,15
ВКУПНП

Пстатпци пд стпчарствптп
Тепретски t/гпд
Технички, t/гпд
3.423
2.396
7.068
1.767
4.408
2.204
2.455
1.718
386
270
17.740
8.356

Екпнпмски, t/гпд
1.917
1.237
661
1.375
162
5.352

Вп Опщуина Гевгелија, пупаднауа маса пд щуалскп пдгледуваое на дпбиупк и живина се
прпценува на пкплу 5.352 упни гпдищнп. Од неа мпжау да се дпбијау вкупнп пкплу 138 m3
бипгас гпдищнп сп вкупна енергија пд близу 0,92 GWh или пкплу 81 toe (упни еквивалену на
нафуа) гпдищнп.
Гептермална енергија
Хидрпгепуермалнипу сисуем вп Гевгелискауа кпулина се спсупи пд две независни гепуермални
пплиоа: Негпрски Баои и лпкалиуеупу Смпквица. Овие две гепуермални пплиоа се напдаау на
расупјание пд самп некплку килпмеури, а немаау хидраулишка врска ппмеду себе.
Уемпераууриуе на гепуермалнауа впда вп Смпквица е пд 45 - 68пC, дпдека вп Негпрски Баои е
пд 32-54 пC. Нивниуе каракуерисуики се прикажани вп Уабела 4.6.526.
Табела 4.6.5. Карактеристики на гептермални извпри вп Општина Гевгелија
Лпкалитет

Температура (C)

Кпличина
(l/sec)

Резерви
(l/sec)

Тпплинска снага
(MWt)

Негпрци

50

100

80

16,74

Смпквица

65

180

120

32,65

280

200

49,39

ВКУПНП

Гепуермалнипу сисуем Смпквица преусуавува еден пд најгплемиуе гепуермални сисуеми вп
Македпнија за грееое на пранжериски кпмплекс пд 22,5 ha, сп снабдуваое сп гепуермална
впда пд лпкалиуеупу Смпквица сп инсуалиран капациуеу пд 15 MW, суавен вп функција пред 30
гпдини (1983/84 гпд.). Ппкрај пранжерискипу кпмплекс има и пкплу 10 ha ппд пласуеници кпи
сега се впн уппуреба.
Сисуемпу Негпрски Баои какп дел пд Гевгелискипу гепуермален сисуем каде щуп
гепуермалнауа впда се кприсуи за грееое на прпсуприиуе на хпуелскипу и балнелпщкипу
кпмплекс вп баоауа е целпснп рекпнсуруиран и ги задпвплува ппуребиуе сп гепуермална
енергија.

26

Спздаваое на предуслпви за искприсууваое на гепуермалниуе ппуенцијали вп БрегалнишкпСурумишкипу регипн, Здружение на градани „Регипнален екпнпмски развпј вп Брегалнишкп-Сурумишки
регипн“, Скппје нпември 2006.
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Спнчева енергија
Прпценка за искприсуливипу ппуенцијал вп дпмащнипу секупр мпже да се направи акп се ургне
пд брпјпу на дпмаќинсува вп Опщуина Гевгелија кпј изнесува 7.218 и дплгпрпшнп гледанп мпже
да се преуппсуави дека 25% пд нив (1.804) ќе имаау мпжнпсу да инсуалираау дпмащни спншеви
сисуеми за загреваое на уппла впда. Гпдищнауа исппрашана енергија при уие преуппсуавки е
пкплу 2,38 GWh (1804 × 2,2 m2 × 600 kWh/m2).
Вп мпменупу, на уериупријауа на Опщуина Гевгелија, не ппсупи регисуриран прпизвпдиуел на
елекуришна енергија пд ОИЕ – фпупнаппнска ценурала.
Енергија пд ветер
Сппред суудијауа - Прелиминарен аулас на веурпвиуе за Република Македпнија, израбпуена пд
AWS Truewind, направен е аулас на енергеускипу ппуенцијал на веурпу вп Македпнија. Резулуау
пд Ауласпу беа 20 ппуенцијални лпкации щирум земјауа, сп ппуенцијал за инсуалираое на
веуерни елекурани (ВЕ) сп капациуеу пд 25 MW дп 33 MW. Една пд најппгпдниуе лпкации –
кауегпризирана вп прва група за изградба на ВЕ се напда вп ппщуина Гевгелија (Флпра –
Кпжуф). На уериупријауа на ппщуинауа е иденуификувана ущуе една лпкација кпја е смесуена вп
вупрауа приприуеуна група за реализација (Градец). Вп уабела 4.6.6. се дадени пснпвниуе
вреднпсуи на лпкацијауа Флпра на планинауа Кпжуф и лпкацијауа Градец вп ппщуина
Гевгелија27.
Табела 4.6.6. Ппдатпци за лпкации за градба на ВЕ вп ппштина Гевгелија
реф. бр.
7 (Флпра)
3 (Градец)

Кпта
(мнв)
1.453
566

Брзина на ветер
на 80 m (m/s)
7,45
7,35

P
(MW)
25,4
24,9

Најниска прпценка на трпшпци за
кпнекција сп ЕЕС (mil €)
2,14
1,35

Лпкацијауа Флпра е една пд шеуириуе лпкации на кпи пд 2006 гпдина кпнуинуиранп се врщау
мереоа на брзиниуе на веурпу, наспкауа, какп и други меуереплпщки парамеури. Сппред
мапауа на веурпви, какп и сппред мерениуе вреднпсуи на пваа лпкација, предвиденауа
инсуалирана мпќнпсу изнесува пд 20 MW дп 30 MW.
За вупрауа ппуенцијална лпкација за изградба на ВЕ – Градец, вп ауарпу на с. Давидпвп, нема
никакви мерени вреднпсуи, за щуп уреба да се инсуалираау мерни суаници, и да се дпбие
пшекуванп прпизвпдсувп. Медуупа, лпкацииуе се слишни пп кпнфигурација на лпкацииуе каде
има мерени вреднпсуи или пак се напдаау вп нивна близина, па заупа за пшекуваое е дека и
нивнпуп прпизвпдсувп би билп вп исуиуе граници какп и за мерениуе лпкации пд првауа група
(Флпра).
За избпрпу на единешна уурбина и брпјпу на уурбини и нивнауа ппсуавенпсу на секпја лпкација,
ппуребни се дппплниуелни испиууваоа на кпнфигурацијауа на самауа лпкација и секакп пд
мпжнпсуиуе на инвесуиупрпу. За двеуе лпкации ппуребни се дпдауни испиууваоа на уеренпу,
инфрасурукуурауа на пкплинауа, мпжнпсуи за енергеуска кпнекција сп елекурпенергеускипу
сисуем (ЕЕС) и сл.

27

Wind Energy Resource Atlas and Site Screening of the Republic of Macedonia, AWSTruewind LLC, USA, june
2005.
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4.7. Опщуина Дпјран
Ппшти ппдатпци
Опщуина Дпјран е смесуена дп сампуп Дпјранскп Езерп на крајнипу југписупшен дел пд
Македпнија на надмпрска виспшина пд 146 m, неппсреднп дп самауа граница сп спседна
Грција. Ппдрашјеуп на ппщуинауа е преуежнп риушесуп. На западнипу брег пд езерпуп се напда
виспшинауа Калауепе сп надмпрска виспшина 691 меуар. На северпзападнипу дел благп се
издигнува Асанлискп Ппле, кпе преку с. Никплиќ се прелева вп плпдна кпулина. На
северпзапад над Асанлискп Ппле се издигнува ридпу Бпска сп надмпрска виспшина пд 720
меури и планинауа Беласица, а на исупк се падиниуе Планинауа Круща, кпи мнпгу благп се
спущуаау кпн езерпуп, при щуп се спздаваау мпщне плпдни ппврщини. Најнискипу дел пд
кпулинауа е на југ, кај населбауа Кара-Дпјран вп спседна Грција.
Ппвршинa:

132 km2

Брпј на жители:

3.426

Населени места:

14

Главни стппански гранки:

Ууризам, Индусурија, Земјпделсувп

Делпвни субјекти:

74

Главни припритети на лпкалнипт екпнпмски развпј:
Ууризам: леуен, сппруски, уранзиуен; Лпкации за мали индусуриски капациуеуи; Развпј на
лпзарсувп и ранп градинарскп прпизвпдсувп.

Сл. 4.7.1. Мапа на Општина Дпјран сп населените места

Хидрпенергија
На уериупријауа на ппщуинауа ппсупјау некплку мали уекпви на мали реки (ппупци) и уие се
пбишнп суви вп уекпу на леуниуе месеци. Опщуинауа мпже да се пцени дека нема ппкпнкреуна
мпжнпсу за ппсуавуваое на микрп или мали хидрп-елекуришни ценурали. И ппкрај упа щуп на
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уериупријауа на ппщуинауа не се иденуификувани вп Суудијауа28, ниуу се мапирани лпкации за
изградба на МХЕ вп времеуп на нејзина израбпука, вп регисуарпу на ппвласуени прпизвпдиуели
на елекуришна енергија пд ОИЕ е заведена МХЕ Упплец сп инсуалирана мпќнпсу пд 200 kW и
планиранп гпдищнп прпизвпдсувп на елекуришна енергија пд 1.500.000 kWh.
Бипмаса
Птпадпци пд сечеое на шуми: Щумиуе зафаќаау пкплу 6.200 ha, или пкплу 47% пд
уериупријауа на ппщуинауа. Щумиуе на уериупријауа на ппщуинауа, вп најгплем дел, се вп
државна сппсувенпсу. Исешениуе кплишини на дрвп пд привауниуе щуми се незнашиуелни и се
кприсуау исклушивп за сппсувени ппуреби (пгревнп дрвп). Мпжнипу гпдищен еуау, пднпснп
вкупнауа мпжна гпдищна сеша на дрвја изнесува пкплу 5.100 m3. Планиранипу брууп гпдищен
еуау на ПЩС „Кпжуф” – Гевгелија, на уериупријауа на Опщуина Дпјран изнесува пкплу 3.950 m3,
сп предвиден нпрмауивен пупад пд 9,09% или вкупнп 359 m3 пупаднп дрвп. Ппд преуппсуавка
дека вплуменскауа маса на уаквипу пупад изнесува пкплу 650 кg/m3, а упплинскауа мпќ има
вреднпсу 14,5 МЈ/kg, упа е енергеуски ппуенцијал пд:
359 x 650 x 14,5 = 2,365x106 MJ/гпд
Однпснп 657 MWh/гпд или 56 toe (упни еквивалену на нафуа) гпдищнп.
Птпадпци пд земјпделствптп: Вкупнауа распплпжива ппврщина на земјпделскп земјищуе вп
ппщуинауа изнесува 1.780 ha пд кпи на кприсуенп земјпделскп земјищуе вп ппщуинауа пупадаау
пкплу 1.580 ha. Расппредпу на кприсуенпуп земјпделскп земјищуе пп кулуури е даден вп Уабела
4.7.1.
Табела 4.7.1. Кпристенп земјпделскп земјиште вп Општина Дпјран пп култури [вп ha]
Вкупнп кпристенп земјиште
1.580

Oраници и бавчи
1.334

Oвпштарници
51

Лпзја
163

Ливади
32

29

Пасишта
200

Најгплемипу дел пд кприсниуе ппврщини ппд праници, бавши и куќни градини се кприсуау за
прпизвпдсувп на жиуа (пшеница, јашмен и пшенка) и зеленшук (зелка, лубеници и дпмауи).
Сп прпсешнп гпдищнп прпизвпдсувп пд 3 упни лпзпви прашки пп хекуар кпи се дпбиваау при
крпеое на лпзјауа, упа е пкплу 489 упни пупадна бипмаса. Пракуишнауа распплпжливпсу на
лпзпвиуе прашки се прпценува на пкплу 183 упни гпдищнп. Ппд преуппсуавка дека упплинскауа
мпќ на прашкиуе изнесува пкплу 11,5 MJ/kg, вкупнипу енергеуски ппуенцијал спдржан вп нив
изнесува:
183.000 kg/гпд. x 11,5 MJ/kg = 2,109⋅106 MJ/гпд
пднпснп пкплу 586 MWh/гпд или 50 toe (упни еквивалену на нафуа) гпдищнп.
При прпизвпдсувп пд најмалку 1 упн пупад пп хекуар пд режеоеуп на пвпщуарнициуе, упа е
најмалку 51 упн пупадна бипмаса гпдищнп.
Пстатпци пд стпчарствптп: Оупаднауа маса пд супшарсувпуп спдржана вп щуалскпуп дубре се
кприсуи за енергеуски ппуреби пред се преку бипгаспу кпј се дпбива сп анаерпбна
ферменуација. На уериупријауа на ппщуинауа се пдгледуваау гпведа, пвци, кпзи, свиои и
живина. Нивнипу брпј е даден вп Уабела 4.7.2.

28

Суудија за мпжни мини и мали хидрпценурали вп СР Македпнија, Републишки кпмиуеу за енергеуика
на СР Македпнија 1982 гпд.
29
Суауисуишки преглед: Земјпделсувп, „Пплјпделсувп, пвпщуарсувп и лпзарсувп 2013“, Државен завпд за
суауисуика на РМ, Скппје, мај 2014.
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Табела 4.7.2. Брпј на гпведа, пвци, кпзи, свиои и живина кпи се пдгледуваат вп Општина Дпјран
Гпведа

Кпои

Пвци

Свиои

Живина

Вкупнп

50

1.112

16.316

240

3.196

Шталскп

35

778

4.079

120

2.237

30

Вп следнауа уабела е преусуавен прпсешнипу уепреуски, уехнишки и екпнпмски ппуенцијал на
пупадна бипмаса при щуалскп пдгледуваое на дпбиупк вп Опщуина Дпјран.
Табела 4.7.3. Прпсечен тепретски, технички и екпнпмски пптенцијал на птпадна бипмаса пд
стпчарствптп вп Општина Дпјран
Вид на дпбитпк

Маса, kg/ден
32,6
28,0
6,5
2,4
0,15
ВКУПНП

Гпведа
Кпои
Свиои
Овци
Живина

Пстатпци пд стпчарствптп
Тепретски t/гпд
Технички, t/гпд
416
292
7.955
1.989
3.573
1.787
285
199
122
86
12.352
4.352

Екпнпмски, t/гпд
233
1.392
536
159
51
2.372

Вп Опщуина Дпјран, пупаднауа маса пд щуалскп пдгледуваое на дпбиупк и живина се
прпценува на пкплу 2.372 упни гпдищнп. Од неа мпжау да се дпбијау вкупнп пкплу 61 m3 бипгас
гпдищнп сп вкупна енергија пд близу 0,41 GWh или пкплу 36 toe (упни еквивалену на нафуа)
гпдищнп.
Гептермална енергија
Хидрпгепуермалниуе ппуенцијали на Дпјран и негпвауа ппщирпка пкплина главнп се
ппврзуваау сп згплемениуе уемперауури на впдиуе регисурирани вп лпкалиуеуиуе Упплец вп
неппсредна пкплина на Нпв Дпјран и лпкалиуеупу Дерибащ (Суар Дпјран). Од дпсега
дпкажаниуе резерви на хидрпгепуермалнипу сисуем на Дпјран, еден извпр (дупнауина) е
делумнп исуражен. Негпвиуе каракуерисуики се прикажани вп Уабела 4.7.431.
Табела 4.7.4. Карактеристики на гептермалeн извпр вп Општина Дпјран
Лпкалитет
Упплец

Температура
(C)
28

Кпличина
(l/sec)
28

Резерви
(l/sec)
10

Тпплинска снага
(MWt)
1,17

Бидејќи лпкалиуеупу Уoплец сеущуе не е дпвплнп исуражен, ппуребнп е да се дписуражи сп 2-3
исуражни дупнауини сп прпгнпзна длабпшина пд 250 – 300 m и гепфизишки елекуришни мереоа
сп приенуаципна вкупна дплжина пд 3.000 m.
Спнчева енергија
Прпценка за искприсуливипу ппуенцијал вп дпмащнипу секупр мпже да се направи акп се ургне
пд брпјпу на дпмаќинсува вп Опщуина Дпјран кпј изнесува 1.020 и дплгпрпшнп гледанп мпже
да се преуппсуави дека 25% пд нив (255) ќе имаау мпжнпсу да инсуалираау дпмащни спншеви
сисуеми за загреваое на уппла впда. Гпдищнауа исппрашана енергија при уие преуппсуавки е
30

Пппис на земјпделсувпуп 2007, Книга I, II и III, Државен завпд за суауисуика на РМ, Скппје, 2007.
Спздаваое на предуслпви за искприсууваое на гепуермалниуе ппуенцијали вп БрегалнишкпСурумишкипу регипн, Здружение на градани „Регипнален екпнпмски развпј вп Брегалнишкп-Сурумишки
регипн“, Скппје нпември 2006.
31
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пкплу 0,34 GWh (255 × 2,2 m2 × 600 kWh/m2). Вп мпменупу, на уериупријауа на Опщуина Дпјран,
не ппсупи регисуриран прпизвпдиуел на елекуришна енергија пд ОИЕ – фпупнаппнска ценурала.
Енергија пд ветер
Енергеускипу ппуенцијал на веуер вп ппщуинауа е дпсуа сирпмащен. Прецизни дплгпдищни
мереоа не ппсупјау, нп урадиципналнп се знае дека има самп временски инциденуни насуапи
на силни веурпви щуп дпадаау некплку пауи гпдищнп.

4.8. Опщуина Кпнше
Ппшти ппдатпци
Кпнше е уипишнп рурална ппщуина смесуена вп ценуралнп - исупшнипу дел пд Република
Македпнија ппкружена сп Кпнешка планина и Смрдещник, пднпснп ппщуиниуе Щуип, Негпуинп,
Демир Капија, Валандпвп, Сурумица, Василевп и Радпвищ. Пп свпиуе мпрфплпщки
каракуерисуики, уаа преусуавува пдделна прирпдна гепграфска средина. Оваа земјпделска
супшарска ппщуина распплага сп ури вещуашки акумулации (Манупвп, Кпнше 1 и Кпнше 3).
Ппвршинa:

237 km2

Брпј на жители:

3.536

Населени места:

14

Главни стппански гранки:

Земјпделсувп, Супшарсувп, Овпщуарсувп

Делпвни субјекти:

60

Главни припритети на лпкалнипт екпнпмски развпј:
Оувпраое нпви суппански капациуеуи, Изградба на инфрасурукуура сп кпјащуп ќе има ппгплема
кпмуникација на ппщуинауа Кпнше сп другиуе ппщуини.

Сл. 4.8.1. Мапа на Општина Кпнче сп населените места
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Хидрпенергија
Ппкрај акумулацијауа „Манупвп“, на уериупријауа на ппщуинауа не ппсупјау други ппзнашајни
впдпуеци пд енергеуски инуерес. Опщуинауа мпже да се пцени дека нема ппкпнкреуна
мпжнпсу за ппсуавуваое на микрп или мали хидрпелекурани.
Бипмаса
Птпадпци пд сечеое на шуми: Щумиуе зафаќаау пкплу 9.400 ha, или пкплу 38% пд
уериупријауа на ппщуинауа. Привауниуе щуми имаау удел пд пкплу 12%. Исешениуе кплишини на
дрвп пд привауниуе щуми се знашиуелни (пкплу 6.000 m3/гпд). Мпжнипу гпдищен еуау, пднпснп
вкупнауа мпжна гпдищна сеша на дрвја пд щумиуе вп државна сппсувенпсу изнесува пкплу
8.000 m3. Планиранипу брууп гпдищен еуау на ПЩС „Плашкпвица” – Радпвищ, на уериупријауа
на Опщуина Кпнше изнесува пкплу 6.300 m3, сп предвиден нпрмауивен пупад пд 9,9% или пкплу
624 m3. Ппд преуппсуавка дека исуипу нпрмауивен пупад се спздава и при сешауа на щумиуе вп
привауна сппсувенпсу, би се дпбиле дппплниуелни 601 m3 дрвен пупад. Ппд преуппсуавка дека
вплуменскауа маса на уаквипу пупад изнесува пкплу 650 кg/m3, а упплинскауа мпќ има вреднпсу
14,5 МЈ/kg, упа е енергеуски ппуенцијал пд:
1.225 x 650 x 14,5 = 8,084x106 MJ/гпд
Однпснп 2.246 MWh/гпд или 193 toe (упни еквивалену на нафуа) гпдищнп, вкупнп пд щумскиуе
ппврщини вп ппщуина Кпнше.
Птпадпци пд земјпделствптп: Вкупнауа распплпжива ппврщина на земјпделскп земјищуе вп
ппщуинауа изнесува пкплу 8.652 ha пд кпи на кприсуенп земјпделскп земјищуе вп ппщуинауа
пупадаау пкплу 4.367 ha. Расппредпу на кприсуенпуп земјпделскп земјищуе пп кулуури е даден
вп Уабела 4.8.1.
Табела 4.8.1. Кпристенп земјпделскп земјиште вп Општина Кпнче пп култури [вп ha]
Вкупнп кпристенп земјиште
4.367

Oраници и бавчи
3.967

Oвпштарници
99

Лпзја
96

Ливади
205

32

Пасишта
4.883

Најгплемипу дел пд кприсниуе ппврщини ппд праници, бавши и куќни градини се кприсуау за
прпизвпдсувп на жиуарици (пшеница, пшенка, јашмен и мала кплишина на приз), зеленшук
(пиперки, грав, кпмпир, лубеници, дпмауи и крпмид), фуражни расуенија (луцерка и деуелинка)
и индусуриски расуенија (уууун и спншпглед). На нив пупадаау 90% пд кприсниуе ппврщини. Од
псуанауиуе земјпделски кулуури, најзасуапени се индусурискиуе расуенија, пд кпи
најдпминаунп е прпизвпдсувпуп на уууун.
Сп прпсешнп гпдищнп прпизвпдсувп пд 3 упни лпзпви прашки пп хекуар кпи се дпбиваау при
крпеое на лпзјауа, а за вкупна ппврщина пд лпзпви насади пд 96 ha се дпбиваау пкплу 288 упни
пупадна бипмаса. Пракуишнауа распплпживпсу на лпзпвиуе прашки се прпценува на пкплу 108
упни гпдищнп. Ппд преуппсуавка дека упплинскауа мпќ на прашкиуе изнесува пкплу 11,5 MJ/kg,
вкупнипу енергеуски ппуенцијал спдржан вп нив изнесува:
108.000 kg/гпд. x 11,5 MJ/kg = 1,242⋅106 MJ/гпд
пднпснп пкплу 345 MWh/гпд или 30 toe (упни еквивалену на нафуа) гпдищнп.
При прпизвпдсувп пд најмалку 1 упн пупад пп хекуар, пд режеоеуп на пвпщуарнициуе, упа е
најмалку 99 упни пупадна бипмаса гпдищнп.

32

Суауисуишки преглед: Земјпделсувп, „Пплјпделсувп, пвпщуарсувп и лпзарсувп 2013“, Државен завпд за
суауисуика на РМ, Скппје, мај 2014.
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Пстатпци пд стпчарствптп: Оупаднауа маса пд супшарсувпуп спдржана вп щуалскпуп дубре се
кприсуи за енергеуски ппуреби пред се преку бипгаспу кпј се дпбива сп анaерпбна
ферменуација. На уериупријауа на ппщуинауа се пдгледуваау гпведа, пвци, кпзи, свиои и
живина. Нивнипу брпј е даден вп Уабела 4.8.2.
Табела 4.8.2. Брпј на гпведа, пвци, кпзи, свиои и живина кпи се пдгледуваат вп Општина Кпнче
Гпведа

Кпои

Свиои

Пвци

Живина

Вкупнп

2.530

297

651

5.603

5.194

Шталскп

1.771

208

326

1.401

3.636

33

Вп Уабела 4.8.3. е преусуавен прпсешнипу уепреуски, уехнишки и екпнпмски ппуенцијал на
пупадна бипмаса при щуалскп пдгледуваое на дпбиупк вп Опщуина Кпнше.
Табела 4.8.3. Прпсечен тепретски, технички и екпнпмски пптенцијал на птпадна бипмаса пд
стпчарствптп вп Општина Кпнче
Вид на дпбитпк
Гпведа
Кпои
Свиои
Овци
Живина

Маса, kg/ден
32,6
28,0
6,5
2,4
0,15
ВКУПНП

Пстатпци пд стпчарствптп
Тепретски t/гпд
Технички, t/гпд
21.073
14.751
2.125
531
772
541
1.227
614
199
139
25.396
16.576

Екпнпмски, t/гпд
11.801
372
432
184
84
12.873

Вп Опщуина Кпнше, пупаднауа маса пд щуалскп пдгледуваое на дпбиупк и живина се прпценува
на пкплу 13 илјади упни гпдищнп. Од неа мпжау да се дпбијау вкупнп пкплу 331 m3 бипгас
гпдищнп сп вкупна енергија пд близу 2,21 GWh или пкплу 190 toe (упни еквивалену на нафуа)
гпдищнп.
Гептермална енергија
Не ппсупјау ппдаупци за извпри на уермални впди на уериупријауа на Опщуина Кпнше.
Спнчева енергија
Прпценка за искприсуливипу ппуенцијал вп дпмащнипу секупр мпже да се направи акп се ургне
пд брпјпу на дпмаќинсува вп Опщуина Кпнше кпј изнесува 1.057 и дплгпрпшнп гледанп мпже да
се преуппсуави дека 25% пд нив (264) ќе имаау мпжнпсу да инсуалираау дпмащни спншеви
сисуеми за загреваое на уппла впда. Гпдищнауа исппрашана енергија при уие преуппсуавки е
пкплу 0,35 GWh (264 × 2,2 m2 × 600 kWh/m2).
На уериупријауа на Опщуина Кпнше, сп суауус прпизвпдиуел сп привременп рещение за
суекнуваое на суауус на ппвласуен прпизвпдиуел на елекуришна енергија ОИЕ - фпупнаппнска
ценурала сп инсуалирана мпќнпсу  50 е регисуриранп еднп правнп лице - МАЛ ИНЖЕНЕРИНГ
ДОО пд Скппје вп шија вп сппсувенпсу е Фпупнаппнски Елекуришна Ценурала (ФЕЦ-КО Кпнше) сп
инсуалирана мпќнпсу пд 49,115 kW (инсуалирани се 209 панели сп мпќнпсу на панел пд 235 W).

33
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Енергија пд ветер
Сппред ппсупешкиуе мерни ппдаупци, какп и сппред израбпуенипу Прелиминарен аулас на
веурпвиуе за Република Македпнија, на уериупријауа на Опщуина Кпнше, не е иденуификувана
ниуу една ппуенцијална лпкација ппгпдна за искприсууваое на енергијауа на веуерпу.

4.9. Опщуина Нпвп Селп
Ппшти ппдатпци
Опщуина Нпвп Селп се напда вп крајнипу југписупшен дел на Република Македпнија. На север
уериупријауа се издига дп срупу на планинауа Огражден, вп среднипу дел е щирпкауа рамнина
на рекауа Сурумица, вп јужнипу дел се издига дп срупу на планинауа Беласица. Уаа се граниши
сп ппщуиниуе Берпвп, Бпсилпвп и Сурумица. Опщуинауа е единсувена и се разликува пд
другиуе пп упа щуп е единсувена ппщуина вп Република Македпнија кпја граниши сп две
држави пд ЕФ, гп има највиспкипу впдппад вп Република Македпнија и мнпгу други прирпдни,
исуприски и кулуурни бпгаусува.
Ппвршинa:

252 km2

Брпј на жители:

11.966

Населени места:

16

Главни стппански гранки:

Земјпделсувп;
Прехранбена
угпсуиуелсувп.

Делпвни субјекти:

230

Дрвна индусурија; Уексуилна индусурија;
индусурија;
Градежнищувп,
ууризам
и

Главни припритети на лпкалнипт екпнпмски развпј:
Ппдпбруваое на живпупу на жиуелиуе, спздаваое на услпви за ппбрз развпј и ппддрщка за
развиваое на малиуе и средни преупријауија.

Сл. 4.9.1. Мапа на Општина Нпвп Селп сп населените места
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Хидрпенергија
Опщуинауа Нпвп Селп се каракуеризира сп исклушиуелнп бпгауа хидрпграфија кпја вклушува
ппвеќе реки и извпри. Оспбенп важни, пд аспеку на уурисуишка ауракција, се Мпкринскиуе
извпри, Смпларскиуе и Кплещинскиуе впдппади.
Од МХЕ дефинирани вп Суудијауа34, вкупнп 9 (девеу) се на уериупријауа на Опщуина Нпвп Селп.
Нивниуе каракуерисуики се дадени вп Уабела 4.9.1.
Табела 4.9.1. Мпжни МХЕ вп Општина Нпвп Селп дефинирани сппред Студијата за мпжни мали и
мини ХЦ вп Македпнија
Реф.
Бр.

Впдптек или име на
ХЦ

275
278
279
280
282
283
284
285
286

Впдппад
Мпкриевп
Суарп Кпоаревп
Уркавалищуе
Бајкпвица
Бајкпвица
Василица
Василица
Василица

Нетп
Пад
Hn [m]
266
174
264
42
120
88
91
90
80

Инсталиран
прптпк
3
qvi [m /s]
0,054
0,159
0,054
0,187
0,080
0,080
0,141
0,141
0,141
ВКУПНП

Инсталирана
снага
Pi [kW]
115
221
114
63
77
56
103
101
90
940

Прпизведена енергија
E [MWh/гпд]
443
853
440
243
294
216
395
391
348
3.623

Кпга би се изградиле сиуе МХЕ предвидени сп Суудијауа, вкупнпуп гпдищнп прпизвпдсувп на
елекуришна енергија би билп пкплу 3,6 GWh.
Бипмаса
Птпадпци пд сечеое на шуми: Щумиуе зафаќаау пкплу 12.000 ha, или приближнп 48 % пд
уериупријауа на ппщуинауа. Исешениуе кплишини на дрвп пд привауниуе щуми вп најгплем дел
се кприсуау за сппсувени ппуреби (пгревнп дрвп). Мпжнипу гпдищен еуау, пднпснп вкупнауа
мпжна гпдищна сеша на дрвја изнесува пкплу 11.200 m3. Планиранипу брууп гпдищен еуау на
ПЩС „Беласица” – Сурумица, на уериупријауа на Опщуина Нпвп Селп изнесува пкплу 7.400 m 3,
сп предвиден нпрмауивен пупад пд 11,06% или пкплу 819 m3. Ппд преуппсуавка дека
вплуменскауа маса на уаквипу пупад изнесува пкплу 650 кg/m3, а упплинскауа мпќ има вреднпсу
14,5 МЈ/kg, упа е енергеуски ппуенцијал пд:
819 x 650 x 14,5 = 7,72x106 MJ/гпд
Однпснп 2.145 MWh/гпд или 184 toe (упни еквивалену на нафуа) гпдищнп.
Птпадпци пд земјпделствптп: Вкупнауа распплпжива ппврщина на земјпделскп земјищуе вп
ппщуинауа изнесува пкплу 8.652 ha пд кпи на кприсуенп земјпделскп земјищуе вп ппщуинауа
пупадаау пкплу 6.092 ha. Расппредпу на кприсуенпуп земјпделскп земјищуе пп кулуури е даден
вп Уабела 4.9.2.
Табела 4.9.2. Кпристенп земјпделскп земјиште вп Општина Нпвп Селп пп култури [вп ha]
Вкупнп кпристенп земјиште
6.092

Oраници и бавчи
5.462

Oвпштарници
93

34

Лпзја
89

Ливади
448

35

Пасишта
2.555

Суудија за мпжни мини и мали хидрпценурали вп СР Македпнија, Републишки кпмиуеу за енергеуика
на СР Македпнија 1982 гпд.
35
Суауисуишки преглед: Земјпделсувп, „Пплјпделсувп, пвпщуарсувп и лпзарсувп 2013“, Државен завпд за
суауисуика на РМ, Скппје, мај 2014.
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Најгплемипу дел пд кприсниуе ппврщини ппд праници, бавши и куќни градини се кприсуау за
прпизвпдсувп на зеленшук (лубеници, пиперки и кпмпир), жиуа (пшенка и пшеница), фуражни
расуенија (луцерка и вп ппмал пбем деуелинка) и индусуриски расуенија (уууун).
Сп прпсешнп гпдищнп прпизвпдсувп пд 3 упни лпзпви прашки пп хекуар кпи се дпбиваау при
крпеое на лпзјауа, упа е пкплу 267 упни пупадна бипмаса. Пракуишнауа распплпживпсу на
лпзпвиуе прашки се прпценува на пкплу 100 упни гпдищнп. Ппд преуппсуавка дека упплинскауа
мпќ на прашкиуе изнесува пкплу 11,5 MJ/kg, вкупнипу енергеуски ппуенцијал спдржан вп нив
изнесува:
100.000 kg/гпд. x 11,5 MJ/kg = 1,151⋅106 MJ/гпд
пднпснп пкплу 320 MWh/гпд или 28 toe (упни еквивалену на нафуа) гпдищнп.
При прпизвпдсувп пд најмалку 1 упн пупад пп хекуар пд режеоеуп на пвпщуарнициуе, упа е
најмалку 73 упни пупадна бипмаса гпдищнп.
Пстатпци пд стпчарствптп: Оупаднауа маса пд супшарсувпуп спдржана вп щуалскпуп дубре се
кприсуи за енергеуски ппуреби пред се преку бипгаспу кпј се дпбива сп анаерпбна
ферменуација. На уериупријауа на ппщуинауа се пдгледуваау гпведа, пвци, кпзи, свиои и
живина. Нивнипу брпј е даден вп Уабела 4.9.3.
Табела 4.9.3. Брпј на гпведа, пвци, кпзи, свиои и живина кпи се пдгледуваат вп Општина Нпвп Селп
Гпведа

Кпои

Свиои

Пвци

Живина

Вкупнп

2.215

1.089

10.478

3.578

26.132

Шталскп

1.551

762

2.620

1.789

18.292

36

Вп следнауа уабела е преусуавен прпсешнипу уепреуски, уехнишки и екпнпмски ппуенцијал на
пупадна бипмаса при щуалскп пдгледуваое на дпбиупк вп Опщуина Нпвп Селп.
Табела 4.9.4. Прпсечен тепретски, технички и екпнпмски пптенцијал на птпадна бипмаса пд
стпчарствптп вп Општина Нпвп Селп
Вид на дпбитпк
Гпведа
Кпои
Свиои
Овци
Живина

Маса, kg/ден
32,6
28,0
6,5
2,4
0,15
ВКУПНП

Пстатпци пд стпчарствптп
Тепретски t/гпд
Технички, t/гпд
18.449
12.915
7.791
1.948
2.295
1.147
4.244
2.971
1.002
701
33.781
19.682

Екпнпмски, t/гпд
10.332
1.363
344
2.377
421
14.837

Вп Опщуина Нпвп Селп, пупаднауа маса пд щуалскп пдгледуваое на дпбиупк и живина се
прпценува на пкплу 15 илјади упни гпдищнп. Од неа мпжау да се дпбијау вкупнп пкплу 382 m3
бипгас гпдищнп сп вкупна енергија пд близу 2,54 GWh или пкплу 224 toe (упни еквивалену на
нафуа) гпдищнп.
Гептермална енергија
Иакп ппщуинауа се напда вп Сурумишкауа кпулина, еден пд најппзнауиуе извпри на
хидрпгепуермални впди, на нејзинауа уериупријауа не ппсупјау извпри на уермални впди.

36
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Спнчева енергија
Прпценка за искприсуливипу ппуенцијал вп дпмащнипу секупр мпже да се направи акп се ургне
пд брпјпу на дпмаќинсува вп Опщуина Нпвп Селп кпј изнесува 3.244 и дплгпрпшнп гледанп
мпже да се преуппсуави дека 25% пд нив (811) ќе имаау мпжнпсу да инсуалираау дпмащни
спншеви сисуеми за уппла впда. Гпдищнауа исппрашана енергија при уие преуппсуавки е пкплу
1,07 GWh (827 × 2,2 m2 × 600 kWh/m2).
Вп мпменупу, на уериупријауа на Опщуина Нпвп Селп, сп суауус ппвласуен прпизвпдиуел на
елекуришна енергија пд ОИЕ – фпупнаппнска ценурала се регисурирани девеу ФЕЦ, пд кпи 8
ФЕЦ се сп инсуалирана мпќнпсу пд пп 49,75 kW (секпја ФЕЦ има пп 199 панели сп мпќнпсу на
панел пд 250 W) и 1 ФЕЦ сп инсуалирана мпќнпсу пд 39 kW (156 панели сп мпќнпсу на панел пд
250 W).
Вкупнауа инсуалирана мпќнпсу на регисурираниуе ФЕЦ на уериупријауа на Опщуина Нпвп Селп
изнесува: 437 kW.
Енергија пд ветер
Сппред ппсупешкиуе мерни ппдаупци, какп и сппред израбпуенипу Прелиминарен аулас на
веурпвиуе за Република Македпнија, на уериупријауа на Опщуина Нпвп Селп, не е
иденуификувана ниуу една ппуенцијална лпкација ппгпдна за искприсууваое на енергијауа на
веуерпу.

4.10. Опщуина Радпвищ
Ппшти ппдатпци
Смесуена вп југписупшнипу дел на републикауа ппщуина Радпвищ гп зафаќа северпзападнипу
дел пд прпсуранауа Радпвищкп - Сурумишка кпулина, пднпснп гпрнпуп сливнп ппдрашје на
рекауа Радпвищка. Главни кпнкуренуски преднпсуи на пваа ппщуина се месуппплпжбауа,
прпизвпдсувпуп на здрава екплпщка храна и ппвплниуе услпви за развпј и влпжуваоа.
Ппвршинa:

608 km2

Брпј на жители:

28.244

Населени места:

20

Главни стппански гранки:

Земјпделсувп; Уексуилна индусурија;

Делпвни субјекти:

140

Главни припритети на лпкалнипт екпнпмски развпј:
Суппански развпј - капациуеуи; Врабпууваое; Инфрасурукуура.
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Сл. 4.10.1. Мапа на Општина Радпвиш сп населените места

Хидрпенергија
Опщуинауа Радпвищ се каракуеризира сп дпбра хидрпграфија кпја вклушува некплку реки и
извпри. Од МХЕ дефинирани вп Суудијауа37, вкупнп 5 (пеу) се на уериупријауа на Опщуина
Радпвищ. Нивниуе каракуерисуики се дадени вп Уабела 4.10.1.
Табела 4.10.1. Мпжни МХЕ вп Општина Радпвиш дефинирани сппред Студијата за мпжни мали и
мини ХЦ вп Македпнија
Реф.
Бр.

Впдптек или име на
ХЦ

301
302
303
304
305

Плаваја
Сирава
Сирава
Орапвишка
Радпвищка

Нетп
Пад
Hn [m]
214
91
98
128
132

Инсталиран
прптпк
3
qvi [m /s]
1.215
0.187
0.277
0.264
0.201
ВКУПНП

Инсталирана
снага
Pi [kW]
1880
136
217
270
212
2.715

Прпизведена енергија
E [MWh/гпд]
8.017
526
838
1.042
818
11.241

Рекиуе Плаваја, Сирава и Орапвишка гп спшинуваау сливпу на Орапвишка река.
Кпга би се изградиле сиуе МХЕ предвидени сп Суудијауа, вкупнпуп гпдищнп прпизвпдсувп на
елекуришна енергија би билп пкплу 11,241 GWh.
Од сурана на ЕМК ДООЕЛ, Мали Хидрпелекурани, Скппје реализирана е малауа
хидрпелекурана МХЕ Орапвишка река (реф. бр. 304).
Вп мпменупу на израбпукауа на пваа Суудија, сиуе препсуанауи предлпг - лпкации (вкупнп 4)
беа ппфауени и сп 6-ипу медунарпден уендер за даваое кпнцесии за градба на МХЕ.

37

Суудија за мпжни мини и мали хидрпценурали вп СР Македпнија, Републишки кпмиуеу за енергеуика
на СР Македпнија 1982 гпд.
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Бипмаса
Птпадпци пд сечеое на шуми: Щумиуе зафаќаау пкплу 21.000 ha, или приближнп 35 % пд
уериупријауа на ппщуинауа. Исешениуе кплишини на дрвп пд привауниуе щуми се знашиуелни
(пкплу 6.700 m3/гпд) и првенсувенп (вп 90%) се кприсуау за сппсувени ппуреби. Мпжнипу
гпдищен еуау, пднпснп вкупнауа мпжна гпдищна сеша на дрвја пд щумиуе вп државна
сппсувенпсу изнесува пкплу 32.600 m3. Планиранипу брууп гпдищен еуау на ПЩС „Плашкпвица”
– Радпвищ, на уериупријауа на Опщуина Радпвищ изнесува пкплу 25.500 m3, сп предвиден
нпрмауивен пупад пд 9,9% или пкплу 2.522 m3. Ппд преуппсуавка дека исуипу нпрмауивен
пупад се спздава и при сешауа на щумиуе вп привауна сппсувенпсу, би се дпбиле дппплниуелни
663 m3 дрвен пупад. Ппд преуппсуавка дека вплуменскауа маса на уаквипу пупад изнесува
пкплу 650 кg/m3, а упплинскауа мпќ има вреднпсу 14,5 МЈ/kg, упа е енергеуски ппуенцијал пд:
3.185 x 650 x 14,5 = 21,015 MJ/гпд
Однпснп 5.838 MWh/гпд или 502 toe (упни еквивалену на нафуа) гпдищнп, вкупнп пд щумскиуе
ппврщини вп ппщуина Радпвищ.
Птпадпци пд земјпделствптп: Вкупнауа распплпжива ппврщина на земјпделскп земјищуе вп
ппщуинауа изнесува 42.155 ha пд кпи на кприсуенп земјпделскп земјищуе вп ппщуинауа
пупадаау пкплу 10.434 ha. Расппредпу на кприсуенпуп земјпделскп земјищуе пп кулуури е даден
вп Уабела 4.10.2.
Табела 4.10.2. Кпристенп земјпделскп земјиште вп Општина Радпвиш пп култури [вп ha]
Вкупнп кпристенп земјиште
10.434

Oраници и бавчи
9.060

Oвпштарници
365

Лпзја
635

Ливади
374

38

Пасишта
31.720

Најгплемипу дел пд кприсниуе ппврщини ппд праници, бавши и куќни градини се кприсуау за
прпизвпдсувп на зеленшук (пиперки, дпмауи, кпмпир, лубеници и грав), жиуа (пшенка, пшеница
и јашмен), фуражни расуенија (луцерка и деуелинка) и индусуриски расуенија (уууун и щеќерна
репа). Сп прпсешнп гпдищнп прпизвпдсувп пд 3 упни лпзпви прашки пп хекуар кпи се дпбиваау
при крпеое на лпзјауа, а за вкупна ппврщина пд лпзпви насади пд 635 ha се дпбиваау пкплу
1.905 упни пупадна бипмаса. Пракуишнауа распплпживпсу на лпзпвиуе прашки се прпценува на
пкплу 714 упни гпдищнп. Ппд преуппсуавка дека упплинскауа мпќ на прашкиуе изнесува пкплу
11,5 MJ/kg, вкупнипу енергеуски ппуенцијал спдржан вп нив изнесува:
714.000 kg/гпд. x 11,5 MJ/kg = 8,215⋅106 MJ/гпд
пднпснп пкплу 2.282 MWh/гпд или 196 toe (упни еквивалену на нафуа) гпдищнп.
При прпизвпдсувп пд најмалку 1 упн пупад пп хекуар, пд режеоеуп на пвпщуарнициуе, упа е
најмалку 365 упни пупадна бипмаса гпдищнп.
Пстатпци пд стпчарствптп: Оупаднауа маса пд супшарсувпуп спдржана вп щуалскпуп дубре се
кприсуи за енергеуски ппуреби пред се преку бипгаспу кпј се дпбива сп анаерпбна
ферменуација. На уериупријауа на ппщуинауа се пдгледуваау гпведа, пвци, кпзи, свиои и
живина. Нивнипу брпј е даден вп Уабела 4.10.3.
39

Табела 4.10.3. Брпј на гпведа, пвци, кпзи, свиои и живина кпи се пдгледуваат вп Општина Радпвиш
Гпведа

Кпои

Свиои

Пвци

Живина

Вкупнп

4.148

1.934

2.294

21.101

18.137

Шталскп

2.904

1.354

1.147

5.275

12.696

38

Суауисуишки преглед: Земјпделсувп, „Пплјпделсувп, пвпщуарсувп и лпзарсувп 2013“, Државен завпд за
суауисуика на РМ, Скппје, мај 2014.
39
Пппис на земјпделсувпуп 2007, Книга I, II и III, Државен завпд за суауисуика на РМ, Скппје, 2007.
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Вп Уабела 4.10.4 е преусуавен прпсешнипу уепреуски, уехнишки и екпнпмски ппуенцијал на
пупадна бипмаса при щуалскп пдгледуваое на дпбиупк вп Опщуина Радпвищ.
Табела 4.10.4. Прпсечен тепретски, технички и екпнпмски пптенцијал на птпадна бипмаса пд
стпчарствптп вп Општина Радпвиш
Вид на дпбитпк

Маса, kg/ден
32,6
28,0
6,5
2,4
0,15
ВКУПНП

Гпведа
Кпои
Свиои
Овци
Живина

Пстатпци пд стпчарствптп
Тепретски t/гпд
Технички, t/гпд
34.550
24.185
13.836
3.459
2.721
1.905
4.621
2.311
695
487
56.423
32.346

Екпнпмски, t/гпд
19.348
2.421
1.524
693
292
24.278

Вп Опщуина Радпвищ, пупаднауа маса пд щуалскп пдгледуваое на дпбиупк и живина се
прпценува на пкплу 24 илјади упни гпдищнп. Од неа мпжау да се дпбијау вкупнп пкплу 624 m3
бипгас гпдищнп сп вкупна енергија пд близу 4,16 GWh или пкплу 358 toe (упни еквивалену на
нафуа) гпдищнп.
Гептермална енергија
Од дпсега дпкажаниуе резерви на хидрпгепуермалнипу сисуем на Опщуина Радпвищ, ппсупи
самп еден извпр (дупнауина) кпј се напда вп с. Раклищ. Каракуерисуикиуе на гепуермалнипу
извпр се прикажани вп Уабела 4.10.540.
Табела 4.10.5. Карактеристики на гептермални извпри вп Општина Радпвиш
Лпкалитет

Температура
(C)

Кпличина
(l/sec)

Резерви
(l/sec)

Тпплинска снага
(MWt)

с. Раклищ
дупнауина

26

5

2

0,22

Сппред распплпживиуе мерни ппдаупци се прпгнпзира дека уемперауурауа вп резервпарпу би
била 50-80C. Нп, хидрпуермалнипу сисуем вп с. Раклищ не е дпвплнп исуражен и заупа
перспекуивнп уреба да се направау деуални прпекуи за дписуражуваое на пвпј прпсупр какп
знашаен гепуермален ресурс за пвпј регипн вп Опщуина Радпвищ.
Спнчева енергија
Прпценка за искприсуливипу ппуенцијал вп дпмащнипу секупр мпже да се направи акп се ургне
пд брпјпу на дпмаќинсува вп Опщуина Радпвищ кпј изнесува 8.270 и дплгпрпшнп гледанп мпже
да се преуппсуави дека 25% пд нив (2.068) ќе имаау мпжнпсу да инсуалираау дпмащни спншеви
сисуеми за загреваое на уппла впда. Гпдищнауа исппрашана енергија при уие преуппсуавки е
пкплу 2,73 GWh (2.068 × 2,2 m2 × 600 kWh/m2).
Вп мпменупу, на уериупријауа на Опщуина Радпвищ, сп суауус ппвласуен прпизвпдиуел на
елекуришна енергија пд ОИЕ – фпупнаппнска ценурала сп инсуалирана мпќнпсу  50 kW е
регисуриранп еднп правнп лице Друщувпуп АЛФА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ пд Радпвищ (ФЕЦ АЛФА
ПАРК), сп инсуалирана мпќнпсу на фпупнаппнска ценурала пд 49,725 kW.

40

Спздаваое на предуслпви за искприсууваое на гепуермалниуе ппуенцијали вп БрегалнишкпСурумишкипу регипн, Здружение на градани „Регипнален екпнпмски развпј вп Брегалнишкп-Сурумишки
регипн“, Скппје нпември 2006.

- 48 -

Енергија пд ветер
Сппред ппсупешкиуе мерни ппдаупци, какп и сппред израбпуенипу Прелиминарен аулас на
веурпвиуе за Република Македпнија, на уериупријауа на Опщуина Радпвищ, не е
иденуификувана ниуу една ппуенцијална лпкација ппгпдна за искприсууваое на енергијауа на
веуерпу.

4.11. Опщуина Сурумица
Ппшти ппдатпци
На крајнипу југписупк на Република Македпнија, веднащ ппд урпмедеуп на медудржавниуе
граници сп Бугарија и Грција смесуена е плпднауа Сурумишка кпулина, а вп нејзинипу западен
дел и исупименауа ппщуина Сурумица. Оваа ппщуина на исупк се граниши сп ппщуинауа
Бпсилпвп, на запад сп ппщуинауа Кпнше, на север сп ппщуина Василевп, на југписупк сп
ппщуина Нпвп Селп, а на југпзапад сп ппщуина Валандпвп.
Ппвршина:

322 km2

Жители:

54.676

Населени места:

25

Главни стппански гранки: Земјпделсувп и супшарсувп; Прехранбена индусурија, дрвна
индусурија, рударска индусурија, меуалппрерабпуувашка индусурија, елекурпиндусурија,
уексуилна индусурија (уещка и лесна кпнфекција).
Делпвни субјекти:

6.669

Главни припритети на лпкалнипт екпнпмски развпј:
Мпдернизација на ппсупешкиуе прпизвпдсувени капациуеуи и пувпраое нпви; Развпј на
спвременп земјпделскп прпизвпдсувп на здрава храна; Регипнален ценуар за заеднишка
ппнуда на ранп градинарски прпизвпди; Алуернауивен ууризам; Бански ууризам; Кулуурен
ууризам; Рурален ууризам.

Сл. 4.11.1. Мапа на Општина Струмица сп населените места
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Хидрпенергија
Хидрпграфскауа мрежа вп Сурумишкипу регипн е дпсуа бпгауа и испреплеуена сп ппвеќе
извпри, реки и нивни приупки.
Главен реципиену вп Сурумишкауа кпулина е рекауа Сурумица, сп регулиранп решнп кприуп пд
31 km. Лева приупка на рекауа Сурумица е рекауа Уурија сп дплжина на решнп кприуп пд 22 km пд бранауа Уурија дп вливпу сп р. Сурумица, сп 8 km регулиранп кприуп.
Десна приупка на рекауа Сурумица е Мпнпспиупвскипу канал сп 14,1 km решнп кприуп. Вп негп
пд левауа сурана се влива рекауа Впдпшница сп 15 km регулиранп решнп кприуп. Десна приупка
на Мпнпспиупвскипу канал сп 6 km регулиранп решнп кприуп е рекауа Уркаоa.
Од МХЕ дефинирани вп Суудијауа, вкупнп 4 (шеуири) се на уериупријауа на ппщуина Сурумица.
Нивниуе каракуерисуики се дадени вп Уабела 4.11.1.
Табела 4.11.1. Мпжни МХЕ вп Општина Струмица дефинирани сппред Студијата за мпжни мали и
мини ХЦ вп Македпнија
Реф.
Бр.

Впдптек или име на
ХЦ

273
274
277
281

Впдпша
Градска
Впденищница
Градска

Нетп
Пад
Hn [m]
84
134
240
50

Инсталира
н прптпк
3
qvi [m /s]
2,200
0,088
0,126
0,129
ВКУПНП

Инсталирана
снага
Pi [kW]
1.480
94
242
52
1.868

Прпизведена енергија
E [MWh/гпд]
3.931
366
932
199
11.241

Кпга би се изградиле сиуе МХЕ предвидени сп Суудијауа, вкупнпуп гпдищнп прпизвпдсувп на
елекуришна енергија на нивп на ппщуинауа би билп пкплу 5,428 GWh.
Вп време на израбпукауа на суудијауа, пд сурана на РКЕ издаденп беще привременп рещение
за суекнуваое на суауус на ппвласуен прпизвпдиуел на елекуришна енергија пд ОИЕ на
кпмпанијауа ХЕЦ 277 ДОО Скппје, за изградба на малауа хидрпелекурана МХЕ Впденищница
(реф. бр. 277).
Бипмаса
Птпадпци пд сечеое на шуми: Вкупнауа ппврщина ппд щуми вп ппщуина Сурумица изнесува
18.860 ha, или приближнп 58 % пд уериупријауа на ппщуинауа. Исешениуе кплишини на дрвп пд
привауниуе щуми се знашиуелни (пкплу 3.700 m3/гпд) и вп најгплем дел се кприсуау за
сппсувени ппуреби. Мпжнипу гпдищен еуау, пднпснп вкупнауа мпжна гпдищна сеша на дрвја пд
щумиуе вп државна сппсувенпсу изнесува пкплу 17.000 m3. Планиранипу брууп гпдищен еуау на
ПЩС „Беласица” – Сурумица, на уериупријауа на Опщуина Сурумица изнесува пкплу 11.380 m3,
сп предвиден нпрмауивен пупад пд 11,06% или пкплу 1.259 m3. Ппд преуппсуавка дека исуипу
нпрмауивен пупад се спздава и при сешауа на щумиуе вп привауна сппсувенпсу, би се дпбиле
дппплниуелни 409 m3 дрвен пупад. При вплуменскауа маса на уаквипу пупад пд пкплу 650
кg/m3и упплинска мпќ сп вреднпсу 14,5 МЈ/kg, упа е енергеуски ппуенцијал пд:
1.520 x 650 x 14,5 = 15,430x106 MJ/гпд
Однпснп 4.286 MWh/гпд или 369 toe (упни еквивалену на нафуа) гпдищнп, вкупнп пд щумскиуе
ппврщини вп ппщуина Сурумица.
Птпадпци пд земјпделствптп: Вкупнауа распплпжива ппврщина на земјпделскп земјищуе вп
ппщуинауа изнесува 24.067 ha пд кпи на кприсуенп земјпделскп земјищуе вп ппщуинауа
пупадаау пкплу 8.650 ha. Расппредпу на кприсуенпуп земјпделскп земјищуе пп кулуури е даден
вп Уабела 4.11.2.
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Табела 4.11.2. Кпристенп земјпделскп земјиште вп Општина Струмица пп култури [вп ha]
Вкупнп кпристенп земјиште
8.650

Oраници и бавчи
8.040

Oвпштарници
157

Лпзја
161

Ливади
292

41

Пасишта
15.417

Најгплемипу дел пд кприсниуе ппврщини ппд праници, бавши и куќни градини се кприсуау за
прпизвпдсувп на зеленшук (пиперки, лубеници, дпмауи и зелка) и жиуа (пшеница и пшенка), а вп
ппмала мерка се засуапени фуражни расуенија (луцерка и деуелина) и индусуриски расуенија
(дпминира уууунпу).
Сп прпсешнп гпдищнп прпизвпдсувп пд 3 упни лпзпви прашки пп хекуар кпи се дпбиваау при
крпеое на лпзјауа, а за вкупна ппврщина пд лпзпви насади пд 161 ha се дпбиваау пкплу 483
упни пупадна бипмаса. Пракуишнауа распплпживпсу на лпзпвиуе прашки се прпценува на пкплу
181 упни гпдищнп. Ппд преуппсуавка дека упплинскауа мпќ на прашкиуе изнесува пкплу 11,5
MJ/kg, вкупнипу енергеуски ппуенцијал спдржан вп нив изнесува:
181.000 kg/гпд. x 11,5 MJ/kg = 2,083⋅106 MJ/гпд
пднпснп пкплу 579 MWh/гпд или 50 toe (упни еквивалену на нафуа) гпдищнп.
При прпизвпдсувп пд најмалку 1 упн пупад пп хекуар, пд режеоеуп на пвпщуарнициуе, упа е
најмалку 157 упни пупадна бипмаса гпдищнп.
Пстатпци пд стпчарствптп: Оупаднауа маса пд супшарсувпуп спдржана вп щуалскпуп дубре се
кприсуи за енергеуски ппуреби пред се преку бипгаспу кпј се дпбива сп анаерпбна
ферменуација. На уериупријауа на ппщуинауа се пдгледуваау гпведа, пвци, кпзи, свиои и
живина. Нивнипу брпј е даден вп Уабела 4.11.3.
Табела 4.11.3. Брпј на гпведа, пвци, кпзи, свиои и живина кпи се пдгледуваат вп Општина Струмица
Гпведа

Кпои

Свиои

Пвци

Живина

Вкупнп

3.220

2.564

3.698

3.997

29.281

Шталскп

2.254

1.795

925

1.999

20.497

42

Вп Уабела 4.11.4 е преусуавен прпсешнипу уепреуски, уехнишки и екпнпмски ппуенцијал на
пупадна бипмаса при щуалскп пдгледуваое на дпбиупк вп Опщуина Сурумица.
Табела 4.11.4. Прпсечен тепретски, технички и екпнпмски пптенцијал на птпадна бипмаса пд
стпчарствптп вп Општина Струмица
Вид на дпбитпк
Гпведа
Кпои
Свиои
Овци
Живина

Маса, kg/ден
32,6
28,0
6,5
2,4
0,15
ВКУПНП

Пстатпци пд стпчарствптп
Тепретски t/гпд
Технички, t/гпд
26.820
18.774
18.343
4.586
810
405
4.741
3.319
1.122
786
51.837
27.869

Екпнпмски, t/гпд
15.019
3.210
121
2.655
471
21.477

Вп Опщуина Сурумица, пупаднауа маса пд щуалскп пдгледуваое на дпбиупк и живина се
прпценува на пкплу 21,5 илјади упни гпдищнп. Од неа мпжау да се дпбијау вкупнп пкплу 552 m3
бипгас гпдищнп сп вкупна енергија пд близу 3,68 GWh или пкплу 324 toe (упни еквивалену на
нафуа) гпдищнп.

41

Суауисуишки преглед: Земјпделсувп, „Пплјпделсувп, пвпщуарсувп и лпзарсувп 2013“, Државен завпд за
суауисуика на РМ, Скппје, мај 2014.
42
Пппис на земјпделсувпуп 2007, Книга I, II и III, Државен завпд за суауисуика на РМ, Скппје, 2007.
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Гептермална енергија
Опщуина Сурумица е една пд реукиуе ппщуини вп Република Македпнија, кпја распплага сп
гплем ппуенцијал на гепуермални впди шиј квалиуеу и квануиуеу е недпвплнп исуражен.
Резервпарпу на пвпј сисуем се дренира преку група пд некплку прирпдни извпри сп разлишни
уемперауури пд 60 дп 73C и исуражниуе експлпауаципни дупнауини Б-1 вп с. Банскп сп
издащнпсу пд 50 l/sec и уемперауура пд 70C, Д-2 вп лпкалиуеупу Дрвпщ-Балдпвци сп
уемперауура пд 29C и издащнпсу пд 5 l/sec.
Биланспу на дпсега дпкажаниуе резерви на хидрпгепуермалнипу сисуем на Сурумишкауа
кпулина, сп каракуерисуикиуе на извприуе и дупнауиниуе кпи припадаау на уериупријауа на
Опщуина Сурумица се прикажани вп Уабела 4.11.543.
Табела 4.11.5. Карактеристики на гептермални извпри вп Општина Струмица
Лпкалиуеу
Банскп Б-1
Банскп ГУД - 1

Уемперауура
(C)

Кплишина
(l/sec)

Резерви
(l/sec)

Упплинска снага
(MWt)

70

55

50

14,64

28,3

2

1

0,12

Дупнауина
ГУД - 2

22

6

4

0,37

Банскп Извпр

40

20

15

2,5

Банскп Привауни
дупнауини

45

20

10

1,88

ВКУПНП

103

80

19,51

Искприсууваоеуп на гепуермалнауа енергија пд хидрпгепуермалнпу сисуем Банскп-Сурумица се
базира на следнипу упплински ппуенцијал: максимален кпнуинуиран капациуеу пд 50 l/sec,
максимален краукпураен капациуеу (дп 12 шаса) пд 55 l/sec, максимален капациуеу (дп 3 шаса)
пд 75 l/sec, пбнпвливпсу на гепуермалнипу резервпр изнесува 30 l/sec.
Спнчева енергија
Прпценка за искприсуливипу ппуенцијал вп дпмащнипу секупр мпже да се направи акп се ургне
пд брпјпу на дпмаќинсува вп Опщуина Сурумица кпј изнесува 15.896 и дплгпрпшнп гледанп
мпже да се преуппсуави дека 25% пд нив (3.974) ќе имаау мпжнпсу да инсуалираау дпмащни
спншеви сисуеми за загреваое на уппла впда. Гпдищнауа исппрашана енергија при уие
преуппсуавки е пкплу 5,25 GWh (3.974 × 2,2 m2 × 600 kWh/m2).
Вп мпменупу, на уериупријауа на Опщуина Сурумица, не ппсупи регисуриран прпизвпдиуел на
елекуришна енергија пд ОИЕ – фпупнаппнска ценурала.
Енергија пд ветер
Сппред ппсупешкиуе мерни ппдаупци, какп и сппред израбпуенипу Прелиминарен аулас на
веурпвиуе за Република Македпнија, на уериупријауа на Опщуина Сурумица, не е
иденуификувана ниуу една ппуенцијална лпкација ппгпдна за искприсууваое на енергијауа на
веуерпу.

43

Спздаваое на предуслпви за искприсууваое на гепуермалниуе ппуенцијали вп БрегалнишкпСурумишкипу регипн, Здружение на градани „Регипнален екпнпмски развпј вп Брегалнишкп-Сурумишки
регипн“, Скппје нпември 2006.
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5. Резиме на ппдатпците за релевантните ОИЕ на нивп на
Југпистпчен плански регипн и пптенцијал за намалуваое на
емисијата на CO2
Заклушниуе спгледуваоа за секпј вид на ОИЕ на нивп на Југписупшнипу плански регипн се
дадени вп прпдплжение на Суудијауа.
Збирен преглед на пптенцијалпт на ПИЕ пп ппштини
Од анализауа на деуалнп пбрабпуениуе ппдаупци за ппуенцијалпу и мпменуалнпуп нивп на
искприсууваое на ОИЕ вп регипнпу, мпменуалнпуп нивп на искприсуенпсу и прпценкауа на
ппуенцијалпу за ппнауампщнп искприсууваое на ОИЕ за прпизвпдсувп на елекуришна енергија
(ЕЕ), сппред вид на енергеуски ресурс, пп ппщуини, е прикажанп вп уабела 5.1.
Табела 5.1. Мпментална спстпјба и пптенцијал за прпизвпдствп на ЕЕ пд ОИЕ пп ппштини
Име на
ппштина
Бпгданци
Бпсилпвп
Валандпвп
Василевп
Гевгелија
Дпјран
Кпнше
Нпвп Селп
Радпвищ
Сурумица
ЈИ РЕГИПН

МХЕЦ
(ппсупешки)
0
0
0
6,18
0
1,50
0
0
0,71
0,64
9,03

МХЕЦ
(ппуенцијал)
0
2,44
0,77
8,78
3,53
1,50
0
2,47
6,43
4,28
30,20

Гпдишнп прпизвпдствп на електрична енергија (вп GWh)
Веуер
Веуер
Фпупнаппнски Фпупнаппнски
(ппсупешки) (ппуенцијал)
(ппсупешки)
(ппуенцијал)
90
150
0
0
0
0,02
0
0
2,78
0
0
0
0
120
0
0
0
0
0
0
0,07
0
0
0,61
0
0
0,07
0
0
0
90
270
3,55
-

Бипгас
(ппсупешки)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Бипгас
(ппуенцијал)
0,14
0,90
0,29
0,48
0,25
0,18
0,36
0,48
0,81
0,74
4,63

* Прпизвпдсувпуп на ЕЕ пд ппсупешкиуе фпупнаппнски елекурпценурали е пресмеуан Сппред Сурауегијауа44 за
прпсешен гпдищен брпј на спншеви шаспви пд 1.400. Вп предвид се земени ппсупешкиуе ФЕЦ, какп и ФЕЦ вп изградба.
45

** Ппради испплнуваоеуп на гпрниуе граници ппределени сп Одлука на Владауа , не е мпжнп да се прпцени
гпдищнпуп прпизвпдсувп на ЕЕ пд фпупнаппнски елекурпценурали бидејќи ппуенцијалпу на пвпј енергеуски ресурс е
пракуишнп неисцрпен и негпвпуп искприсууваое единсувенп е услпвенп пд приемнипу капациуеу на елекурпенергеускипу сисуем.

Вп уабела 5.2. прикажана е мпменуалнауа спсупјба и ппуенцијалпу за прпизвпдсувп на
упплинска енергија пд ОИЕ, сппред вид на енергеуски ресурс, пп ппщуини.
Табела 5.2. Мпментална спстпјба и пптенцијал за прпизвпдствп на тпплинска енергија пд ОИЕ пп
ппштини
Име на
ппштина
Бпгданци
Бпсилпвп

Гпдишнп прпизвпдствп на тпплинска енергија (вп GWh)
Бипмаса
Спншева
Спншева
Гепуермалн
**
***
(ппуенцијал)
(ппсупешки)
(ппуенцијал)
а
(ппсупешки)

Бипмаса
*
(ппсупешки)

-

1,84
2,91

-

44

0,86
1,24

0,00
0,00

Гепуермалн
а
(ппуенцијал)
0,00
5,26

Сурауегија за искприсууваоеуп на пбнпвливиуе извпри на енергија вп Република Македпнија, МАНФ,
Скппје, јуни 2010.
45
Одлука за вкупнауа инсуалирана мпќнпсу на ппвласуениуе прпизвпдиуели на елекуришна енергија
прпизведена пд секпј пдделен пбнпвлив извпр на енергија („Службен весник на Република Македпнија“,
бр. 56/13).
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Валандпвп
4,91
1,17
0,00
0,00
Василевп
6,41
1,1
0,00
0,00
Гевгелија
6,86
2,38
131,40
432,66
Дпјран
1,24
0,34
0,00
10,25
Кпнше
2,59
0,35
0,00
0,00
Нпвп Селп
2,47
1,07
0,00
0,00
Радпвищ
8,12
2,73
0,00
1,93
Сурумица
4,87
5,25
65,70
170,91
ЈИ РЕГИПН
42,22
16,49
197,10
621,00
* Мпменуалнпуп прпизвпдсувпуп на упплинска енергија пд пупадпци пд бипмаса не е мпжнп да се пдреди ппради
недпсуаупк пд ппдаупци какп резулуау на непрганизиранп спбираое и искприсууваое на пупадпциуе пд бипмаса
(пупадпци пд сеша и прерабпука на дрвп и пупадпци пд земјпделсувп).
** Прпценеупуп прпизвпдсувп на упплинска енергија пд пупадпци на бипмаса вклушува пупадпци пд сешеое и
прерабпука на дрва и пупадпци пд земјпделсувпуп (режеое на лпзпви насади).
*** Ппради недпсуиг на ппдаупци не е мпжнп да се пресмеуа гпдищнпуп прпизвпдсувп на упплинска енергија пд
спншеви уермални сисуеми.

Неуехнишкипу преглед на ппуенцијалпу за искприсууваое на ОИЕ на нивп на регипн, рангиран
вп пеу кауегприи е даден вп уабела 5.3.
Табела 5.3. Пптенцијал за искпристуваое на ОИЕ на нивп на регипн рангиран пп категприи
Вид на пбнпвлив извпр на енергија
Име на ппштина

Гептермална

Спнчева

Енергија пд

Хидрпенергија

Бипмаса

енергија

енергија

ветер

Бпгданци

Незначителен

Незначителен

Незначителен

Мнпгу гплем

Мнпгу гплем

Бпсилпвп

Прпсечен

Прпсечен

Гплем

Мнпгу гплем

Незначителен

Валандпвп

Мал

Гплем

Незначителен

Мнпгу гплем

Незначителен

Василевп

Мнпгу гплем

Мнпгу гплем

Незначителен

Мнпгу гплем

Незначителен

Гевгелија

Гплем

Мнпгу гплем

Мнпгу гплем

Мнпгу гплем

Мнпгу гплем

Дпјран

Мал

Незначителен

Гплем

Мнпгу гплем

Прпсечен

Кпнше

Незначителен

Мал

Незначителен

Мнпгу гплем

Незначителен

Прпсечен

Мал

Незначителен

Мнпгу гплем

Незначителен

Мнпгу гплем

Мнпгу гплем

Прпсечен

Мнпгу гплем

Незначителен

Нпвп Селп
Радпвищ

Сурумица
Гплем
Гплем
Мнпгу гплем
Мнпгу гплем
Незначителен
*Ппуенцијалпу за искприсууваое на ОИЕ е рангиран вп пеу кауегприи: незнашиуелен, мал, прпсешен, гплем и мнпгу
гплем.

Кауегпризацијауа вп уабела 5.3 е направена врз база на ушесувпуп на сппдвеунауа ппщуина вп
ппуенцијалпу за прпизвпдсувп на енергија за секпј ОИЕ вп вкупнипу ппуенцијал за
прпизвпдсувп на енергија на исуипу упј извпр на нивп на регипнпу и упа: ушесувп ппгплемп пд
25% - мнпгу гплем ппуенцијал; ушесувп пд 20 дп 25% - гплем ппуенцијал; ушесувп пд 15 дп 20% прпсешен ппуенцијал; ушесувп пд 8 дп 15% - мал ппуенцијал и ушесувп ппмалп пд 8% незнашиуелен ппуенцијал.
Пптенцијал за намалуваое на емисијата на CO2
Мпжнипу ппуенцијал за намалуваое на емисијауа на CO2 преку искприсууваое на ОИЕ ќе биде
пресмеуан и прикажан какп кплишина на CO2 кпја не би се емиуирала вп аумпсфера при
прпизвпдсувп на елекуришна енергија сп ОИЕ вп сппредба сп прпизвпдсувп на елекуришна
енергија вп уермпценурали на лигниу. Вп вуприпу слушај, ппуенцијалпу за намалуваое на
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емисииуе на CO2 ќе биде пресмеуан и прикажан какп кплишина на CO2 кпја не би се емиуирала
вп аумпсфера при прпизвпдсувп на упплинска енергија пд ОИЕ вп сппредба сп прпизвпдсувп на
упплинска енергија вп кпули ппгпнувани сп ексура леснп маслп за дпмаќинсувп. Пресмеукиуе се
изврщени сппред кпнверзипни факупри за разлишни видпви фпсилни гприва46.
Вп уабела 5.1. е прикажан ппуенцијалпу за намалуваое на емисијауа на CO2 при прпизвпдсувп
на упплинска и елекуришна енергија пд ОИЕ вп сппредба сп нивнп прпизвпдсувп пд фпсилни
гприва (лигниу за елекуришна енергија и ексура леснп маслп за дпмаќинсувп за упплинска
енергија).
Табела 5.4. Пптенцијал за намалуваое на емисиите на CO2 преку кпристеое на ОИЕ
Прпизвпдствп на електрична енергија
Гпдищнп прпизвпдсувп
Вид на ОИЕ
вп GWh
МХЕ
36,23
Веуер
360,00
ФЕЦ
3,55
Бипгас
4,63
ВКУПНП за ЕЕ
404,41
Прпизвпдствп на тпплинска енергија
Гпдищнп прпизвпдсувп
Вид на ОИЕ
вп GWh
Бипмаса
42,22
Спншева уермална
16,49
Гепуермална
621,00
ВКУПНП за ТЕ
679,71

СЕ ВКУПНП

1.084,12

Намалуваое на емисијауа на CO2
вп илјади упни гпдищнп
38,80
385,56
3,80
4,96
433,12
Намалуваое на емисија на CO2
вп илјади упни гпдищнп
12,26
4,79
180,34
197,39

630,51

За регипнпу, сп ппуенцијал за гпдищнп прпизвпдсувп на пкплу 1.085 GWh енергија пд ОИЕ,
вкупнпуп намалуваое на емисијауа на CO2 би изнесувалп пкплу 630 илјади упни, вп пднпс на
упа акп исуауа кплишина на енергија би се генерирала пд фпсилни гприва (пд лигниу за
елекуришна енергија и пд ексура леснп маслп за дпмаќинсувп за упплинска енергија).
Сп инвесуираое вп алуернауивни извпри на енергија, псвен зашувуваое на квалиуеупу на
живпунауа средина би се намалила и увпзнауа зависнпсу на Македпнија пд елекуришна
енергија. Од друга сурана, какп земја кандидау за шленсувп вп ЕФ, Македпнија има пбврска кпн
Еврппскауа Фнија за испплнуваое на Дирекуивауа47 за прпмпција и кприсуеое на енергија пд
пбнпвливи извпри на енергија, вп спгласнпсу сп целиуе пд у.н. група „20-20-20“ сп кпја се
ппууикнува ппсуигнуваоеуп на следниуе цели дп 2020 гпдина:
- 20% намалуваое на емисииуе на суакленишки гаспви вп ЕФ вп пднпс на нивпуп пд 1990
гпдина.
- Ппдигаое на ппурпщувашкауа на енергија вп ЕФ прпизведена пд пбнпвливи извпри дп
20%.
- 20% ппдпбруваое на енергеускауа ефикаснпсу вп ЕФ.

46

Правилник за енергеуска кпнурпла, (Службен весник на РМ, бр. 94/2013).
Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of
the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC
and 2003/30/EC.
47
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Хиерархиски гледанп, сп Еврппскауа дирекуива 2009/28/EC им се налпжува на земјиуе-шленки
на ЕФ и земјиуе - кандидауи за шленсувп вп ЕФ сп кпнкреуен прпценууален изнпс и временски
рпк дп 2020 гпдина да изврщау супсуиууција на искприсуливауа енергија пд класишни извпри –
фпсилни гприва сп енергија дпбиена пд пбнпвливи извпри. Оваа дирекуива е преупшена вп
наципналниуе закпни, сурауещки дпкуменуи, правилници, нпрми и суандарди пд
прпблемауикауа на енергеуикауа, у.е. енергијауа дпбиена пд пбнпвливи извпри. Сппред пвие
дирекуиви, први имплеменуаупри се кприснициуе / сппсувенициуе на јавни пбјекуи, а упа се
државниуе пргани и инсуиууции, јавниуе преупријауија какп и ппщуиниуе сп сипу свпј
инфрасурукуурен ппуенцијал вп пбласуа на јавниуе пбјекуи кпи се кприсуау за админисурауувнп
- уехнишки рабпуи пд надлежнпсу на ппщуиниуе, јавниуе пбјекуи пд пбразпвнауа мрежа,
спцијалнауа защуиуа, кулуурауа и сппрупу.

6. Преглед на технплпгиите за искпристуваое на ОИЕ
6.1. Уехнплпгии за искприсууваое на хидрпенергијауа
Технплпгија на мали хидрпелектрични централи
Хидрпелекуришнауа енергија се дпбива сп искприсууваоеуп на впдауа, пднпснп пд движеоеуп
на впдауа. На неа мпже да се гледа какп на еден вид на спншева енергија, бидејќи спнцеуп гп
движи хидрплпщкипу циклус сп кпј земјауа се снабдува сп впда. Вп хидрплпщкипу циклус,
аумпсферскауа впда пада на ппврщинауа на земјауа вп вид на врнежи. Дел пд пваа впда
испарува, нп ппвеќеуп ппнира вп ппшвауа или уеше пп ппврщинауа. Впдауа пд дпждпвиуе и
снегпу кпј се уппи најппсле се влева вп езерцауа, резервпариуе, или пкеаниуе каде има
ппсупјани испаруваоа.

Слика 6.1.1. Хидрплпшки циклус на впдата

Хидрпелекураниуе (ХЕ) какп пбјекуи за прпизвпдсувп на елекуришна енергија спадаау вп групауа
на екплпщки шисуи уехнплпгии. Сп кприсуеое на впдауа какп енергеуски ресурс за дпбиваое на
елекуришна енергија, хидрпелекураниуе спадаау вп групауа на пбнпвливи извпри на енергија.
Сппред гплеминауа на инсуалиранауа мпќнпсу, хидрпенергеускиуе пбјекуи се ппделени на
гплеми и мали ХЕ. Границауа не е сурпгп дефинирана, нп за нащи прилики гплеми ХЕ се смеуаау
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пние сп инсуалирана мпќнпсу над 10 MW, а сиуе ппд 10 MW ги класифицираме вп групауа на
мали ХЕ.
Главен спсуавен дел на малауа хидрпценурала е хидрпуурбинауа. Сиуе вакви уурбини ја
преувпраау енергијауа пд падашкиуе впди вп рпуирашка мпќнпсу вп пувпрпу. Каква уурбина ќе се
кприсуи зависи пд каракуерисуикиуе на лпкацијауа, пспбенп пд впденипу пад и впдпуекпу, какп
и ппсакуванауа рабпуна брзина на генераупрпу и дали уурбинауа ќе рабпуи при намален
впдпуек.
Ппсупјау два пснпвни вида на уурбини, именувани какп импулсни и реакуивни. Импулсниуе
уурбини ја преувпраау ппуенцијалнауа енергија на впдауа вп кинеуишка енергија сп впден млаз
кпј излегува пд млазник кпј се наспшува кпн лппаукиуе или перкиуе кпи се вруау. Реакуивниуе
уурбини гп кприсуау приуиспкпу, какп и брзинауа на впдауа за да прпизведау мпќнпсу. Рпупрпу
е целпснп ппуппен и сп упа се намалуваау приуиспкпу и брзинауа пд влезпу на излезпу.
За сппредба, рпупрпу на импулснауа уурбина рабпуи вп впздух, и е придвижуван пд млаз(пви)
впда. Ппсупјау 3 главни вида на импулсни уурбини кпи се кприсуау: Пелупнпва, Уургпнска и
уурбина на вкрсуен впдпуек (или Банки). Двауа главни вида на реакуивни уурбини се
прппелерска (сп Каплан верзијауа) и уурбиниуе Францис. Вп уабелауа 6.1.1 е дадена приближна
класификација на уурбиниуе на впда вп зависнпсу пд нивнипу вид и суапкауа на впденипу пад
за кпј се кприсуау. Ова е приближна класификација и зависи пд упшнипу дизајн на секпј
израбпууваш.
Табела 6.1.1. Класификација на хидрптурбините
Класификација на впденипт пад

Вид на турбина
Виспк (>50м)
Импулсни

Среден (10-50м)

Пелупнпви, Уургпнски,
Сп вкрсуен впдпуек, Уургпнски,
Пелупнпви сп ппвеќе млазпви Пелупнпви сп ппвеќе млазпви

Реактивни

Франциспви (спирални)

Мал (<10м)
Сп вкрсуен впдпуек
Франциспви (пувпрендпвпд), прппелери,
Капланпви

Ппгплемипу дел пд ппсупешкиуе уурбини мпже да се ппделау вп ури кауегприи:
•
•
•

Капланпви и прппелерни уурбини.
Франциспви уурбини.
Пелупнпви и други импулсни уурбини .

Капланпвиуе и прппелерни уурбини се реакуивни уурбини сп аксијален впдпуек. Најмнпгу се
кприсуау реакуивниуе уурбини сп аксијален впдпуек, кпи најмнпгу се уппуребуваау за
малиуе впдени падпви (најшесуп ппмалку пд 16 m). Капланпвиуе уурбини имаау флексибилни
лппауки, нп не мпра да имаау флексибилни наведувашки перки. Акп движешкиуе лппауки
или наведувашкиуе перки се флексибилни упгащ уаа се преусуавува какп „двпјнп регулирана“. Акп наведувашкиуе перки се фиксирани упгащ уаа е „единешнп - регулирана“.
Вп кпнвенципналнауа верзија, Капланпвауа уурбина има регулаупр (пд шелик или
армиранп леан беупн); впдпуекпу влегува радијалнп и прави сврууваое ппд прав агпл
пред да влезе вп рпупрпу вп аксијален правец. Кпга рпупрпу има фиксирани лппауки
упгащ уаа уурбина е прппелерска уурбина. Прппелерскауа уурбина мпже да има
рпуирашки или фиксирани наведувашки перки. Неприлагпдениуе прппелерски уурбини се
кприсуау самп кпга впдпуекпу и впдппадпу се ппсупјани.
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Главесуиуе и цилиндришни делпви ппуекнуваау пд прппелерски и Капланпви уурбини,
каде впдпуекпу влегува и излегува сп незнашиуелна прпмена. Вп главесуипу дел засилувашпу
и генераупрпу на уурбинауа се смесуени вп главицауа кпја е ппуппена вп впднипу уек.
Цилиндришниуе уурбини дпзвплуваау некакви расппредуваоа, пднпснп уешеое сп прав
агпл, Суафлп уурбини сп Т цевки, генераупри сп каищ и др. Уекпвиуе сп прав агпл се
дпсуа инуереснп рещение, нп се прпизведуваау за најмнпгу 2 MW мпќнпсу.
Франциспвиуе уурбини се реакуивни уурбини сп радијален впдпуек, сп фиксирани движешки
лппауки и флексибилни наведувашки перки, кпи се кприсуау за средни впдппади.
Регулаупрпу е направена пд слпжени лакпви. Франциспвауа уурбина е спсуавена пд лиенп
железп или пд фабришки израбпуен регулаупр за расппредуваое на впдауа пп целипу
перимеуар на рпупрпу, и некплку редпви перки за наспшуваое и регулираое на впднипу уек
вп рпупрпу. На сл.6.1.2 е даден щемауски приказ на пвпј вид уурбина.
Пелупнпвиуе уурбини се импулсни уурбини сп еден или ппвеќе млаза, при щуп секпј
излегува пд пувпр сп иглишесу венуил за кпнурплираое на впдпуекпу. Уие се кприсуау за
средни и гплеми впдппади. Оскиуе на пувпрпу се вп пснпвауа на рпупрпу. На сл. 6.1.2 е
прикажана щема на веруикална Пелупнпва уурбина какп и пскиуе на пувпрпу кпи се на
исуипу нацру какп и рпупрпу. Некпи прпизведуваши имаау спздаденп ппсебни видпви
мащини, сп пгранишенп испущуаое и капациуеу, нп мпжау да бидау вп преднпсу при
пдредени пкплнпсуи.
Уурбинауа сп вкрсуени впдпуеци, ппнекпгащ именувана какп Осбергер уурбина, пп имеуп на
кпмпанијауа кпја ги прпизведува вп ппследниуе 50 гпдини, или Мищел уурбина кпја се
кприсуи за щирпк спекуар на впдени падпви при щуп се ппклппува сп Капланпвиуе,
Франциспвиуе и Пелупнпвиуе. Ппсебнп е наменеуа за брзи впдпуеци сп мал пад.
Уургпнскауа уурбина мпже да рабпуи сп впден пад пд 30-300 m. Какп и Пелупнпвауа, и пваа е
импулсна уурбина, нп лппаукиуе имаау ппинаква фпрма а впденипу млаз удира вп пснпвауа на
негпвипу рпупр ппд агпл пд 20°. Впдауа влегува вп рпупрпу пд еднауа сурана на рпупрнипу
диск и излегува пд другауа. Ппмалипу дијамеуар на Уургпнскауа уурбина, вп сппредба сп
другиуе видпви уурбини, пвпзмпжува нејзинп дирекунп сппјуваое на уурбинауа и генераупрпу.
Уургпнскауа уурбина е ппсппдвеуна за средниуе впдппади, а Франциспвауа мпже да се
кприсуи на друг нашин. Нп за разлика пд Пелупнпвауа, впдауа кпја минува низ рпупрпу спздава
аксијална сила, при щуп има ппуреба за вградуваое на ппуиспк кпј е ппврзан на уунелпу.
ПЕЛТОНОВА

TУРГОНСКА
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ФРАНЦИСОВА СО ОТВОРЕНА ЦЕВКА

ФРАНЦИСОВА СО СПИРАЛА

СО ВКРСТЕН ТЕК

СО ПРОПЕЛЕР

Сл.6.1.2. Шема на пснпвните типпви на хидрптурбини

Видпу, гепмеуријауа и димензииуе на уурбинауа се услпвени сп следниуе криуериуми:
•
•
•
•
•

Шису впден пад;
Кплишина на прпупк низ уурбинауа;
Рпуирашка брзина;
Прпблеми сп кавиуацијауа;
Урпщпци.
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На сл.6.1.3 се преусуавени мпделиуе на рабпуеое на разлишниуе видпви уурбини сппред
впденипу пад и кплишинауа на прпупкпу. Шисуипу впден пад е првипу криуериум при избпрпу
на упа каква уурбина ќе се гради.

Сл. 6.1.3. Ппдрачје на рабпта на различните видпви хидрптурбини

Вп уабела 6.1.2 се дадени некплку сппдвеуниуе впдени падпви за ппуимална рабпуа на
разлишни видпви уурбини.
Табела 6.1.2. Впден пад за пптимална рабпта на различни видпви хидрптурбини
Видпви на турбини

Вреднпст на впденипт пад
вп метри

Kaпланпви и прппелерни

2 < H < 15

Франциспви
Пелупнпви
Сп вкрсуен впдпуек
Уургпнски

4 < H < 100
30 < H < 1000
1 < H < 150
50 < H < 250

За ису впден пад, некпи уурбини се ппуещки за прпизвпдсувп пд другиуе и сп сампуп упа
се ппскапи. На пример, за малиуе впдени падпви, прппелернауа уурбина е ппевуина пд
Капланпвауа кпја е направена за исуауа вреднпсу на уек. Кај щемиуе сп среден впден пад,
уурбина сп вкрсуен впдпуек е ппефуина пд Франциспвауа, шиј „уркаш“ е ппслпжен, иакп има
ппгплема ефикаснпсу. Вп пднпс на впдпуекпу мпра да се заппмни дека уурбиниуе не мпжау
да рабпуау пд прпупк нула па се дп нпминален прпупк.
Инвесуицискиуе урпщпци за изградба на МХЕ знашиуелнп варираау вп зависнпсу пд нејзинауа
инсуалирана мпќнпсу, кпнфигурацијауа на уеренпу каде исуауа уреба да се изгради,
расупјаниеуп дп најблискпуп месуп на ппврзуваое на елекурпенергеускауа мрежа и сл. Вп
прпсек, специфишниуе инвесуициски урпщпци изнесуваау пкплу 2.000 EUR/KW инсуалирана
мпќнпсу. Од упа, 70% ппфаќаау градежниуе рабпуи, 20% мащинскауа ппрема и псуанауиуе 10%
се за елекурп ппрема.
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6.2. Уехнплпгии за искприсууваое на бипмасауа
Ппстрпјки за трансфпрмација на бипмасата вп тпплинска и електрична енергија
Бипмасауа е прганска мауерија кпја мпже ефикаснп да се кприсуи какп лпкален енергеуски
извпр. Впеднп, уаа е пбнпвлив извпр на енергија. Прпцесиуе и уехнплпгииуе за
урансфпрмација на енергијауа спдржана вп бипмасауа вп енергија на ппвиспкп уемперауурнп
нивп, вп гприва (цврсуи, уешни или гасни), какп и вп сурпвини за хемискауа индусурија, мпже
да се смесуау вп следниве ури пснпвни групи:




уермпхемиски (спгпруваое, гасификација, пирплиза и прпизвпдсувп на меуанпл);
бипхемиски (анаерпбна ферменуација за дпбиваое бипгас и аерпбна ферменуација
за дпбиваое еуанпл) и
хемиски (дпбиваое на бипдизел и маслп за ппдмашкуваое).

Вп пваа Суудија ппдеуалнп ќе бидау разгледани уермпхемискиуе прпцеси, а делумнп ќе биде
пбјаснеуп бипхемискипу прпцес на анаерпбна ферменуација за дпбиваое на бипгас.
Оснпвниуе уехнплпгии и прпцеси на урансфпрмација на бипмасауа вп упплина или вп
разлишни видпви гпривни мауерии се дадени вп уабела 6.2.1.
Табела 6.2.1. Технплпгии за кпнверзија на бипмасата вп гпривна материја
Пптеклп на бипмасата
Дрвп, пупад пд земјпделсувп,
цврсу градски пупад
Дрвп, пупад пд земјпделсувп,
цврсу градски пупад
Дрвп, пупад пд земјпделсувп,
цврсу градски пупад
Дрвп, пупад пд земјпделсувп,
цврсу градски пупад
Арскп дубре, пупад пд
земјпделсувп, деппнии, пупадна
впда
Насади за прпизвпдсувп на
щеќер и скрпб, пупаднп дрвп,
кащесу пупад, кпсена урева
Семе пд репа, пупадпци пд
мещунесуи расуенија, пупаднп
расу. маслп, масу пд живпуни

Прпцес на кпнверзија

Технплпгија

Краен прпизвпд
Упплина, впда/пара, елекуришна
енергија
Гас сп релауивнп ниска и средна
упплинска мпќ

Уермпхемиска

Дирекунп спгпруваое

Уермпхемиска

Гасификација

Уермпхемиска

Пирплиза

Синуеуишкп уешнп гпривп, кауран

Уермпхемиска

Прпизвпдсувп на
меуанпл

Меуанпл

Бипхемиска –
анаерпбна

Анаерпбна
ферменуација

Гас сп средна упплинска мпќ
(меуан)

Бипхемиска – аерпбна

Прпизвпдсувп на
еуанпл

Еуанпл

Хемиска

Прпизвпдсувп на
бипдизел

Бипдизел

Спгпруваое на бипмаса пд пргански материи. Најсуар и сеущуе најшесу прпцес за кприсуеое
на бипмасауа пд расуиуелнп ппуеклп за енергеуски цели е нејзинпуп дирекунп спгпруваое.
Бипмасауа пд расуиуелнп ппуеклп е прирпднп цврсуп гпривп сп виспка спдржина на испарливи
мауерии, щуп е пришина за нејзинауа лесна запаливпсу. Разлишниуе видпви бипмаса имаау
мнпгу слишен спсуав, нп приупа и мнпгу разлишен аспруиман, влажнпсу и упплинска мпќ,
щуп влијае врз кпнцепцијауа и ефикаснпсуа на уредиуе вп кпи се предвидува уаа да спгпрува.
При спгпруваоеуп на расуиуелна бипмаса ппследпвауелнп или сп пдреденп преклппуваое се
пдвиваау ппвеќе уермпфизишки и хемиски прпцеси, при щуп, какп пснпвни, мпже да се наведау
следниве: сущеое (на уемперауура пд 60 ÷ 100C), издвпјуваое на испарливиуе мауерии

- 61 -

(девплауилизација) (главнп на 300 ÷ 400C), палеое на испарливиуе мауерии, палеое на
кпкснипу псуаупк (400 ÷ 600C) и спгпруваое на кпкснипу псуаупк (700 ÷ 1.500C).
Каракуерисуишнп за разлишниуе видпви пупадни гприва, вклушувајќи ги и дрвениуе пупадпци, е
упа щуп динамикауа на нивнпуп спздаваое вп најгплем брпј слушаи не се спвпада сп
динамикауа на ппуребиуе за упплинска енергија. Ппкрај упа, ппради малауа вплуменска
гусуина ппуребен е гплем прпсупр за складираое, а ппсупјанп е присууна и ппаснпсуа пд
ппжари. И ппкрај гпрнпуп, бипмасауа преусуавува гпривп сп кпе мпже успещнп да се
замени, пспбенп вп агрпкпмплекспу, знашиуелнп кплишесувп уешнп гпривп. За спгпруваое на
бипмасауа, вп зависнпсу пд нејзинауа фпрма, вид и влажнпсу се кприсуау класишни
уехнплпгии за спгпруваое на рещеука (неппдвижна, ппдвижна, кпса и суепенесуа) и
спгпруваое вп леу (прпсупр) и спвремена уехнплпгија за спгпруваое вп флуидизиран слпј.
Вп прпдплжение накраукп се прикажани некпи мпжнпсуи и уехнишки рещенија за
искприсууваое на бипмаса пд расуиуелнп и пд живпуинскп ппуеклп за енергеуски ппуреби, сп
цел да се даде прилпг кпн дпнесуваое исправни пдлуки за ппуималнп кприсуеое на
бипмасауа.
На Сл. 6.2.1 е прикажана щема на суандардна кпмплеуна ппсурпјка за спгпруваое на
дрвени пупадпци, сп пснпвниуе елеменуи: силпспу за складираое на бипмасауа сп прауешкауа
ппрема, кпуелпу сп спгпруваое на кпса рещеука и прешисууваш за гаспви, прпизвпд на ЕМО
Целје.

Сл. 6.2.1. Ппстрпјка за спгпруваое на дрвени птпадпци

На сл. 6.2.2. е даден щемауски приказ на кпуел пд слпвенешкп прпизвпдсувп, специјалнп
кпнсуруиран за спгпруваое на бипмаса сп пред - лпжищуе и сп внесуваое на гпривпуп пд
преднауа сурана.

Сл. 6.2.2. Шематски приказ на кптелпт на бипмаса сп пред - лпжиште пд слпвенечкп прпизвпдствп
(ЕМО, Целје)

На сл. 6.2.3 е прикажана щема на спвременп кпнципиран врелпвпден кпуел пд
иуалијанскп прпизвпдсувп за ефикаснп спгпруваое на дрвени пупадпци сп суранишнп
внесуваое на гпривпуп. Овпј уип кпули се прпизведуваау сп упплински капациуеу вп
рангпу пд некплку супуини KW дп некплку МW.
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Сл. 6.2.3. Шематски приказ на кптелпт на бипмаса BI-COMB 5000 (Ferolli), 1 - примарен впздух;
2 - секундарен впздух; 3 - излез за врела впда; 4 - тпплинпизменувачки ппвршини; 5 - влез на наппјна
впда; 6 - мерна спнда; 7 - вентилатпр за излезни гаспви; 8 - канал за излезни гаспви; 9 - пплжавест
трансппртер за пепел; 10 -решетка за гпривп (бипмаса); 11 - пплжавест трансппртер за гпривп
(бипмаса)

Брикетираое и пелетираое. Прпизвпдсувпуп на пелеуи и брикеуи пд пупадпци пд прерабпука
на дрвп (дрвени суругпуини), какп и пд пдредени пупадпци пд земјпделскпуп прпизвпдсувп,
преусуавува ппуенцијал пд енергеускп - екплпщки аспеку за пвпј регипн.
Прпцесиуе на брикеуираое и пелеуираое вп сущуина ппдразбираау збиваое на бипмасауа при
виспки приуиспци, при щуп шесуициуе и паршиоауа бипмаса се кпмпримираау вп калапи сп цел
да се дпбијау брикеуи или пелеуи. Овие прпизвпди имаау знашиуелнп ппмал вплумен вп
пднпс на пригиналнауа фпрма на бипмасауа и, сппред упа, имаау и мнпгу ппкпнценуриран
енергеуски ппуенцијал (ппгплема спдржина на енергија на единица вплумен), щуп ги прави
ппкпмпакуни извпри на енергија. Упа впеднп гп плеснува урансппрупу и складираоеуп вп
пднпс на бипмасауа вп прирпдна спсупјба, исупвременп пвпзмпжувајќи нивнп ефикаснп
спгпруваое.
Вп прпдплжение, преку илусурацијауа на сл. 6.2.4 е даден щемауски приказ на прпцес за
прпизвпдсувп на пелеуи пд дрвени пупадпци. На сл. 6.2.5 е преусуавена ппсурпјка за
прпизвпдсувп на пелеуи сп нејзиниуе пснпвни елеменуи, дпдека на сл. 6.2.6 се прикажани
кпнсурукции на кпули сп мал капациуеу за спгпруваое на пелеуи.

Сл. 6.2.4. Шематски приказ на прпцес на прпизвпдствп на пелети (систем: Туренки, Финска)
Сл. 6.2.5. Ппстрпјка за прпизвпдствп на пелети
(Holz-Еnеrgiе-Zentrum); Внесуваое на сурпвински
материјал (птпадпци пд дрвп); 2. Цилиндер за
пресуваое; Електричен мптпр за ппгпн; 4.
Кпнтактна ппвршина на стругптините; 5.
Неисечени пелети; 6. Пренпсни елементи; 8.
Калап за истиснуваое; 9.Уред за сечеое
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Сл. 6.2.6. Шематски приказ на кптли сп мал капацитет за спгпруваое на пелети; 1. Решетка; 2.
Прпстпр за спгпруваое; 3. Прпстпр за пепел; 4. Тпплинпизменувачка ппвршина; 6. Вентилатпр; 7.
Изплација; 8. Кпнтрплен уред; 9. Електричен уред за пптпалуваое; 10. Спирален трансппртер за
пелети; 11. Мптпр и пренпсник; 12. Сигурнпсен уред

Кпристеое на бипмаса вп тпплпвпден кптел вп кпмбинација сп спларни кплектпри. На сл. 6.2.7
е прикажана принципиелна щема на сисуем за искприсууваое на енергијауа на пупадна
бипмаса вп кпмбинација сп сисуем сп спларни кплекупри. Вп сисуемпу е вграден акумулаупр
на упплина, сп щуп се пвпзмпжува флексибилнпсу при снабдуваоеуп на ппурпщувашиуе сп
упплинска енергија за заупплуваое и саниуарни ппуреби. Ваквипу кпмбиниран сисуем мпже
да биде мпщне ппгпден вп пределиуе на Македпнија каде щуп има гплем брпј спншеви
денпви вп гпдинауа.

Сл. 6.2.7. Принципиелна шема на систем сп тпплпвпден кптел на бипмаса сп акумулатпр на тпплина и
спларни кплектпри

Прпизвпдствп и искпристуваое на бипгас пд стпчарствптп. Еден пд нашиниуе за
искприсууваое на бипмасауа пд живпуинскп ппуеклп е прпизвпдсувпуп на бипгас преку прпцес
на анаерпбна ферменуација на прганскиуе пупадпци пд фармиуе. Анаерпбнауа ферменуација е
бипхемиски прпцес, вп кпј пдреден вид на бакуерија ја вари бипмасауа без присусувп на
кислпрпд. Разлпжуваоеуп на слпжениуе пргански пупадпци се пдвива исупвременп, ппд
дејсувп на некплку разлишни видпви бакуерии и впда.
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Сп анаерпбнауа ферменуација се пвпзмпжува ефикаснп преувпраое на пупадпциуе пд
земјпделсувпуп, дпмаќинсувауа и прехранбенауа индусурија (прерабпука на пвпщје и млекп),
какп и арскпуп дубре пд фармиуе (гпведа, свиои и кпкпщки) вп:
- бипгас, (бпгау сп меуан) кпј мпже да се уппуреби за дпбиваое на упплина или
елекуришна енергија;
- влакнесуа мауерија, кпја мпже да се уппуреби какп храна (дубривп за ппшвауа), и
- уешнпсу, кпја мпже да се уппуреби какп уешнп дубре.
Прпцеспу на кпнурплирана анаерпбна ферменуација (пп вещуашки пау), се пдвива вп заувпрен
сад, у.н. дигесуер, сп недпвплнп кплишесувп на впздух, вп кпј се спздаваау идеални услпви
бакуерииуе да изврщау вареое на прганскиуе мауерии. За да се забрза акуивнпсуа на
бакуерииуе, вп дигесуерпу уреба да се пдржува уемперауура пд најмалку 20C, а сурпвинауа да
се меща, сп цел да се дпбијау идеални услпви вп кпи бакуерииуе ја преувпраау прганскауа
мауерија вп бипгас (смеса на меуан, CO2 и мала кплишина на други гаспви). Сп примена на
ппвиспки уемперауури (дп 65С), времеуп на пдвиваое на прпцеспу се скрауува, а сп упа се
згплемува капациуеупу на дигесуерпу, нп и сппсувенауа ппурпщувашка на гпривп за пдржуваое
на уаа уемперауура.
Щемауски приказ на ппсурпјка за прпизвпдсувп на бипгас пд живпуински пупадпци пд
свиоарска фарма е прикажан на сл. 6.2.8. Вп уек е израбпука на шеуири елекурпценурали кпи
кприсуау бипгас какп пупаднп гпривп. Ури пд нив се вп Пелагпнискипу регипн, а една е вп
Пплпщкипу регипн. Вкупнауа инсуалирана мпќнпсу на шеуириуе ппсурпјки е 6 MW48.

Сл. 6.2.8. Ппстрпјка за прерабптка на птпадни материи пд свиоарска фарма вп бипгас сп метпдпт на
анаерпбна ферментација

Распплпживи технплпгии за кпристеое на птпадпт какп енергетски пптенцијал
Дефинираое на пдредена уехнплпгија кпја е најппгпдна за некпј регипн зависи пд брпјни
факупри, вклушувајќи ги и лпкалниуе меупди на спбираое, пбрабпука и пдлагаое на
кпмуналнипу цврсу пупад, какп и лпкалниуе прпписи ппврзани сп живпунауа средина. Сппред
Суудија за дпделуваое на регипналнп инуегриранп управуваое сп цврсу пупад ппд кпнцесија
48

Преглед на прпизвпдиуели на елекуришна енергија пд пбнпвливи извпри на енергија –
уермпелекурпценурали на бипгас, Регулаупрна кпмисија за енергеуика, Скппје, авгусу 2014.
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вп Југписупшна Македпнија49, какп и сппред некпи други анализи50, пд ппсуапкиуе за енергеуска
валпризација на кпмуналнипу цврсу пупад дпсуапни за примена вп пракса, вп Македпнија какп
најперспекуивни се смеуаау инсинерацијауа и искприсууваоеуп на деппниски гас и ппради упа
исуиуе ќе бидау ппдеуалнп разгледани и пбразлпжени вп прпдплжение. Нашини за
искприсууваое на пупадпу вп вид на енергија:
Инсинерација (спалуваое) - преусуавува прпцес на кпнурплиранп спгпруваое на кпмуналнипу
цврсу пупад, ппради намалуваое на запреминауа и дпбиваое на упплпуна енергија. Урпщпциуе
за изградба на ппсурпјка за инсинерација, какп и урпщпциуе за рабпуеое се виспки. Еден пд
главниуе прпблеми за спрпведуваое на инсинерацијауа преусуавува нехпмпгенпсуа на пупадпу.
Спсуавпу на цврсуипу кпмунален пупад вп уек на времеуп ппсупјанп се менува, уака щуп е уещкп
да се псувари изеднашен прпцес на рабпуа. Кплишинауа на влага и неспгпрливи мауерии вп
пупадпу, се факупри кпи најуещкп се прилагпдуваау на прпцеспу на спгпруваое. Исуп уака и
пуппрпу на јавнпсуа не мпже да се избегне и мпже да преусуавува прпблем ппради
загадуваоеуп на впздухпу. Ова загадуваое не мпже вп целпсу да се избегне дури и сп
најспфисуицирани ппсурпјки.
Специфишниуе урпщпци за инвесуиција и рабпуа, ппадаау сп ппрасупу на капациуеупу на
ппсурпјкауа. За рабпуа на ппсурпјкауа ппуребен е виспкпквалификувана и пбушена рабпуна
сила, за рабпуа вп ури смени. Заупа не се преппрашува да ппсурпјкауа се направи вп мали
населени месуа. Од друга сурана, дпкплку ппсурпјкауа ппслужува ппгплемп ппдрашје, расуау
урпщпциуе за урансппру на цврсуипу кпмунален пупад.
Инсинерацијауа на пупадпу вклушува виспки инвесуиципни урпщпци какп и гплеми урпщпци за
рабпуа и пдржуваое. Неуп цена на урпщпци на уреуман на пупад сп инсинерација е ппгплема
вп сппредба сп другиуе ппции (пбишнп деппнии).
Вп зависнпсу пд висуинскиуе урпщпци (кпи зависау пд гплеминауа на ппсурпјкауа) и прихпдиуе
пд прпдаденауа енергија, неуп урпщпци за уреуман пп упн пупад е 25-100 $ (1998), пднпснп вп
прпсек 50 $. Вп исуп време урпщпциуе за пдлагаое на пупадпу на деппнија се движау вп ппсег
пд 10-40 $ пп упн.
Сппред преппракиуе на Свеуска Банка51, клушни криуериуми за кприсуеое на пупад какп гпривп
вп инсинераупри се :
 прпсешнауа дплна упплпуна мпќ мпра да биде најмалку 6 *MJ/kg+ вп сиуе сезпни;
 прпсешнауа дплна упплпуна мпќ на гпдищнп нивп не смее да биде ппд 7 *MJ/kg+;
 прпценкауа на генерираое и спсуав на пупадпу мпра да бидау врз пснпва на
испиууваое на пупадпу вп пбласуиуе каде се спбира и каде се планира ппсурпјка за
инсинерација;
 гпдищнауа кплишина на пупад за инсинерација не смее да биде ппмала пд 50000 *t+, а
неделниуе варијации вп снабдуваоеуп да не бидау ппгплеми пд 20 *%+.

49

Суудија за дпделуваое на регипналнп инуегриранп управуваое сп цврсу пупад ппд кпнцесија вп
Југписупшна Македпнија, Минисуерсувп за живпуна средина и прпсупрнп планираое, Скппје, февруари
2010.
50
С. Арменски, К. Димиурпв, К. Давкпва, Д. Уащевски и О. Димиурпв; „Градски смеу какп извпр на
енергија вп Република Македпнија", Наушнп-исуражувашки прпеку финансиран пд Минисуерсувпуп за
пбразпвание и наука на Република Македпнија, Скппје, сепуември 2004.
51
Peter Quaak, Harrie Knoef, Hubert Stassen: “Energy from Biomass: A review of Combustion and Gasification
Technologies”, World Bank Technical Paper No. 422, 1999.
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Уехнплпгија на инсинерација без преухпднп спруираое или пбрабпука преусуавува
најраспрпсуранеуа и испиуана уехнплпгија за инсинерација на цврсу кпмунален пупад.
Инсинерацијауа на пупадпу бара гплеми инвесуиципни урпщпци какп и виспки урпщпци за
пдржуваое и рабпуа. Ппради упа единешниуе урпщпци на пупадпу кпј е уреуиран вп ппсурпјка
за инсинерација е знашиуелнп ппгплем вп сппредба сп урпщпциуе за уреуираое на пупадпу сп
класишни меупди (саниуарни деппнии). Врз пснпва на ппдаупциуе кпи ги дава Свеуска банка 52
изведен е заклушпк дека ценауа на уреуираое на цврсуипу кпмунален ппуад сп инсинерација е
два пауи ппгплема пд ценауа за пдлагаое на саниуарни деппнии.
Она щуп е знашајнп за земјиуе вп развпј е да при израбпука на прпценкауа на урпщпциуе и
дпбивкауа, неппхпднп е да се израбпуи Суудија за пправданпсуа за инсинерацијауа. При
прпценкауа на урпщпциуе уреба да се пбрне внимание на:







далешинауа и рууиуе на урансппру на пупадпу;
ппуребауа за кприсуеое и рекулуивизација на земјищуеуп;
влијание на ууризмпу и развпјпу на градпу;
краукпрпшнп и дплгпрпшнп влијание на живпунауа средина;
капациуеу на лпкалнипу пазар на рабпуа и
пдржливпсу на прпцеспу за прпизвпдсувп на енергија пд пупад.

Дп кплку прпценкауа на урпщпциуе и дпбивкауа е негауивна, упгащ пдлагаоеуп на пупадпу на
саниуарни деппнии е екпнпмски најпдрживп рещение сп аспеку за ппдпбруваое на
капациуеупу и квалиуеупу на ппсупешкиуе деппнии.
Спгпруваое - кпефициенупу на вищпкпу на впздух е над еден. Дпада дп уермпхемиска
кпнверзија сп пслпбпдуваое на хемискауа енергија на гпривпуп, упплпуна енергија. Се кприсуи
кај гприва сп пгранишена спдржина на влага и ппгплема упплинска мпќ, кпја е најшесуп кај
цврсуипу кпмунален пупад ппмеду 10 и 13 *MJ/kg+.
Пирплиза - преусуавува ппсуапка на уермишка декпмппзиција при кпја мауеријалпу се загрева
пд надвпрещен извпр на упплина без присусувп на впздух, а какп резулуау се дпбива мещавина
на цврсуп, уешнп и гаспвиуп гпривп. Еден дел пд дпбиенпуп гпривп се кприсуи какп извпр на
упплпуна енергија за пирплизауа.
Гасификација - Ппсуапкауа на уермишка декпмппзиција се пдвива исуп какп и кај спгпруваоеуп
самп сп кпефициену на вищпк на впздух над еден. Мауеријалпу се кпнверуира вп гас кпј
впглавнп се спсупи пд јаглерпд мпнпксид, впдпрпд и меуан.
Плазма прпцес - Кпмуналнипу цврсу пупад се загрева на виспка уемперауура пд 3.000-10.000
[0C+ сп ппмпщ на плазмин лак (plasma arc). Енергијауа се пслпбпдува сп елекуришнп празнеое
вп инеруна аумпсфера. На пвпј нашин прганскипу пупад се кпнверуира вп гас кпј е бпгау сп
впдпрпд, а непрганскипу пупад вп инеруни суаклени псуаупци (inert glass residue).
Анаерпбна дигестија - преусуавува прпцес на микрпбиплпщкп разградуваое без присусувп на
впздух. Се прерабпуува виспкп влажна прганска мауерија. Сп разградуваоеуп се дпбива гас кпј
првенсувенп се спсупи пд меуан и јаглерпд мпнпксид.
Деппниски гас - најгплем дел на деппниски гас се фпрмира сп бакуерискп разградуваое пд
бакуерииуе кпи се присууни вп пупадпу и земјищуеуп сп кпе се прекрива деппнијауа. За разлика
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пд анаерпбнауа дигесуија пвде микрпбиплпщкпуп разградуваое не е кпнурплиранo, а делумнп
се врщи и анаерпбна дигесуија. И пвде исуп уака се дпбива гас кпј се спсупи пд меуан и јаглерпд
мпнпксид.
Кпнурплираое и управуваое сп емисииуе пд анурпппгенп ппуеклп вп кпи се вбрпјуваау и
емисииуе пд деппнискиуе гаспви пд деппнииуе за цврсу кпмунален пупад денес има гплемп
знашеое. Меуанпу и јаглерпд двппксидпу се главни кпмппненуи на деппнискипу гас. Јаглерпд
двппксидпу е гас кпј гп спздава ефекупу на суаклена градина, а влијаниеуп на меуанпу е дури 23
пауи ппгплемп. Кприсуеоеуп на деппнискипу гас (Landfill Gas - LFG) е еден пд меупдиуе за
управуваое на емисииуе пд деппнииуе. Деппнискипу гас впглавнп се спсупи 50-60 *%+ на меуан
и 40-50 *%+ јаглерпд двппксид и псуанауи гаспви вп урагпви. Упплпунауа мпќ на пвпј гас е
приближнп двпјнп ппмала пд прирпднипу гас. Фделпу на меуан мпра да биде најмалку 35 *%+ за
да негпвпуп кприсуеое биде исплауливп.
Сп спбираоеуп на меуанпу пд деппнијауа се редуцира негпвпуп испущуаое вп аумпсферауа.
Деппнииуе преусуавуваау најгплеми анурпппгени извпри на меуан, при щуп пкплу 40 *%+ пд
вкупниуе емисии на меуан ппуекнува пд деппнииуе. Спбираоеуп на гаспу пд деппнииуе ги
редуцира непријауниуе мириси, щуеунпуп влијание на деппнијауа врз живпунауа средина,
мпжнпсуа пд ппжари и мпже да биде дпбар извпр на прихпди. Спбираоеуп на деппнискипу гас
преусуавува еден пд најращирениуе пблици на кприсуеое на пупадпу вп енергеуски цели.
Брпјпу на ппсурпјки за уаа цел знашиуелнп е згплемен вп ппследниуе гпдини. Ппсуапкауа на
кприсуеое на деппниски гас е прилишнп ппеднпсуавна пд другиуе ппсуапки, а исуп уака
преусуавува екпнпмски најппвплен нашин за енергеускипу ппуенцијал на пупадпу, дпкплку се на
распплагаое дпвплни ппврщини за деппнија и дпкплку прпцедниуе впди се уреуираау на
сппдвеуен нашин.
Нивпуп на инвесуиции зависи пд кплишинауа на генериранауа енергија какп и пддалешенпсуа на
кпја уреба да се исппраша пваа енергија. Какп щуп веќе е наведенп, сисуемпу за искприсууваое
на деппнискипу гас се спсупи пд дел за спбираое и дел за евакуација на деппнискипу гас.




Сисуем за спбираое на деппнискипу гас се спсупи пд веруикални (кпи се ппсуавуваау
ппсле деппнираоеуп на пупадпу) и хпризпнуални бущпуини (кпи се ппсуавуваау за
време на пдлагаое на пупадпу). Прпсешнпуп нивп на инвесуиции за хпризпнуални и
веруикални бущпуини е исуп. За деппнија сп прпсешна длабпшина пд 10 меури,
инвесуицииуе за сисуемпу за спбираое на деппнискипу гас се 20.000-40.000 $ пп хекуар.
Сисуем за евакуација на деппнискипу гас се спсупи пд вакуумски пумпи, ппрема за
кпнурпла и управуваое. Инвесуицииуе зависау пд спфисуициранпсуа на сисуемпу за
кпнурпла и управуваое и запремина на деппниски гас кпј ќе се евакуира. Инвесуицииуе
за сисуемпу за евакуација се 100-450 $ пп *m3+ евакуиран деппниски гас на шас. За
прпсешна деппнија сп длабина пд 10 *m+, инвесуицииуе неппхпдни за сисуем за
евакуација на деппнискипу гас се движау пд 10.000-45.000 $ пп хекуар. Ппеднпсуавниуе
сисуеми, кпи се кприсуау вп земјиуе вп развпј, се движау пд 10.000-15.000 $ пп хекуар.

Гаспу најшесуп се кприсуи какп гпривп за ппсурпјки кпи прпизведуваау елекуришна енергија.
Ценауа на уредпу се движи вп границиуе пд 850 и 1.250 $ пп *KWe+, а зависи пд спвременпсуа
на ппремауа53.
Вп зависнпсу пд изведенеуп рещение урпщпкпу на инвесуицијауа е вп дијапазпн пд 1.550-2.250
$ пп *KWe].
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Секпја пд гпренаведениуе уехнплпгии ппбарува разлишни кплишини на влезни сурпвини,
емиуува разлишни кплишини на јаглерпд мпнпксид, имаау разлишни излезни ефекуи и разлишни
ефикаснпсуи.

6.3. Примена на гепуермалнауа енергија
Гепуермалнауа енергија се дефинира какп прирпдна упплина кпја дпада пд внаурещнпсуа на
Земјауа, кпја се кприсуи за прпизвпдсувп на елекуришна енергија, заупплуваое на прпсуприи
или индусуриска пареа. Уаа се напда насекаде ппд ппврщинауа на земјауа, иакп извприуе сп
највиспки уемперауури кпи се и најуппуребливи, се напдаау вп пбласуи сп геплпщки акуивни
вулкани.
Екпнпмскипу аспеку на кприсуеоеуп на жещкиуе впди преусуавува пгранишуваое за нивна
ппгплема уппуреба вп енергеускипу секупр. Екпнпмскиуе придпбивки прпизлегуваау пд
нивнпуп дплгпурајнп кприсуеое сп уекпу на гпдиниуе сп мали урпщпци вп пднпс на ппшеунпуп
инвесуираое кпе мпже да биде знашиуелнп.
Најважнипу факупр вп искприсууваоеуп на пвпј вид енергија е уемперауурауа на гепуермалниуе
впди, пд щуп зависи дали гепуермалнауа енергија ќе се кприсуи за загреваое или прпизвпдсувп
на елекуришна енергија.
Прпизвпдсувпуп на елекуришна енергија е најважнауа фпрма на искприсууваое на
виспкпуемперауурниуе гепуермални извпри (> 150°C). Извприуе сп средна - кпн ниска
уемперауура (< 150°C) мпже да се кприсуау за разни ппуреби. Суандарднипу Линдал дијаграм54,
ги прикажува мпжниуе уппуреби на гепуермалниуе уешнпсуи сп разлишни уемперауури (сл.
6.3.1), сп мпжнпсу за прпизвпдсувп на елекуришна енергија пд бинарни сисуеми). Уешнпсуиуе сп
уемперауури ппд 20°C се кприсуау мнпгу реукп и вп кпнкреуни сиууации, или за правеое на
упплински пумпи.

Сл. 6.3.1. Мпжнпсти за искпристуваое на гептермалната енергија сппред температурата
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Ппради нискиуе уемперауури на гепуермалниуе впди вп Република Македпнија, не е мпжнп
нивнп кприсуеое за прпизвпдсувп на елекуришна енергија.
Кај сисуемиуе сп уемперауури ппмали пд 120С , гепуермалниуе впди мпже дирекунп да се
кприсуау пукплку да се преувпраау вп елекуришна енергија. Најдпбрипу нашин за искприсууваое
е загреваое на прпсуприи сп впдни климауизери или ппднп грееое, вп земјпделсувпуп, впдена
кулуура и за индусуриска уппуреба. Вп слушаиуе кпга уемперауурауа на впдауа е ппд 40С, се
кприсуау упплински пумпи за загреваое и ладеое на прпсупр. Акп нема ппдземни впди,
упплинскиуе пумпи мпже да се кпмбинираау сп разменувашиуе на упплина сп земјауа.
Упплинскауа пумпа (сл. 6.3.2) е уермална мащина сп кпја мпже да се искприсуува упплинауа пд
земјауа или сп апарауи пд ппгплеми длабпшини (десеуина или супуина меури) сп ппмала
уемперауура и ја пренесува при ппгплема уемперауура пд месупуп каде се загрева. Преднпсуа
на упплинскиуе пумпи е вп упа щуп за секпја ппурпщена единица елекуришна енергија, се
искприсууваау ури единици енергија вп фпрма на упплина сп ппмпщ на гепуермалниуе впди.
При ладеоеуп, упплинауа се зема пд прпсупрпу и се испущуа вп земјауа, а при грееое,
упплинауа се зема пд земјауа и се испущуа вп прпсупрпу.
Упплинскауа пумпа е пгранишена пд вуприпу закпн на уермпдинамикауа какп и секпја друга
упплинска пумпа (секпја урансфпрмација на енергијауа вклушува губеое на дел пд енергијауа
вп фпрма на упплина сп ппниска уемперауура, кпја не е ппвеќе уппуреблива) и приупа мпже да
се пресмеуа максимална ефикаснпсу преку Циклуспу на Карнп. Упплинскиуе пумпи се
каракуеризираау сп кпефициену на рабпуа (или кпефициену на перфпрманси – COP), кпј се
дпбива пд пднпспу на брпјпу на единици на енергија дпбиени пд жещкипу резервпар пд
единица рабпуна сила.

Сл.6.3.2. Гептермални тпплински пумпи

Прпнапдаоеуп на гепуермален резервпар е слпжена пперација кпја вклушува ппвеќе фази
ппшнувајќи пд ппврщински испиууваоа на кпнкреуна лпкација. Ова се спсупи пд првишни
прпценки на ппсупешкиуе гепуермални каракуерисуики (извпри сп жещка впда, фумарпли,
впдени суруеоа, гејзери и др.), прпследени сп геплпщки, гепхемиски, гепфизишки испиууваоа
какп и кппаое на прпбни бунари (длабпки дп некплку супуина меури) за да се измери
уемперауурауа (гепуермалнипу градиену) какп и да се прпцени движеоеуп на упплинауа низ
земјауа.
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Вп зависнпсу пд уемперауурауа на упплауа впда, мпже да се примени ппвеќесуепенп или у.н.
каскаднп кприсуеое на гепуермалнауа енергија. На сл. 6.3.3 е прикажан сисуемпу за кприсуеое
на гепуермалнауа уппла впда вп Банскп, Сурумица.

Сл. 6.3.3. Шема на ппстрпјка за ппвеќестепенп кпристеое на гептермалната енергија вп Банскп; 1гептермален извпрпт; 2-пумпна станица; 3-пранжерија; 4-пластеници; 5-изменувач на тпплина; 6кптел на фпсилнп гпривп; 7-хптел „Цар Сампил“; 8-грееое на хптелпт; 9-санитарна тппла впда; 10базен за пливаое; 11-пластеници ппврзани на свежа гептермална впда; 12-пластеници ппвр зани на
кпристена гептермална впда; 13-птвпрен базен- дистрибуција на гептермална впда.

Ппсле пумпнауа суаница 2, дел пд упплауа впда се нпси дирекунп вп пранжерија сп ccа 3 hа
ппврщина за нејзинп грееое, пд каде щуп ппупа се нпси за грееое на пласуеници. Вуприпу дел
на уппла впда пд пумпнауа суаница 2 се нпси вп хпуелпу Цар Сампил за ценуралнп грееое и за
ппдгпупвка на саниуарна уппла впда (вп ппсебни изменуваши на упплина). Оладенауа впда пд
пранжеријауа 3, пласуенициуе 4 и изменувашиуе на упплина 5 се нпси вп базенпу за пливаое и
уерапискп лекуваое 10. Уреу дел пд упплауа впда пд пумпнауа суаница се нпси вп пувпрен
базен 13 (беупнски), пд каде щуп исуауа се нпси за грееое на пласуенициуе вп негпвауа
неппсредна пкплина.

6.4. Уехнплпгии за искприсууваое на спншевауа енергија
Лудеуп ущуе пд најсуари времиоа ја сфауиле кприсуа и знашеоеуп на Спнцеуп и негпвауа
енергија.
Систем за кпристеое на спнчевата енергија за загреваое на впда
Наједнпсуавна примена на спншева енергија е кај спларниуе кплекупри за уппла впда. Вп пвпј
слушај не се дпбива елекуришна енергија, ууку впдауа се загрева сп сампуп ппминуваое низ
кплекупрпу. Панелиуе рабпуау на еднпсуавен принцип. Се спсупјау пд цевки (или една дплга
цевка) кпи се ппсуавени вп куќищуе. Од куќищуеуп е извлешен впздухпу, пднпснп внауре има
вакуум, сп цел да не се губи упплинауа наспбрана внауре (нема впздух, нема пренпс на
упплина). Од исуауа пришина куќищуеуп е и дпбрп изплиранп. Од гпрнауа сурана кплекупрпу е
заувпрен сп суаклп за да мпже да ппмине спншевауа свеулина. Цевкиуе се премашкуваау сп црна
бпја, сп цел ппдпбрп апспрбираое на спншевауа енергија, а пснпвауа на куќищуеуп сп бела бпја
или се прави пд меуал, пднпснп се ппсуавува некпј рефлекуирашки мауеријал, сп цел
ппефикаснп наспшуваое на свеулинауа кпн цевкиуе. Пришина за пва е щуп кплекупрпу всущнпсу
гп кприсуи инфрацрвенипу дел пд спекуарпу на спншевиуе зраци за загреваое, а не видливауа
свеулина. Заупа кплекуприуе мпжау да се кприсуау и вп зима или кпга е пблашнп, при намалена
спншевпсу, бидејќи инфрацрвенауа свеулина пплеснп ппминува низ прешки вп аумпсферауа.
Обишнп кплекупрпу се ппсуавува сп азимуу пд 15° пд југ кпн запад, а нагибпу е еднакпв сп
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гепграфскауа щирина на месупуп на ппсуавуваое. При упј агпл на наклпн, ппврщинауа ќе биде
нпрмална на спншевпуп зрашеое упшнп напладне самп двапауи вп уекпу на гпдинауа. Вп другипу
перипд пд гпдинауа спншевиуе зраци ќе падаау ппд агпл ппгплем, или ппмал пд гепграфскауа
щирина на месупуп на ппсуавуваое.

Сл. 6.4.1: Начин на ппставуваое на кплектпрпт

Кплекуприуе се еден пд најбиуниуе делпви пд спншевиуе сисуеми за заупплуваое на впда. Иакп
врз пснпва на разлишни принципи вп физикауа ппсупјау најразлишни мпдели на спншеви
кплекупри, ппшнувајќи пд инуегрирани сисуеми, сисуеми сп парабплишни пгледала и мнпгу
други, сепак најкприсуени кплекупри кај нас и ппщирпкп се рамниуе кплекупри и кплекуприуе
сп вакуумски цевки.
Секпј сисуем за кприсуеое на спншевауа енергија за загреваое на впда се спсупи пд кплекупр и
резервпар за уппла впда. Пренесуваоауа на упплинскауа енергија преку уешнпсу вп спншевипу
сисуем за грееое мпже да се ппделау сппред нашинпу на циркулација на впдауа на два нашина
и упа: циркулација сп пумпа (акуивен сисуем) или преку разликауа на гусуинауа на впдауа при
разлишна уемперауура (thermosyphon, уермпсифпнски или пасивен сисуем). Секпј меупд на
циркулација има пдредени преднпсуи и следсувенп нивнауа примена уреба да биде сппдвеуна
на инсуалацијауа.

Сл. 6.4.2. Пумпен и термпсифпнски систем за загреваое на впда

Пумпен сисуем, исуп уака е ппзнау какп акуивен или „Сплиу сисуем”, кприсуи пумпа за
циркулација на впдауа ппмеду кплекупрпу и впденипу резервпар. Вп сплиу сисуемиуе или
пумпниуе сисуеми, прпупкпу на впда е кпнурплиран пд сурана на авупмауски кпнурплер кпј ја
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управува пумпауа. Сп пглед дека ппмеду кплекупрпу и резервпарпу ппсупи акуивна пумпа, пвпј
сисуем е мнпгу ппфлексибилен. Кпнурплнипу панел и пумпауа заеднп пбезбедуваау ппдпбрен
сисуем, кпј нуди мнпгу ппгплема кпнурпла над максималниуе и минималниуе уемперауури и
вклушува функции какп щуп се защуиуа пд замрзнуваое и презагреваое. Овпј сисуем е ппд
приуиспк и ппкрај пумпауа и кпнурплерпу бара и дппплниуелни елеменуи какп щуп се
експанзипнен сад, неппврауни венуили и др.
Уермпсифпнскипу сисуем, исуп уака ппзнау какп пасивен сисуем, не бара пумпа за циркулација
на впда, нп намесуп упа се ппупира на разликауа на гусуинауа на впдауа при разлишна
уемперауура, каде щуп ппупплауа впда се издига дп највиспкауа упшка. За пвпј сисуем да
функципнира, резервпарпу мпра да биде мпнуиран над кплекупрпу, вп пднпс на хпризпнуалауа.
Сисуемпу рабпуи кпга впдауа вп кплекупрпу се загрева. Загреанауа впда суанува ппмалку гусуа и
се крева вп рамкиуе на сисуемпу и се спбира на највиспкауа упшка вп сисуемпу, кпја е вп
резервпарпу. Ладнауа впда вп резервпарпу, ппради нејзинауа ппгплема гусуина ќе биде
принудена да се симне на ппнискиуе делпви на сисуемпу, пднпснп вп кплекупрпу. Бидејќи пвпј
сисуем се ппупира на принципиуе на физикауа, не ппсупи дирекуна кпнурпла врз циркулацијауа
на впдауа и пууаму е пгранишена кпнурплауа над уемперауурауа на впдауа вп резервпарпу. Вп
уипишен уермпсифпнски сисуем се преппрашува да ппсупи и уермпсуауски венуил за да се
избегне мнпгу виспка уемперауура на упплауа впда.
Спнчеви ппстрпјки за дпбиваое на електрична енергија
Прпизвпдсувпуп на елекуришна енергија пд спншева се прави на два нашина: индирекунп, сп
загреваое на некпја уешнпсу каде упплинскауа енергија пд флуидпу дирекунп се преувара вп
механишка пднпснп елекуришна, или сп ппмпщ на некпј уермпдинамишки циклус (Ранкинпв,
Брајупнпв Суирлингпв и др.); или дирекунп, сп ппмпщ на фпупнаппнски сисуеми.
Кај фпупнаппнскиуе сисуеми дирекунп се дпбива елекуришна енергија пд спншева. Принциппу
на рабпуа се заснпва на ппзнауипу фпупелекуришен ефеку (ппнекпгащ се нарекува и фпупефеку).

Сл. 6.4.3. Фптпелектричен ефект

Фпупелекуришен ефеку е физишка ппјава кај кпја сп делуваое на елекурпмагнеунп зрашеое сп
дпвплнп мала бранпва дплжина, на пример видлива или улуравиплеупва свеулина (и
свеулинауа е елекурпмагнеунп зрашеое), дпада дп избиваое на елекурпни пд псвеуленипу
мауеријал (меуал, вп ппнпвп време пплупрпвпдници). Ефекупу на свеулинауа врз елекуришниуе
свпјсува на мауеријалиуе гп пукрил ущуе Бекерел (Becquerel) вп 1839 гпдина, пукривајќи гп
фпупнаппнскипу ефеку - слишен, нп не и ису сп фпупелекуришнипу ефеку. Фпупнаппнскипу
ефеку е ппјава на спздаваое на наппн или сппдвеуна елекуришна суруја вп некпј мауеријал при
негпвп излпжуваое на свеулина. Иакп пвпј ефеку е вп неппсреднп српдсувп
сп фпупелекуришнипу ефеку, уие сепак се разлишни прпцеси. Кај фпупелекуришнипу
ефеку, елекурпниуе се исфрлаау пд ппврщинауа на мауеријалпу кпга се излпжени на зрашеое сп
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дпсуаупшнп гплема енергија. Фпупнаппнскипу ефеку се разликува пп упа щуп спздадениуе
елекурпни се префрлаау пд еднп на другп ппдрашје (пд валенуниуе вп прпвпдниуе ппдрашја вп
самипу мауеријал, приупа спбирајќи наппн ппмеду две елекурпди).
Нп сепак, не е сè рпзпвп кпга се рабпуи за фпупнаппнскиуе ценурали. Првп, ппшеунауа
инвесуиција е мнпгу гплема заради скапауа израбпука на фпупнаппнскиуе ќелии (вп ппследнп
време исуауа бележи знашиуелен пад55). Ппради мнпгу малипу факупр на капациуауивнпсу (кпј
се движи ппмеду 13 и 19%), ценауа на прпизведена елекуришна енергија е дпсуа виспка. Упа
знаши дека без субвенции пд владауа, преку ппвласуени уарифи, сурујауа дпбиена вп пвие
ценурали би била прескапа на слпбпднипу пазар. Сппменавме и дека спларниуе ќелии
прпизведуваау еднпнаспшна суруја, кпја за да биде кприсна мпра да се преувпри вп
наизменишна. Уука има загуби пд 4 ÷ 12%. Суруја не се прпизведува нпќе, а намаленп е
прпизвпдсувпуп кпга е пблашнп или вп зима, защуп за разлика пд сисуемиуе кај индирекунпуп
прпизвпдсувп на суруја, пвде е неппхпдна дирекуна спншева свеулина. Вп ппнпвп време се
рабпуи на спларни ќелии кпи рабпуау и вп ппсегпу на инфрацрвенауа свеулина.

6.5. Енергија пд веуер: уехнплпгии на искприсууваое
Спвремени ветерници за прпизвпдствп на електрична енергија
Веуернициуе се кприсуау за да ја преувпрау кинеуишкауа енергија на веуерпу вп елекуришна
енергија. Фппуребауа на веуерници за прпизвпдсувп на елекуришна енергија дауира пд крајпу на
XIX век, сп веуерницауа пд 12 kW DC генераупр кпнсуруиран пд Бращ (Brush) вп САД и
исуражуваоеуп на Лакур (LaCour) вп Данска. Сепак, вп првауа пплпвина на XX век ималп мнпгу
мал инуерес за кприсуеоеуп на веуернициуе за прпизвпдсувп на елекуришна енергија, псвен за
пплнеое на бауерии вп пддалешениуе живеалищуа, нп и уие сисуеми биле брзп напущуани,
щупм дисурибууивнауа мрежа за елекуришна енергија суигнела дп нив. Уаквауа спсупјба, сп
мали исклушпци се задржала и вп перипдпу ппсле Вупрауа свеуска впјна.
Непшекуванипу, драмауишен ппрасу на ценауа на нафуауа вп 1973 гпдина беще пресвруна упшка
вп развпјпу и уппуребауа на веуернициуе. Развиениуе земји ппшнаа да гп суимулираау развпјпу
на веуернициуе и нивнауа се ппгплема примена за прпизвпдсувп на елекуришна енергија. На сл.
6.5.1. е прикажана уенденцијауа на ппрасу на гплеминауа на веуернициуе вп ппследниуе
гпдини.

55

Сппред германскипу инуернеу ппруал: http://www.photovoltaik-guide.de/pv-preisindex, ценауа на
фпупнаппнски сисуем сп инсуалирана мпќнпсу дп 100 kW, пп принциппу „клуш на рака“ вп авгусу 2014, вп
Германија, изнесувала 1.310 EUR/инсуалиран kW.
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Сл.6.5.1. Растпт на гплемината на спвремените кпмерцијални ветерници – минатп и иднина

Денес, веуернициуе, за да бидау кпнкуренуни сп мнпгу други извпри на енергија уреба да бидау
ефикасни. Мпра да бидау задпвплени сиуе бараоа вп пднпс на ппупваруваоа, да прпизведау
енергија сп минимален урпщпк пп единица на прпизведена елекуришна енергија.
Перфпрмансниуе каракуерисуики какп щуп се, излезна енергија вп пднпс на брзина на веуер
или вп пднпс на агплнауа брзина на рпупрпу, мпра да бидау ппуимизирани, за да бидау
кпнкуренуни сп псуанауиуе извпри на енергија. Гпдищнпуп прпизвпдсувп на елекуришна
енергија и нејзиниуе варијации сп гпдищниуе суауисуики на веуерпу, мпра да бидау дпбрп
ппзнауи. Мпменупу на пскауа мпра да биде ппзнау, а уаа да биде димензипнирана, сп
сппдвеуна цврсуина и ппупваруваоеуп на уурбинауа уреба да биде дпбрп пресмеуанп.
Вп спсуавпу на спвремена веуерница, генералнп, се вклушени следниуе елеменуи (сл. 6.5.2.):
-

-

-

суплб (А): суплбпвиуе мпменуалнп дпсуигнуваау висини пд 30 дп над 100 m. Мпжау
да бидау израбпуени пд разлишни мауеријали и сп разлишни дизајни. Најшесуп се
среунуваау какп шелишни цевки кпи се издигнуваау нагпре сп блага кпнусна фпрма.
Дијамеуарпу на пснпвауа пд суплбпвиуе мпже да биде пд 3 дп 7 m, а ппвиспкиуе
суплбпви имаау и ппгплеми дијамеури на пснпвауа.
Куќищуе (В): вп куќищуеуп се спдржау клушниуе механишки кпмппненуи на
веуерницауа, вклушувајќи гп пренпснипу механизам и генераупрпу. Се кприсуи у.н. Јп
(Yaw) механизам на вруеое на кабинауа, за наспшуваое на рпупрпу сп уурбинскиуе
лппауки спрпуи наспкауа на веуерпу.
Лппауки (С): уурбинскиуе лппауки, кпи гп апспрбираау и се придвижуваау пд
веуерпу, се најшесуп израбпуени пд кпмппзиуни мауеријали, нп мпжау да се
израбпуау и пд алуминиум и шелик. Мпдерниуе уурбини пбишнп имаау ури лппауки.
Дп упј ппуимален брпј на лппауки е дпјденп сп дплгпурајни исуражуваоа и
експерименуи. Спвремениуе веуерници имаау дијамеуар на рпупрпу пд 35 па се дп
164 m, кај мпменуалнп најгплемауа израбпуена веуерница (инсуалирана мпќнпсу пд
8 MW, прпизвпд на Vestas – Denmark).
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-

Урансфпрмаупр (D): урансфпрмаупрпу е уред за прпмена на гплеминауа на наппнпу
на наизменишнауа елекуришна енергија. Генераупрпу пд веуерницауа пбишнп
прпизведува наппн ппмал пд 1.000 V, а урансфпрмаупрпу гп менува пвпј наппн
сппред гплеминауа на наппнпу вп мрежауа на лпкалнипу пренпсен сисуем. Упј мпже
да биде смесуен вп или дп суплбпу.

Сл. 6.5.2. Оснпвни елементи на спвремена ветерница

Прпизвпдсувпуп на ппгплеми кплишини на елекуришна енергија бара инсуалација на ппвеќе
веуерници. Екпнпмскиуе придпбивки се ппгплеми акп веуернициуе се инсуалирани вп групи,
пппуларнп нарешени паркпви на веуерни елекурани (ПВЕ) или фарми на веуерници. Сп други
збпрпви, акп вп еден прпсупр се инсуалираау ппвеќе веуерници, инсуалацијауа, пдржуваоеуп,
пперираоеуп и дисурибуцијауа на елекуришна енергија мпже да биде мнпгу ппефикаснп.
Ппгплеми кплишини на кпнценурирана елекуришна енергија мпже да се урансфпрмира пплеснп
вп виспкпнаппнска спсупјба и уака да се дисурибуира вп мрежауа.
Веуернициуе пбишнп се инсуалираау вп редпви нпрмалнп на правецпу на веуерпу кпј щуп
препвладува на избранпуп месуп. Прпсупрпу ппмеду нив вп редпу мпже да биде најмалку два
дп шеуири дијамеури на рпупрпу на уурбинауа, акп веуерпу скпрп секпгащ дува нпрмалнп на
редпу. Акп веуерпу кпј удира на вупрауа уурбина вп редпу преухпднп не е нпрмализиран пд
ударпу вп уаа пред неа, вп слушај, кпга упј не удира вп редпу ппд прав агпл, прпизвпдсувпуп на
енергија пд вупрауа уурбина ќе биде знашиуелнп ппмалп, вп сппредба сп уаа кпја нема
препрека пред неа. Упа намалуваое е вп функција пд краукпурајниуе варијации на веуерпу пп
правец и брзина, уурбуленцијауа вп веуерпу, уурбуленцијауа спздадена пд веуернициуе и
кпнфигурацијауа на уеренпу. Намалуваоеуп вп енергијауа мпже да биде пкплу 5 дп 10% за
расупјанија меду веуернициуе вп правец на веуерпу пд пкплу десеу дијамеури на рпупрпу.
Разделуваоеуп на уурбиниуе ппвеќе пд упа ќе придпнесе дп згплемуваое на прпизведенауа
енергија, нп за цена пд ппвеќе искприсуена земја, ппвеќе пауищуа и елекуришни впдпви.
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Вкупниуе урпщпци за прпеку на парк на веуерни елекурани, зависау пд негпвауа гплемина.
Кплку паркпу е ппгплем, уплку некпи пд урпщпциуе мпже да бидау ппмали, па пд уука и ценауа
на елекуришнауа енергија би била ппкпнкуренуна. Урпщпциуе мпже да се ппделау на: урпщпци
за развпј, капиуални урпщпци, пперауивни урпщпци и урпщпци за пдржуваое.
Урпщпциуе за развпј вклушуваау урпщпци за планираое, мереоа на веуерпу, меначмену,
админисурауивни урпщпци за прпекупу и урпщпци за израбпууваое на прпеку за пценка на
влијаниеуп врз живпунауа средина.
Главна суавка кај капиуалниуе урпщпци се урпщпциуе за израбпука на самиуе веуерници.
Гплеминауа на паркпу на веуерници, пднпснп брпјпу на веуерници кпи ќе се инсуалираау на
еден парк, дирекунп влијае врз ценауа. Ппгплемипу брпј на веуерници пд ису уип би биле
знашиуелнп ппевуини, заради ппефекуивнипу дизајн, набавкауа на мауеријали,
искприсууваоеуп на ппремауа за прпизвпдсувп и рабпунауа сила. Уука спадаау и урпщпциуе за
ппврзуваое на елекуришнауа мрежа, кпи би биле мнпгу ппмали, акп ппврзуваоеуп на
виспкпнаппнскауа мрежа се изврщи за ппвеќе веуерници.
Операуивниуе урпщпци, сп згплемуваоеуп на брпјпу на веуерници вп еден парк, нема мнпгу да
се намалау, нп урпщпциуе за пдржуваое уука имаау гплем удел. Имајќи вп предвид дека на
еднп месуп се инсуалирани ппгплем брпј на веуерници пд ису или слишен уип, складираоеуп на
уиппви и кплишина на резервни делпви би билп ппекпнпмишнп, нп и времеуп на реакција и
прекин на рабпуа на веуернициуе заради пдржуваое, знашиуелнп би се намалилп. Од уабела
6.5.1. мпже да се видау вреднпсуи на защуеди сппред преухпдниуе криуериуми за ПВЕ,
ппделени вп шеуири групи: пд 2 дп 5 MW; 5 – 20 MW; 20 – 50 MW и над 50 MW. Инфпрмацииуе
се пднесуваау на ппнпви прпекуи на ПВЕ, инсуалирани вп Велика Бриуанија, вп перипдпу
ппмеду 2009 и 2010 гпдина56.
Табела 6.5.1. Трпшпци сппред гплемината на паркпт на ветерни електрани
Група
Урпщпци за развпј
вп EUR/MW
Капиуални урпщпци
вп EUR/MW
Одржуваое и
пперауивни
урпщпци вп
EUR/MW

2 – 5 MW

5 – 20 MW

20 – 50 MW

> 50 MW

88.100

82.500

51.600

43.500

1.690.000

1.680.000

1.460.000

1.300.000

59.700

55.500

55.300

56.700

7. Анализа на пптенцијалпт за искпристуваое на ОИЕ
7.1. Ппуенцијал на хидрпенергијауа
Пп свпјауа гепграфска и релјефна кпнфигурација, Македпнија е кпнуиненуална земја сп
преуежна дпминација на планински предели. Најдпбриуе лпкации за прпизвпдни
хидрпенергеуски пбјекуи се лпцирани вп западнипу дел пд земјауа, пднпснп пд деснауа сурана
на р. Вардар.

56

GL Garrad Hassan, UK Onshore Wind – The True Cost Now and in the Future, presentation,
Germany, 2011.
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Мали хидрпелектрани. Сппред преухпднп кажанпуп, малиуе хидрпелекурани (МХЕ) се
прпизвпдни капациуеуи сп мпќнпсу дп 10 MW. МХЕ се едни пд најренуабилниуе и сигурни
енергеуски уехнплпгии кпи пвпзмпжуваау прпизвпдсувп на шисуа елекуришна енергија.
Хидрпенергијауа се смеуа какп пбнпвлив извпр на енергија кпга се кприсуи за прпизвпдсувп на
елекуришна енергија пд мали хидрпелекурани сп инсуалирана мпќнпсу дп 10 MW. Ппгплемипу
дел пд ппсупјниуе МХЕ се вп сппсувенпсу на кпмпанијауа ЕВН Македпнија, а пдреден мал брпј
се сппсувенпсу на впдпсуппански прганизации. Една пд ппсупјниуе МХЕ, вп сппсувенпсу на ЕВН
Македпнија, е лпцирана вп Југписупшнипу регипн. Упа е МХЕ Уурија шии пснпвни
каракуерисуики се дадени вп Уабела 7.1.1.
Табела 7.1.1. Оснпвни карактеристики на ппстпјни МХЕ на теритпријата на југпистпчнипт регипн
3

Име на МХЦ

Qinst, (m /s)

Pinst, (MW)

Wgod, (GWh)

Уурија

2 × 2,3

2,2

5,20

Сппред Суудијауа57, пд 1982 гпд., пкплу 400 ппуенцијални лпкации беа иденуификувани за
прпекуи какп мали сп инсуалирана мпќнпсу пд 45 kW и дп 5.000 kW, (сл. 7.1.1.). Сппред пваа
пбемна лисуа, вкупнипу иденуификуван ппуенцијал е вп редпу на 255 MW капациуеу и 1.100
GWh вп пднпс на гпдищнпуп прпизвпдсувп на енергија, или пкплу 10 % пд сегащнауа ппуреба
на елекуришна енергија. Некпи пд пвие лпкации медувреме се и дппплниуелнп исуражени
преку суудии и идејни прпеку, сп щуп Минисуерсувпуп за Екпнпмија ппсуапнп ги дава
најдпбриуе и најперспекуивни лпкации на уендерска ппсуапка за градба. Дп сега се пбјавени
щесу уендерски ппсуапки за кпнцесија на мали хидрпелекурани пд сурана на Владауа на
Република Македпнија.

Сл.7.1.1. Кандидати за градба на мини и мали ХЕЦ дефинирани сппред

1

Ангажираоеуп на ХЕ вп елекурпенергеускипу сисуем (ЕЕС) се смеуа

57

Суудија за мпжни мини и мали хидрпценурали вп СР Македпнија, Републишки кпмиуеу за енергеуика
на СР Македпнија 1982 гпд.
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сп факупрпу58:

CF 

Wgod
8760  Pinstal

Овпј факупр сп изнпс пд 0,3 (30%), какп ппказауел се кприсуи за пдредуваое на прпизвпдсувпуп
на планираниуе мали ХЕ вп Македпнија.
Спгласнп распплпжливиуе ппдаупци, на уериупријауа на Југписупшнипу регипн, ппкрај МХЕ
„Уурија“, вп мпменупу ппсупјау ущуе 3 мали хидрпелекурани кпи се вп фаза на изградба и се
суекнале сп суауус на ппвласуен прпизвпдиуел на елекуришна енергија пд пбнпвливи извпри на
енергија. Нивнауа вкупна инсуалирана мпќнпсу е пкплу 660 kW сп вкупнп гпдищнп
прпизвпдсувп на енергија пд пкплу 1.750 MWh.
Кпга би се изградиле сиуе МХЕ предвидени сп Суудијауа за хидрпенергеускипу ппуенцијал на
мали ХЕ, на уериупријауа на Југписупшнипу регипн, вкупнпуп гпдищнп прпизвпдсувп на
елекуришна енергија би билп пкплу 47.200 МWh. Акп се смеуа сп факупр CF (кпефициену на
капациуеу, пднпснп факупр кпј ппкажува кплкав вп изнпс пд 30%, предлпжен пд Суудијауа2 на
МАНФ, вкупнпуп гпдищнп прпизвпдсувп на елекуришна енергија пд планираниуе МХЕ би билп
пкплу 28.700 МWh.
Вп уабела 7.1.2. се прикажани пснпвниуе каракуерисуики на ппсупешкиуе и планираниуе МХЕ вп
Југписупшнипу регипн.
Табела 7.1.2. Оснпвни карактеристики на ппстпечки и планирани МХЕ пп ппштини
Ппстпечки МХЕ
Име на
ппштина

Инсуалирана
мпќнпсу вп kW

Планирани МХЕ

Прпизвпдсувп
на ЕЕ вп
MWh/гпд

Инсуалирана
мпќнпсу вп kW

Прпизвпдсувп
на ЕЕ вп
MWh/гпд

Бпгданци

0

0

0

0

Бпсилпвп

0

0

927

2.438

Валандпвп

0

0

292

768

Василевп

2.350

6.180,5

3.337

8.776

Гевгелија

0

0

1.341

3.527

Дпјран

0

0

0

0

Кпнше

0

0

0

0

Нпвп Селп

0

0

940

2.472

Радпвищ

270

710,1

2.445

6.430

Сурумица

242

636,46

1.626

4.276

2.862

7.527

10.908

28.688

ВКУПНП

Сп прпсешна специфишна цена пд пкплу 2.000 EUR/kW инсуалирана мпќнпсу, вкупниуе
инвесуициски урпщпци за изградба на планираниуе МХЕ би изнесувале пкплу 22 милипни евра.
И ппкрај гпренаведенипу ппуенцијал на хидрпенергија, вп мпменупу на израбпукауа на пваа
Суудија, самп 8 пд гпренаведениуе предлпг - лпкации беа ппфауени сп дпсега спрпведениуе 6
медунарпдни уендери за даваое кпнцесии за градба на МХЕ.
58

Сурауегија за искприсууваоеуп на пбнпвливиуе извпри на енергија вп Република Македпнија, МАНФ,
Скппје, јуни 2010.
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Сепак, пред да се присуапи кпн издаваое на кпнцесија, ппуребнп е да се изврщау ппдеуални
испиууваоа и мереоа на впдпуециуе, какп и ппдеуална прпценка за ппуенцијалиуе на секпја
предвидена лпкација.
Сппред Фредбауа59 дпнесена пд Владауа на РМ, хидрпелекурпценурала мпже да се суекне сп
суауус на ппвласуен прпизвпдиуел акп инсуалиранауа мпќнпсу на елекурпценуралауа е ппмала
или еднаква пд 10 MW. Ппвласуениуе уарифи за елекуришна енергија прпизведена и
исппрашана пд ХЕЦ, вп уекпу на еден календарски месец, изнесуваау:
Табела 7.1.3. Ппвластени тарифи за електрична енергија прпизведена и исппрачана пд ХЕЦ, вп
зависнпст пд кпличината на исппрачана електрична енергија
Блпк
I
II
III
IV
V

Кпличина на исппрачана ЕЕ пп
блпкпви (kWh)
≤ 85.000
> 85.000 и ≤ 170.000
> 170.000 и ≤ 350.000
> 350.000 и ≤ 700.000
> 700.000

Ппвластена тарифа (€c/kWh)
12,00
8,00
6,00
5,00
4,50

Ппвласуенипу прпизвпдиуел има правп да ги кприсуи ппвласуениуе уарифи за елекуришна
енергија прпизведена пд хидрпелекурпценурали вп перипд пд 20 гпдини.
Гплеми хидрпелектрани. Сппред преухпднп наведенпуп, иакп хидрпелекураниуе сп
инсуалирана мпќнпсу ппгплема пд 10 MW не се предмеу на пваа анализа, ппради енергеускауа
и екпнпмска важнпсу за Југписупшнипу регипн, вп пвпј дел ќе бидау дадени самп пснпвниуе
каракуерисуики на прпекупу „Вардарска дплина“. Какп кандидауи за градба на гплеми ХЕ вп
Македпнија се земени пние пбјекуи за кпи има уехнишка дпкуменуација и хидрплпщки
ппдлпги. Прпекупу Вардарска дплина се предвидува пп уешениеуп на река Вардар, а упа знаши
на ппуегпу пд Скппје дп границауа сп Грција вп дплжина пд 200 km, да се изградау 12
хидрпелекурани пд кпи ппгплеми скалила се: ХЕ Велес сп висина на брана пд 59 m и ХЕ Градец
сп висина на брана пд 30 m вп клисурнипу дел на рекауа. Осуанауиуе ппмали 10
хидрпелекурани се скалесуп расппредени пп уекпу на рекауа сп мали падпви пд 8,20 ÷ 12,0 m и
се предвидува да бидау изградени вп рамнишарскипу дел на дплинауа на р. Вардар, сп
инсуалирани „булб” уурбини или у.н. цевни уурбини. Шеуири пд предвидениуе ХЕ припадаау на
ппщуини пд Југписупшнипу регипн, и упа: ХЕ Градец, ХЕ Милеукпвп, ХЕ Давауп и ХЕ Гевгелија (Сл.
7.1.2.).

Сл. 7.1.2. Лпкација на ХЕ на река Вардар
59

Фредба за ппвласуени уарифи за елекуришна енергија (Службен весник на РМ, бр. 56/13)
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На нивп на прпекупу, вп Југписупшнипу регипн хидрпелекуранауа Градец сппред инсуалиранауа
мпќнпсу и прпизвпдсувпуп е ппсебнп уреуирана и издвпена вп групауа гплеми ХЕ за кандидауи
за градба.
Вп уабела 7.1.4. се дадени каракуерисуикиуе на шеуириуе хидрпелекурани кпи се предвидени
сппред инуегралнпуп уредуваое на река Вардар, а припадаау на Југписупшнипу регипн. Сиуе,
псвен ХЕ Градец, се сп унифицирана инсуалирана мпќнпсу пд 17 MW.
Вкупнауа инсуалирана мпќнпсу на шеуириуе ХЕ изнесува пкплу 106 MW и сп прпсешнп гпдищнп
прпизвпдсувп пд пкплу 501 GWh. Вкупнауа предвидена инвесуиција за пвие хидрп пбјекуи
земајќи гп вп предвид измесууваоеуп на железнишкауа пруга изнесува пкплу 320 милипни €.
Табела 7.1.4. Кандидати за градба на ХЕ на р. Вардар кпи припадаат на Југпистпчнипт регипн
Име на ХЕ

Pinst, (MW)

Wgod, (GWh)

Градец
Милеукпвп

54,6
17,0

252,0
80,3

Инвестиции
вп мил. €
157,00
53,89

Давауп

17,0
17,0
105,6

83,2
85,1
500,6

60,66
48,50
320,05

Гевгелија
ВКУПНП

Хидрпелекураниуе Велес и Градец на р. Вардар се пбјекуи кпи бараау ппвиспки инвесуиципни
влпжуваоа и дппплниуелни градежни зафауи какп измесууваое на железнишкауа пруга, и кпи
уреба да се градау какп инуегралнп рещение на Вардарскауа дплина заеднп сп псуанауиуе 10
ппмали ХЕ на р. Вардар.

7.2. Ппуенцијали на бипмасауа
Ппштп за бипмасата
Бипмасауа има знашиуелнп месуп вп енергеускипу биланс на Република Македпнија. Уаа
ушесувува сп 190 ktoe (2.209 GWh; 7.957 TJ), щуп изнесува 12,5% пд вкупнo прпизведенауа
енергија вп Република Македпнија (2012 гпдина)60, пднпснп 6,4% пд вкупнп ппурпщенауа
примарна енергија и 10% пд ппурпщенауа финална енергија. Сппред енергеускипу биланс на
Република Македпнија61 за перипдпу пд 2013 – 2017 гпдина, вп 2012 гпдина, бипмасауа за
спгпруваое е засуапена сп 62,5% вп искприсууваоеуп на пбнпвливиуе извпри на енергија вп
Македпнија.
Бипмасауа пспбенп е засуапена вп дпмаќинсувауа, сп задпвплуваое на 30 – 33% пд вкупниуе
ппуреби пд енергија. Окплу 430.000 дпмаќинсува (76%) кприсуау бипмаса за заупплуваое.
Се прпценува дека ппсупи и неиденуификувана ппурпщувашка на бипмаса за спгпруваое вп
изнпс пд 25 – 35% пд евиденуиранауа.
Видпвиуе и регипналнауа распрпсуранеупсу на извприуе на бипмаса вп Македпнија зависау пд
каракуерисуикиуе на секпј регипн пппделнп. Бипмасауа најмнпгу е распрпсуранеуа вп
60

© OECD/IEA, *2012+, IEA Online Database: Energy Balances of Non-OECD and OECD Countries and Energy
Statistics of Non-OECD and OECD Countries
61
Енергеуски биланс на Република Македпнија за перипдпу пд 2013 дп 2017 гпдина, Сл. Весник на РМ
бр. 170/2012
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земјпделскиуе и щумскиуе регипни пд државауа. Од вкупнауа бипмаса кпја щуп се кприсуи за
енергеуски ппуреби, дрвпуп и дрвенипу јаглен завземаау 80%. Вп Република Македпнија се
кприсуи и дел пд гранкиуе пд винпва лпза, призпви лущпи и гранки пд пвпщни дрвја за
енергеуски цели, нп гплем дел пд сламауа главнп се кприсуи за дубрива, супшна храна и за
дпбиваое целулпза. Заупа уаа не е дпсуапна за енергеуски цели.
Шуми: Вкупнауа ппврщина ппд щуми вп Република Македпнија изнесува изнесува близу 987,5
илјади хекуари (спсупјба 31.12.2013 гпдина). Од упа, на Југписупшнипу регипн пупадаау пкплу
14,3% или близу 141,2 илјади хекури.
Щумиуе вп државна сппсувенпсу, на нивп на Југписупшнипу регипн зафаќаау 94,87% пд вкупнауа
ппврщина. Привауниуе щуми зафаќаау 5,13% (7.235 ha) пд вкупнауа ппврщина ппд щума вп
Југписупшнипу регипн. Привауниуе щуми се сп релауивнп мала ппврщина, ппмали пд 1 ha,
разбиени какп ппединешни или групирани парцели кпи преусуавуваау енклави вп рамкиуе на
државнауа щума. Од вкупнауа ппврщина ппд щуми и щумскп земјищуе пкплу 8% се неуредени
(без суппански пснпви).

Сл. 7.2.1. Шуми пп фпрма на пдгледуваое

Окплу 71% пд ппврщинауа е сп нискпсуеблесуи и деградирани щуми и сп самп 37% пд вкупнауа
дрвна маса. Друга знашајна каракуерисуика е дека ппсупјау ппгплеми ппдрашја вп Македпнија
сп ниска щумпвиупсу какп и гплини и непбраснауп щумскп земјищуе кпи се ппгпдни за
ппщумуваое. Имајќи вп предвид дека пп фпрма на пдгледуваое дури 71% се нискпсуеблени
щуми кпи немаау уехнишка маса, лпгишнп е пд нив да се прпизведува пгревнп дрвп. Од вкупнп
прпизведениуе щумски спруименуи, пгревнпуп дрвп ушесувува сп 70 дп 75%, медуупа упј
ппдаупк не мпже да се смеуа за прецизен бидејќи гплем дел пд населениеуп се снабдува сп
пгревнп дрвп пд бесправни сеши кпи не мпжау да бидау регисурирани. Вкупнауа сеша вп
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щумиуе вп Македпнија е прикажана вп уабела 7.2.1, дпдека исешенауа брууп - дрвна маса, пп
спруименуи за 2013 гпдина е прикажана вп уабела 7.2.2.
Табела 7.2.1. Сеча вп шумите вп Република Македпнија
Гпдина

62

2009

2010

2011

2012

2013

906

871

857

779

691

Државни щуми

683

662

658

621

566

Щуми вп привауна сппсувенпсу

223

209

199

158

125

Уехнишкп дрвп

138

123

143

127

114

Огревнп дрвп

666

675

636

579

536

Оупадпк

102

73

78

73

41

Вкупна брутп-маса, вп илјади m

3

3

Табела 7.2.2. Исечена брутп-дрвна маса вп m , пп спртименти за 2013 гпдина
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Уехнишкп дрвп

Огревнп дрвп

Оупадпк

114.135

536.424

41.412

Државни щуми

103.210

428.031

35.384

Привауни щуми

10.925

108.393

6.028

23.929

73.429

8.858

Република Македпнија

Југпистпчен регипн

Птпадна бипмаса: Оупаднауа бпимаса ја спшинуваау:
- пупадпци пд сешеое на щуми,
- пупадпци пд прерабпука на дрвп,
- пупадпци пд земјпделсувп,
- псуаупци пд супшарсувп,
- индусуриски пупад и
- цврсу кпмунален пупад.
Израбпуени се ппвеќе суудии за прпценка на пупаднауа бипмаса вп Република Македпнија64
меду кпи има и дпсуа сеппфауни и квалиуеуни65, нп сепак мпже да се каже дека нема дпвплнп
дпверливи ппдаупци за прпценка на екпнпмски исплауивипу ппуенцијал, ниуу дпвплнп
искусувп вп изведба на кпнкреуни ппсурпјки.
Пптенцијал на птпадна бипмаса пд дрвп и пд земјпделствп
Македпнија има искусувп вп кприсуеоеуп на пупаднауа бипмаса пд сешеоеуп на щуми, пд
прерабпукауа на дрвп и пд земјпделсувп пред сè вп кприсуеое на исуауа вп ппсурпјки за
прпизвпдсувп на упплина. Медуупа пвпј вид на пупадна бипмаса е ппгпден и за кприсуеое вп
ппсурпјки за кпмбиниранп прпизвпдсувп на елекуришна енергија и упплина.
Отпадпци пд сечеое на шуми. При планскпуп сешеое на щумиуе, прпреушуваоеуп на исуиуе,
сешеое за изградба на пауищуа и сешеое на пппжарени и забплени дрва се спздаваау пупадпци
62

Суауисуишки Гпдищник на Република Македпнија, Државен завпд за суауисуика, 2014 гпд.
Суауисуишки преглед „Щумарсувп 2013“, Државен завпд за суауисуика, 2014 гпд.
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Biomass availability study for Macedonia, A.B. van der Hem, SENTER project PSO99/MA/2/2, February 2001.
65
Енергија пд бипмаса, Славе Арменски, Скппје, 2009
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вп пблик на гранки, делпви пд суебла, кпра, кпреоа, иверки и др. Сппред уабела 7.2.1.
пупадпциуе пд сешауа на щумиуе изнесуваау вп прпсек пкплу 70 илјади m3 гпдищнп щуп вп
прпсек преусуавува 9,5% пд вкупнауа сеша66. Сппред пдредени исуражуваоа67 се прпценува
дека пупадпциуе пд сешауа на щумиуе вп Македпнија изнесуваау пкплу 14% пд вкупнауа сеша
или пкплу 120 илјади m3. Медуупа исуиуе исуакнуваау дека упа е резулуау на засуаренауа
механизација кпја се кприсуи за сешеоеуп и на намернп псуаваое на ппкрупен пупад за
ппнауампщнп неевиденуиранп кприсуеое и дека нпрмалнп, сп кприсуеое на ппмпдерна
уехника на сешеое, пупадпу уреба да изнесува 7% пд вкупнауа сеша или пкплу 60 илјади m3
гпдищнп. Упа изнесува пкплу 39 илјади упни гпдищнп. Мнпгу мал дел пд пвпј пупад, 40 - 100 m3
гпдищнп се кприсуи пд сурана на щумскиуе кпмпании за заупплуваое на прпсуприиуе дпдека
псуаупкпу се псуава вп щумауа. Ниуу вп ппразвиениуе еврппски земји, кадещуп сп закпн се
задплжени кпмпанииуе щуп ја врщау сешауа вп ппупплнпсу да гп изнесау пупадпу, упа не се
ппшиуува дп крај ппради виспкауа цена на спбираоеуп на пупадпу вп уещкп присуапниуе
планински предели. Ппд преуппсуавка дека вп Македпнија мпже да се искприсуи пкплу 40% пд
щумскипу пупад вп ппмали ппсурпјки за кпмбиниранп прпизвпдсувп на упплина и елекуришна
енергија кпи би се лпцирале вп најблискауа лпкација сп упплински кпнзум, упгащ упа би
изнесувалп 24 илјади m3 гпдищнп, пднпснп, близу 15,6 илјади упни гпдищнп.
На нивп на Југписупшнипу регипн, за 2013 гпдина, пупадпу имал удел пд 8,3% пд вкупнауа сеша
или 8.858 m3. Ппд исуиуе преуппсуавки, дека е мпжнп искприсууваое на пкплу 40% пд
щумскипу пупад вп ппмали ппсурпјки за кпмбиниранп прпизвпдсувп на упплина и елекуришна
енергија кпи би се лпцирале вп најблискауа лпкација сп упплински кпнзум, упгащ на нивп на
регипнпу упа би изнесувалп 3.543 m3 гпдищнп, пднпснп, близу 2,3 илјади упни гпдищнп.
Отпадпци пд прерабптка на дрвп. Вп Република Македпнија се пбрабпуува пкплу 130 илјади
m3 гпдищнп уехнишкп дрвп (уабела 5.2.2) Ппсупјау над 100 кпмпании кпи се занимаваау сп
пбрабпука на дрвп. Најгплем брпј пд нив се мали пилани. Одреден брпј ппгплеми кпмпании се
занимаваау самп сп прпизвпдсувп на супларија, мебел и пдреден брпј кпмпании се занимаваау
и сп примарна и сп секундарна пдрабпука на дрвпуп. Оупадпу дпбиен при прерабпукауа на
дрвпуп се спсупи пд иверки, суругпуинки, кпра, исешпци пд краевиуе на урупциуе, цепенки,
сиуна дрвена пращина и др.
Се прпценува68 дека ппгплемиуе кпмпании, кпи се занимаваау сп примарна и секундарна
прерабпука на дрвпуп, пбрабпууваау пкплу 40 илјади m3 уехнишкп дрвп гпдищнп. При упа уие
прпизведуваау пкплу 15 илјади m3 дрвен пупад. Медуупа, најгплем дел пд упа се кприсуи вп
сппсувени кпулари за прпизвпдсувп на пареа и за грееое на прпсуприиуе. Дел пд пращинауа се
кприсуи и за прпизвпдсувп на брикеуи и палеуи. Ова кплишесувп на бипмаса е веќе вбрпенп вп
суауисуишкиуе ппдаупци за ппурпщувашка на бипмаса за спгпруваое. Медуупа, дел пд кпулиуе се
дпсуа суари и мпже да се пшекува нивна замена сп нпви ппсурпјки за кпмбиниранп
прпизвпдсувп на елекуришна енергија и упплина. Ппд преуппсуавка упј прпцену да изнесува
40%, распплпживауа бипмаса за пваа намена е пкплу 6 илјади m3 дрвен пупад гпдищнп.
Ппмалиуе кпмпании, вп најгплем брпј пилани, пбрабпууваау пкплу 90 илјади m3 уехнишкп дрвп
и прпизведуваау пкплу 45 илјади m3 дрвен пупад гпдищнп. Овпј дрвен пупад вп пснпва не се
кприсуи. Прпблем е щуп вп најгплем брпј пвие кпмпании немаау ппуреба пд упплина. Дпкплку
би се искприсуилп 30% пд пвпј пупад вп мали ппсурпјки, упа е 13 илјади m3 дрвен пупад
гпдищнп.
66
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Вкупнипу ппуенцијал на пупад пд прерабпука на дрвп кпј би мпжел екпнпмски да се искприсуи
за кпмбиниранп прпизвпдсувп на упплина и елекуришна енергија се прпценува на 19 илјади m3
или пкплу 12,4 илјади упни дрвен пупад гпдищнп. Пoд исуиуе преуппсуавки, вп 2013 гпдина, вп
Југписупшнипу регипн биле пбрабпуени 23.929 m3 уехнишкп дрвп сп дрвен пупад пд пкплу 12
илјади упни. Сп преуппсуавка за искприсууваое на 30% пд пвпј пупад вп мали ппсурпјки упа
преусуавува 3.600 m3 или пкплу 2.340 упни дрвен пупад гпдищнп.
Отпадпци пд земјпделствп. Од земјпделскиуе пупадпци вп Македпнија пд знашеое за
кпмбиниранп прпизвпдсувп на упплина и елекуришна енергија се: гранкиуе пд винпвиуе лпзи,
гранкиуе пд пвпщниуе дрвја и пд жиуниуе и индусуриски кулуури, какп и пупадпци пд
прерабпука на храна. Дел пд нив се кприсуи за прпизвпдсувп на упплина.
Ппд лпзпви насади вп Југписупшнипу регипн се ппврщини пд пкплу 4.600 ha. Сп прпсешнп
гпдищнп прпизвпдсувп пд 3 упни лпзпви прашки пп хекуар69 кпи се дпбиваау при крпеое на
лпзјауа, упа е пкплу 14 илјади упни пупадна бипмаса. Пракуишнауа распплпживпсу на лпзпвиуе
прашки се прпценува на пкплу 5,5 илјади упни гпдищнп.
Вкупнауа ппврщина ппд пвпщни насади вп Југписупшнипу регипн се прпценува на пкплу 5,5
илјади хекуари. При прпизвпдсувп пд најмалку 1 упн пупад пп хекуар упа е најмалку 6 илјади
упни пупадна бипмаса гпдищнп. Дел пд пваа бипмаса се кприсуи и мпже да се пшекува нејзинп
искприсууваое вп ппсурпјки за кпмбиниранп прпизвпдсувп на упплина и елекуришна енергија
вп изнпс пд 1,5 илјади упни гпдищнп.
Вп Македпнија ппсупи знашајнп прпизвпдсувп на слама пд жиуарици (пкплу 350 илјади упни
гпдищнп), медуупа екпнпмски пписплауивп е кприсуеоеуп на исуауа за дубрива, супшна храна и
за дпбиваое целулпза и сппред упа не е дпсуапна за енергеуски цели. Сппред суауисуикауа 70,
целпкупнпуп прпизвпдсувп на слама се кприсуи за земјпделски цели. Вкупнауа пупадна
бипмаса пд земјпделсувп кпја мпже екпнпмски да се искприсуи за кпмбиниранп прпизвпдсувп
на елекуришна енергија и упплина вп Југписупшнипу регипн, се прпценува на близу 7 илјади
упни гпдищнп.
Резиме. Кпга ќе се сумира напред изнесенпуп мпже да се заклуши дека вп Југписупшнипу регипн
се искприсуува мнпгу мал дел пд пупаднауа бипмаса, пред сè пупадпци пд прерабпука на дрва
и пд щуми. Медуупа ппсупи и мнпгу гплем дел на неискприсуена пупадна бипмаса пд сешеое на
щуми, прерабпука на дрвп и пд земјпделсувп. Кпга ќе се спбере неискприсуенауа бипмаса кпја
мпже екпнпмски пправданп да се искприсуи за кпмбиниранп прпизвпдсувп на упплина и
елекуришна енергија, се дпбиваау ппдаупциуе дадени вп уабела 7.2.3.
Табела 7.2.3. Отпадна бипмаса пд сечеое на шуми, прерабптка на дрвп и пд земјпделствп кпја мпже
екпнпмски да се искпристи за кпмбиниранп прпизвпдствп на електрична енергија и тпплина на нивп
на Југпистпчнипт регипн
илјади тпни
гпдишнп

Вид на птпадна бипмаса
Оупадпци пд сешеое на щуми

2,3

Оупадпци пд прерабпука на дрвп

2,3

Оупадпци пд земјпделсувп

7,0

Вкупнп

11,6
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Ппдаупкпу пд 5-6 t/ha щуп се кприсуи за Македпнија се смеуа за нереален пд ппгплем брпј сурушоаци
(Biomass availability study for Macedonia, A.B. van der Hem, SENTER project PSO99/MA/2/2, February 2001).
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Суауисуишки преглед: земјпделсувпуп, Пплјпделсувп, пвпщуарсувп и лпзарсувп 2013, Државен завпд за
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Од 12 илјади упни пупадна бипмаса пд сешеое на щуми, прерабпука на дрвп и пд земјпделсувп
вп ппсурпјки за кпмбиниранп прпизвпдсувп на упплина и елекуришна енергија мпже да се
дпбие пкплу 9 - 13 GWh елекуришна енергија и 22 – 33 GWh упплинска енергија, зависнп пд
ппуребиуе и распплпживипу кпнзум на упплинска енергија.
Сппред Фредбауа71 дпнесена пд Владауа на РМ, уермпелекурпценурала щуп кприсуи бипмаса
какп ппгпнскп гпривп мпже да се суекне сп суауус на ппвласуен прпизвпдиуел акп нејзинауа
инсуалирана елекуришна мпќнпсу е ппмала или еднаква на 3 MW. Највиспкипу прпцену на
ушесувп на фпсилниуе гприва вп вкупнауа енергеуска вреднпсу на уппуребениуе гприва
изнесува 30%. Ппвласуениуе уарифи за елекуришна енергија прпизведена и исппрашана пд
уермпелекурпценурали щуп кприсуау бипмаса зависау пд инсуалиранауа мпќнпсу на
елекурпценуралауа и ушесувпуп на фпсилниуе гприва вп вкупнауа енергеуска вреднпсу на
уппуребениуе гприва, и упа:
•

•

Акп прпценууалнпуп ушесувп на фпсилниуе гприва вп вкупнауа енергеуска вреднпсу на
уппуребениуе гприва е ппмалп или еднаквп на 15%, ппвласуениуе уарифи за
елекуришнауа енергија прпизведена и исппрашана пд уермпелекурпценурали щуп
кприсуау бипмаса изнесува 15 €¢/kWh;
Акп прпценууланпуп ушесувпуп на фпсилниуе гприва вп вкупнауа енергеуска вреднпсу на
уппуребениуе гприва е ппгплемп пд 15%, а ппмалп или еднаквп на 30%, намалениуе
ппвласуени уарифи се пресмеууваау сппред следнауа фпрмула:
PT = PT0 × (1,15 – p × 0,01) × 0,01
каде щуп:
− РУ е намаленауа ппвласуена уарифа,
− PT0 e уарифауа пд преухпднипу суав (15 €¢), вп зависнпсу пд инсуалиранауа
мпќнпсу на елекурпценуралауа,
− p е пзнашен прпценупу на ушесувп на фпсилниуе гприва, ууврден пд сурана
Минисуерсувпуп за екпнпмија.

Ппвласуенипу прпизвпдиуел има правп да ги кприсуи ппвласуениуе уарифи за елекуришна
енергија прпизведена пд елекурпценурали щуп кприсуау бипмаса какп ппгпнскп гпривп вп
перипд пд 15 гпдини.
Вкупнауа инсуалирана мпќнпсу на ппвласуениуе прпизвпдиуели на елекуришна енергија щуп
кприсуау бипмаса какп ппгпнскп гпривп е пгранишена сп Одлука дпнесена пд Владауа на РМ72
на вкупна инсуалирана мпќнпсу пд 10 MW.
Ппуенцијалпу на пупадна бипмаса е знашиуелен и исуауа најппуималнп мпже да се искприсуи на
два нашини: сп дирекунп спгпруваое или преку пелеуираое и брикеуираое. Сп пглед на
гплемипу брпј факупри кпи щуп влијаау врз екпнпмскауа пправданпсу на кприсуеоеуп на
енергија пд разлишни извпри, мнпгу е уещкп да се даде упшна пценка за упа кпј енергеуски
извпр е најппвплен вп пдредени услпви. Овде мпра да се исуакне дека вп Република
Македпнија ппсупјау пдредени преухпдни искусува пд кприсуеое на специфишни видпви
бипмаса за енергеуски ппуреби пп пау на нејзинп спгпруваое вп кпуларници на некплку
индусуриски капациуеуи: дрвп и дрвени пупадпци, призпва арпа („Жиуп-приз” - Кпшани) и
лпзпви прашки („Лпзар” – Велес). Исуиуе веќе ппдплгп време не се вп функција.
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Фредба за ппвласуени уарифи за елекуришна енергија (Службен весник на РМ, бр. 56/13)
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Пптенцијал на пстатпци пд стпчарствптп
Остатпци пд стпчарствптп. Оупаднауа маса пд супшарсувпуп спдржана вп щуалскпуп дубре
се кприсуи за енергеуски ппуреби пред се преку бипгаспу кпј се дпбива сп анаерпбна
ферменуација. Бипгаспу се спсупи пд меуан и јаглерпден двппксид вп сппднпс 2:1 и пд мали
кплишесува на NH3 и H2S. Вп Југписупшнипу регипн, вкупнауа пупадна маса пд щуалскп
пдгледуваое на дпбиупк и живина се прпценува на пкплу 323 илјади упни гпдищнп. Од неа
мпжау да се дпбијау вкупнп пкплу 8,3 илјади m3 бипгас гпдищнп сп вкупна енергија пд пкплу 55
GWh. Медуупа, искусувауа сп екпнпмски пправданп искприсууваое на бипгаспу вп регипнпу се
дпсуа скрпмни и реалнп искприсуивипу ппуенцијал не е ппгплем пд 25% пд вкупнипу
ппуенцијал. Се прпценува дека пд негп мпже максималнп да се дпбие ппмалку пд 5 GWh
елекуришна енергија.
Сппред Фредбауа73 дпнесена пд Владауа на РМ, за уермпелекурпценурали щуп кприсуау бипгас
какп ппгпнскп гпривп, највиспкипу прпцену на ушесувп на фпсилниуе гприва вп вкупнауа
енергеуска вреднпсу на уппуребениуе гприва изнесува 30%. Ппвласуениуе уарифи за
елекуришна енергија прпизведена и исппрашана пд уермпелекурпценурали щуп кприсуау бипгас
какп ппгпнскп гпривп зависау пд инсуалиранауа мпќнпсу на елекурпценуралауа и ушесувпуп на
фпсилниуе гприва вп вкупнауа енергеуска вреднпсу на уппуребениуе гприва, и упа:
•

•

Акп прпценууалнпуп ушесувп на фпсилниуе гприва вп вкупнауа енергеуска вреднпсу на
уппуребениуе гприва е ппмалп или еднаквп на 10%, ппвласуениуе уарифи за
елекуришнауа енергија прпизведена и исппрашана пд уермпелекурпценурали щуп
кприсуау бипгас изнесува 18 €¢/kWh;
Акп прпценууалнпуп ушесувпуп на фпсилниуе гприва вп вкупнауа енергеуска вреднпсу на
уппуребениуе гприва е ппгплемп пд 10%, а ппмалп или еднаквп на 20%, намалениуе
ппвласуени уарифи се пресмеууваау сппред следнауа фпрмула:

•
PT = PT0 × (1,10 – p × 0,01) × 0,01
каде щуп:
− РУ е намаленауа ппвласуена уарифа,
− PT0 e уарифауа пд преухпднипу суав (18 €¢), вп зависнпсу пд инсуалиранауа
мпќнпсу на елекурпценуралауа,
− p е пзнашен прпценупу на ушесувп на фпсилниуе гприва, ууврден пд сурана
Минисуерсувпуп за екпнпмија.
Ппвласуенипу прпизвпдиуел има правп да ги кприсуи ппвласуениуе уарифи за елекуришна
енергија прпизведена пд елекурпценурали кпи кприсуау бипгас какп ппгпнскп гпривп вп
перипд пд 15 гпдини.
Вкупнауа инсуалирана мпќнпсу на ппвласуениуе прпизвпдиуели на елекуришна енергија щуп
кприсуау бипгас какп ппгпнскп гпривп е пгранишена сп Одлука дпнесена пд Владауа на РМ74 на
вкупна инсуалирана мпќнпсу пд 6 MW.
Ппради релауивнп виспкауа инвесуициска цена за изградба на ппсурпјки за анаерпбна
ферменуација на псуаупциуе пд супшарсувпуп, ппсебнп кај малиуе семејни фарми, какп и
ппради гплемауа диверзификација на супшнипу фпнд, енергеускипу ппуенцијал на псуаупциуе
пд супшарсувпуп се смеуа за незнашиуелен.
73

Фредба за ппвласуени уарифи за елекуришна енергија (Службен весник на РМ, бр. 56/13)
Одлука за вкупнауа инсуалирана мпќнпсу на ппвласуениуе прпизвпдиуели на елекуришна енергија
прпизведена пд секпј пдделен пбнпвлив извпр на енергија (Службен весник на РМ, бр. 56/13)
74
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Пптенцијал на цврстипт кпмунален птпад
Цврст кпмунален птпад: Ппд ппимпу кпмунален цврсу пупад се ппдразбира пупад кпј е
спбран пд дпмаќинсувауа, заеднп сп пдржуваоеуп на јавнауа хигиена и спбираое на пупадпу
пд паркпвиуе, кпмерцијален-инсуиууципналнипу пупад, пупадпу пд градежнищувпуп какп и
пупадпу пд индусуријауа кпј е слишен на пупадпу пд дпмаќинсувауа. Цврсуипу кпмунален пупад
(ЦКО) мпже да се уреуира какп енергеуски ресурс, сп пглед на упа дека спдржи пргански
мауерии.
Цврсуипу кпмунален пупад вп Македпнија се деппнира вп гплем брпј деппнии. Меду нив, самп
деппнијауа Дрисла, кпја гп ппслужува регипнпу на Скппје е дпбрп управувана. Вп нареднипу
перипд се планира впсппсуавуваое на инуегриранп регипналнп управуваое сп кпмуналнипу
цврсу пупад. На нивп на Македпнија се планираау седум регипнални деппнии75. На
уериупријауа на Опщуина Василевп, вп Дпбращинци се планира да биде смесуена регипналнауа
деппнија кпја ќе ги ппслужува сиуе 10 ппщуини пд Југписупшнипу плански регипн76. Вкупнауа
кплишина на кпмунален цврсу пупад вп Македпнија изнесува близу 700 илјади упни гпдищнп.
Од упа на регипналнауа деппнија Дрисла и припада пкплу 200 илјади упни, а на другиуе
регипнални деппнии пп 50 дп 100 илјади упни. Дплнауа упплинска мпќ на кпмуналнипу пупад
вп Македпнија, се прпценува на 7.860 kJ/kg77. Вп прпценеуауа вреднпсу пупадпциуе пд харуијауа
и пласуикауа ушесувуваау вп вкупнауа маса на пупадпу сп 24% и 6% респекуивнп. Зависнп пд
варијануауа на рециклажа кпја ќе се псувари, ппуенцијалпу пд цврсуипу кпмунален пупад вп
Македпнија изнесува 500 – 1.500 GWh гпдищнп. Дпкплку исуипу се кприсуи за прпизвпдсувп
самп на елекуришна енергија упа би знашелп прпизвпдсувп пд редпу 200 – 500 GWh гпдищнп
дпкплку би се искприсуил севкупнипу ппуенцијал вп Македпнија. Вп ппуимисуишкп сценарип,
мпже да се предвиди и дп 20 GWh елекуришна енергија гпдищнп, дп 2020 гпдина, пд цврсуипу
кпмунален пупад вп Македпнија. Деппнииуе се далеку пд упплинскипу кпнзум, а дпкплку се
планираау ппсурпјки вп близина на градпвиуе, упа би билп услпвенп сп исклушиуелнп виспки
урпщпци за защуиуа на живпунауа средина. Ппради малиуе кплишини на цврсу кпмунален
пупад, кпи се спбираау пп ппщуини, пд енергеуски аспеку ,вп ппнауампщнауа анализа ќе биде
даден енергеускипу ппуенцијал на ЦКО за целипу Југписупшен регипн.
Сппред преухпднп наведенауа Суудија78, Прпсешнауа кплишина кпмунален пупад щуп се спздава
вп регипнпу какп целина изнесува 348 kg пп глава на жиуел гпдищнп, кадещуп прпсекпу за
урбаниуе населени месуа изнесува 449, а за руралниуе 218 kg пп глава на жиуел гпдищнп. Овие
брпјки се ппвиспки пд прпсешниуе наципнални суауисуишки ппдаупци пд 300 kg пп глава на
жиуел гпдищнп за урбани и 200 kg пп глава на жиуел за рурални населени месуа79; пришинауа за
пва се смеуа дека е непрецизнпсуа вп следеоеуп на спздаваоеуп, пднпснп спбираоеуп пупад.
Вкупнауа кплишина цврсу кпмунален пупад щуп се спбира вп регипнпу изнесува 25.954 упни

75

Наципнална сурауегија за инвесуиции вп живпунауа средина (2009-2013), Минисуерсувп за живпуна
средина и прпсупрнп планираое на Република Македпнија, Мару 2009.
76

Суудија за дпделуваое на регипналнп инуегриранп управуваое сп цврсу пупад ппд кпнцесија вп
Југписупшна Македпнија, Минисуерсувп за живпуна средина и прпсупрнп планираое, Скппје, февруари
2010
77
Славе Арменски, Енергија пд цврсу градски пупад, (вп пбнпвливи извпри на енергија вп Македпнија, К.
Ппппвски и др., МАГА, Скппје, 2006
78
Суудија за дпделуваое на регипналнп инуегриранп управуваое сп цврсу пупад ппд кпнцесија вп
Југписупшна Македпнија, Минисуерсувп за живпуна средина и прпсупрнп планираое, Скппје, февруари
2010
79
Пресмеуанп какп прпсек врз пснпва на инфпрмации пд разлишни суудии за други регипни вп земјауа.
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гпдищнп. Вп уабела 7.2.4. се прикажани гпдищнипу вплумен и единешниуе суапки на спбираое
на цврсу кпмунален пупад (ЦКО) вп Југписупшнипу регипн за 2007 гпдина.
Табела 7.2.4. Гпдишен вплумен и единечни стапки на спбираое на цврст кпмунален птпад за
Југпистпчнипт регипн
Ппштина
Југпистпчен регипн
Бпгданци
Бпсилпвп
Валандпвп
Василевп
Гевгелија
Дпјран
Кпнше
Нпвп Селп
Сурумица
Радпвищ

Ппслуженп
население
74.635
5.700
1.761
3.522
2.079
13.466
1.742
375
4.248
29.264
12.479

Птпад (t/гпд)

t/жител/гпд.

кg/жител/гпд.

25.954
1.150
300
1.000
416
6.440
538
100
850
12.260
2.900
Прпсек за РУРАЛНИ
Прпсек за УРБАНИ

0,348
0,202
0,170
0,284
0,200
0,478
0,309
0,267
0,200
0,419
0,232
0,218
0,449

0,953
0,553
0,467
0,778
0,548
1,310
0,846
0,731
0,548
1,148
0,637
0,598
1,229

Првипу шекпр ќе биде спбираоеуп на деппнискипу гас. Изведбауа на сисуемпу за спбираое на
деппнискипу гас какп и ефикаснпсуа на искприсууваоеуп варира вп зависнпсу пд лпкалиуеупу.
За пвпј вид на анализа важен факупр преусуавува и ефикаснпсуа на сисуемпу за спбираое на
деппниски гас. Сппред US EPA (United States Environment Protection Agency) ефикаснпсуа на
сисуемпу за спбираое на деппнискипу гас изнесува 50-90 *%+, а најшесуп сп примена на дпбра
уехнплпгија се ппсуигнува 75-85 *%+. За пваа анализа усвпена е ефикаснпсу пд 80 *%+.
Упплинскауа мпќ на деппнискипу гас варира вп зависнпсу пд извпрпу вп границиуе 4,1-6,2
[kWh/m3+. Се усвпјува 4,7 *kWh/m3+. Сп ефикаснпсу на спбираое пд 80 *%+, упплинска мпќ пд 4,7
[kWh/m3+ пд еден килпграм цврсу кпмунален пупад уреба да се генерира 0,18 *m 3+ на
деппниски гас (0,23 *m3] x 0,80=0,18 [m3+ ) или 0,85 *kWh+ (0,14 [m3] x 4,7 [kWh/m3+ ) вп уек на
распадаоеуп на цврсуипу кпмунален пупад (20-25 гпдини). Вреднпсуа на уепреускипу максимум
би изнесувала 0,3 *m3+ на деппниски гас пд килпграм пупад (0,38 *m3] x 0,80=0,3 [m3+ или 1,4
[kWh] (0,3 [m3] x 4,7 [kWh/m3+ = 1,4 *kWh+) сп уек на биплпщкпуп распадаое на пупадпу80.
Кприсуеоеуп на деппнискипу гас какп гпривп за мпупри сп внаурещнп спгпруваое е
најращирена ппсуапка за негпва енергеуска валпризација. Кпга прпупкпу на гас се изразува вп
[m3+/дневнп, енергеускауа спдржина се изразува вп *kWh/m3+, дплнауа упплпуна мпќ вп *kWh+,
кприсуејќи ги ппдаупциуе сппменауи ппгпре пва мпже да се прикаже какп:
Акп се усвпи дека кплишинауа на генериран деппниски гас вп уекпу на распадаоеуп на пупадпу
за време пд 20 гпдини, 0,23 *m3/kg+ пупад и смеуајќи дека сисуемпу за спбираое на
деппнискипу гас има ефикаснпсу пд 80 *%+, се дпбива да 1 *kg+ пупад генерира:
0,23 [m3/kg] x 0,80 = 0,184 [m3/kg]

вп уек на 20 гпдини

пднпснп еден упн цврсу кпмунален пупад вп уек на 20 гпдини ќе генерира:
0,184 [m3/kg] x 1.000[kg] = 184 [m3]

80

деппниски гас

Кпсупвски З., Ппуенцијал за искприсууваое на цврсу кпмунален пупад за прпизвпдсувп на енергија вп
Биуплскипу регипн, магисуерски уруд, Уехнишки факулуеу – Биупла, мару 2012 гпд.
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Акп се смеуа сп кплишина пд 42.207 *t+ цврсу кпмунален пупад кпј би се пдлагал на
регипналнауа деппнија вп Дпбращинци гпдищнп (прпгнпза за 2020 гпдина81), пд упа 10 *%+
преусуавува кплишина на пупад кпј нема да генерира деппниски гас, се дпбива дека за 20
гпдини пдлагаое на пупадпу би имале ппуенцијал за генерираое на деппниски гас пд:
184 [m3] x 42.207 [t] x 0,90 x 20 god = 139.789.584 [m3+ вп перипд пд 20 гпдини.
Дпкплку сп кпнурпла на квалиуеупу на гаспу за мпуприуе сп внаурещнп спгпруваое им се суави
на распплагаое 80 [%] пд пваа кплишина би се дпбилп:
139.789.584 [m3] x 0,80 = 111.831.667 [m3]
вп перипд пд 20 гпдини, шиј енергеуски ппуенцијал, акп се смеуа сп упплинска вреднпсу на
деппнискипу гас пд 4,7 [kWh/m3+, изнесува:
111.831.667 [m3] x 4,7 [kWh/m3] = 525.608.835 [kWh]
щуп преусуавува вкупен енергеуски ппуенцијал на деппниранипу пупад за перипд пд 20 гпдини.
Кплишинауа на ппуенцијалнп генериран деппниски гас за еден шас изнесува:
111.831.667 [m3+/20 гпд. /365дена/24 *h+=638 [m3/h+ деппниски гас
кпј мпже да се кприсуи какп гпривп вп мпуприуе сп внаурещнп спгпруваое.
Акп смеуаме сп суепен на искприсуенпсу на мпупрпу пд 0,40 и упплинска вреднпсу на
деппнискипу гас пд 4,7 [kW/m3+ дпбиваме дека ппуенцијалнауа мпќнпсу на ппсурпјка би
изнесувала:
638 [m3/h] x 0,40 x 4,7 [kWh/m3]= 1.200 [kW].
Сп преуппсуавен факупр на ппупваруваое пд 2.000 h/гпд82, прпизвпдсувпуп на елекуришна
енергија пд деппниски гас би изнесувалп 2.400 MWh/гпд. Сппред биланспу на елекуришна
енергија за 2012 гпдина83, упа е дпвплнп за ппкриваое на гпдищнауа ппурпщувашка на
елекуришна енергија за 370 дпмаќинсува.
Индустриски птпад: Ппкрај пупадпу пд индусуријауа за прерабпука на дрвп и пнпј кпј се
деппнира какп цврсу кпмунален пупад кпи се пднапред ппсебнп пбрабпуени, какп и пупадпу кпј
се рециклира вп прпцеспу на индусурискпуп прпизвпдсувп, ппсупи и друг пупад ппгпден за
прпизвпдсувп на енергија. Вп најгплем брпј слушаи ппщуинскиуе јавни преупријауија врщау
самп спбираое и урансппру на дел пд пупадпу щуп гп спздаваау индусурискиуе капациуеуи
кпјщуп е кпмпакуен и „рещлива задаша” за нив. Габариунипу индусуриски цврсу пупад се пдлага
на ппсебни деппнии (на пр. пупад пд рударсувпуп вп Бушим кај Радпвищ), или се спбира,
урансппруира и пдлага на ппсебни ппщуински или микрпрегипнални „индусуриски деппнии“
или на вппбишаени индусуриски деппнии пд сурана на индивидуални индусуриски капациуеуи.
Вп регипнпу ппсупјау две гплеми „индусуриски деппнии“, и упа еднауа вп близина на Сурумица

81

Предфизибилиуи прпценка на ппцииуе за впсппсуавуваое на инуегриран сисуем за управуваое сп
цврсу пупад вп југписупшнипу регипн на Македпнија, финален извещуај, Регипнален ценуар за живпуна
средина, пкупмври 2008
82

Сурауегија за искприсууваоеуп на пбнпвливиуе извпри на енергија вп Република Македпнија,
МАНФ, Скппје, јуни 2010.
83

Биланс на елекуришна енергија, пп месеци, 2012 гпдина, Државен завпд за суауисуика на РМ, нпември
2013 гпд.
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а другауа близу Гевгелија; и сп двеуе деппнии суппанисуваау надлежниуе јавни преупријауија, а
исуиуе се кприсуау и за пдлагаое на градежен щуу84.
Овпј ппуенцијал не е ппдеуалнп исуражен, нп се прпценува дека не мпже ппзнашајнп да
придпнесе вп вкупнпуп прпизвпдсувп на енергија пд бипмаса.

7.3. Преглед на ппуенцијалпу на гепуермалнауа енергија
Гепуермалнауа енергија какп пбнпвлив извпр на енергија има дплга урадиција вп енергеускипу
секупр на Македпнија. Земјауа беще една пд впдешкиуе земји вп гепуермална енергија вп уекпу
на вупрауа пплпвина на минауипу век. Сепак, денес сп недпсуаупкпу на нпви инвесуиции вп пвпј
секупр, кприсуеоеуп на гепуермалнауа енергија за прпизвпдсувп на енергија е пгранишен, и е
впглавнп кпнценуриранп на грееое вп земјпделсувпуп, за пранжерии и загреваое на баоиуе.
Вп изминауипу перипд немаще инвесуиции ниуу вп исуражуваоа, ниуу вп развпјпу на нпви
прпекуи. Какп резулуау на упа знашиуелнп ппадна искприсууваоеуп на гепуермалнауа енергија
вп ппследниуе некплку гпдини. Од 21 ktoe гпдищнп вп 2001 гпдина се сведе на 9 ktoe (пкплу
400 TJ; 110 GWh) вп 2012 гпдина. Вп вкупнпуп искприсууваое на примарна енергија,
гепуермалнауа ушесувува сп прпближнп 0,4%, а вп ппурпщувашкауа на финална енергија сп 0,5%.
Има знашајнп кприсуеое на гепуермалнауа енергија за балнеплпгија.
Уериупријауа на Република Македпнија припада на Алпскп-Хималајскауа зпна, сп субзпни без
никаква спвремена вулканска акуивнпсу. Засега се ппзнауи 18 гепуермални пплиоа, сп ппвеќе
пд 50 гепуермални извпри и дупнауини. Вкупнипу излив е некаде пкплу 1000 l/sec, сп
уемперауури пд 20-78С. Упплиуе впди се впглавнп пд хидрпкарбпнауна прирпда, сп пглед на
нивнауа дпминануна анипнска и мещана сурукуура сп еднаквп присусувп на науриум, калциум
и магнезиум. Расувпрениуе минерали се вп граница пд 0,5 дп 3,7 g/l.
Лпкацијауа на главниуе гепуермални пплиоа вп Исупшна и Југписупшна Македпнија и нивниуе
хидрпгепуермални сисуеми кпи се вп експлпауација, се прикажани на сл. 7.3.1.
Струмичка кптлина: Сумирајќи ги резулуауиуе пд дпсегащниуе распплпживи ппдаупци мпже
да се заклуши дека вп Сурумишкауа кпулина сеущуе целпснп не е запкружен прпцеспу на
исуражуваое. Сп упа и енергеускипу ппуенцијал на распплпживиуе хидрпгепуермални ресурси
не е целпснп валпризиран.
Дпсега вп целауа Сурумишкауа кпулина, се дпкажани вкупнп, нп не и дпкрај експлпауирани
108,5 l/sec, дпдека вп мпменупу реалнп мпжау да се експлпауираау вп репнпу на Банскп 80,0
l/sec и 5,0 l/sec вп репнпу на Хамзали (Суарп Балдпвци). Вкупнп прпгнпзираниуе резерви, сп
израбпука на деуални прпекуи за исуражуваоа, вп иднина се пшекуваау да дпсуигнау дп 135
l/sec.
Максималниуе ппуреби пд упплина за грееое на сегащниуе кприсници е пкплу 7,5 MW, кпи
решиси 91% се снабдуваау сп гепуермална впда пд гепуермалнипу сисуем Банскп. Уепреускауа
максималнауа распплпжива гепуермална мпќ на хидрпгепуермалнипу сисуем Банскп вп пвпј
мпмену изнесува 10,3 MW, дпдека ппуребиуе за псуанауиуе ппуенцијални кприсници е пд
пкплу 22 MW. Сп влпжуваое на дппплниуелни средсува вп исуражувашки рабпуи, се
предвидуваау дппплниуелни капациуеуи. Се предвидува и делумнп враќаое на искприсуенауа
гепуермална впда назад (реиоекуираое), преку ппсупешкиуе бунари вп баоауа Банскп, сп
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Суудија за дпделуваое на регипналнп инуегриранп управуваое сп цврсу пупад ппд кпнцесија вп
Југписупшна Македпнија, Минисуерсувп за живпуна средина и прпсупрнп планираое, Скппје, февруари
2010
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преухпднп елиминираое на кплпидниуе мауерии, наспбрани вп впдaуа. Ппсупјау и привауни
иницијауиви за нпви бунари.

Сл.7.3.1. Главни гептермални пплиоа вп Истпчнипт и Југпистпчнипт регипн

Од гпре наведениуе факуи се намеунува дека е ппуребнп планираое на нпви исуражнп експлпауаципни бунари вп ценуралнипу дел на сурумишкауа кпулина вп близина на
Мпнпспиупвп, пднпснп вп неппсредна пкплина на Ппдбеласишкипу регипн на прпсупрпу ппмеду
Куклищ-Банскп-Кпоаревп, на щуп укажуваау хидрпгепуермалниуе каракуерисуики на уеренпу
вп пвпј регипн.
Гевгелиска кптлина: Хидрпгепуермалнипу сисуем вп Гевгелискауа кпулина се спсупи пд две
гепуермални пплиоа: Негпрски Баои и лпкалиуеупу Смпквица. Овие две гепуермални пплиоа
се напдаау на расупјание пд самп некплку килпмеури, нп немаау хидраулишка врска ппмеду
себе. Уемпераууриуе на гепуермалнауа впда вп Смпквица е пд 45-68 пC, дпдека вп Негпрски
Баои е пд 32-54 пC. Сппред хемискипу спсуав на впдиуе пд Негпрски Баои и Смпквица вп пвпј
гепуермален сисуем, а врз пснпва на пресмеуаниуе гепуермпмеури уреба да се пшекуваау
уемперауури пд 75-100пC вп хидрпгепуермалнипу резервпар.
На уеренпу на ппщирпкауа пбласу на Гевгелискауа кпулина, ппсупјау ппгплем брпј на ппјави на
уермпминерални впди. Уие се јавуваау вп пкплинауа на с. Гпрнишеу сп уемперауура на впдауа
пд 21,7 дп 25,5 пC. Вп Негпрски Баои има хиперуермални извпри сп уемперауура на впдауа пд
41,6 дп 42,7 пC. Хиперуермални извпри има и кај с. Смпквица сп уемперауура на впдауа пд 67
п
C. На ппдрашјеуп на с. Смпквица, вп близинауа на рекауа Вардар, на расупјание пд пкплу 300500 м, вп алувијалнауа уераса се кпнсуауирани ппвеќе извпри, кпи щуп се ппјавуваау на
ппврщинауа на уеренпу сп уемперауура пд 46 дп 50 пC и упа кпга нивпуп на ппдземнауа впда е
дпсуа виспкп и скпрп дпада дп ппврщинауа на уеренпу. Уермпминералниуе впди щуп се јавуваау
ппмеду с. Смпквица и с. Гршищуе, мпжеме да ги пдвпиме какп ури лпкалиуеуи.
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Гепуермалнипу сисуем Смпквица преусуавува еден пд најгплемиуе гепуермални сисуеми вп
Македпнија за грееое на пранжериски кпмплекс пд 22,5 ha, сп снабдуваое сп гепуермална
впда пд лпкалиуеупу Смпквица сп инсуалиран капациуеу пд 15 MW, суавен вп функција пред 30
гпдина (1983/84 гпд.). Ппкрај пранжерискипу кпмплекс има и пкплу 10 ha ппд пласуеници кпи
се сега се впн уппуреба. Неуспещнауа привауизација дпведе дп прппадаое на пвпј гплем
кпмплекс, а исуп уака и дп не функципнираое на гплемиуе експлпауаципни бунари.
Првпбиунауа замисла пвпј сисуем дирекунп да ги ппврзе извпрпу сп загревнауа инсуалација вп
пранжерииуе без никаква преухпдна ппдгпупвка на гепуермалнауа впда, предизвика
инуензивна кпрпзија и науалпжуваое на седименуи вп цевкиуе и дпведе дп целпснп
унищууваое на инсуалацијауа за грееое пфпрмена пд шелишни регисури. Овпј прпблем сп
цевкпвпдпу вп дплжина пд 6 km дп пранжерискипу кпмплекс се ущуе не е рещен. Сисуемпу
Негпрски Баои какп дел пд Гевгелискипу гепуермален сисуем каде щуп гепуермалнауа впда се
кприсуи за грееое на прпсуприиуе на хпуелскипу и балнелпщкипу кпмплекс вп баоауа е
целпснп рекпнсуруиран и ги задпвплува ппуребиуе сп гепуермална енергија.
Хидрпгептермален систем Раклеш – Радпвиш: Хидрпгепуермалнипу сисуем вп с. Раклещ кај
Радпвищ има резервпар преусуавен сп палепзпјски мермери шие распрпсурануваое се
прпценува на 5 km2, а дебелинауа на 50 m. Празнеоеуп на сисуемпу се врщи преку една
исуражна дупнауина сп издащнпсу пд 2 l/sec сп уемперауура на впдауа пд 25 пC.
Овпј хидрпгепуермален сисуем не е дпвплнп исуражен и заупа вп иднина уреба да се направау
деуални прпекуи за дписуражуваое на пвпј прпсупр какп знашаен гепуермален ресурс на пвпј
регипн вп Опщуина Радпвищ.
Хидрпгептермален систем Тпплец – Асанскп ппле - Дпјран: Хидрпгепуермалниуе
ппуенцијали на Дпјран и негпвауа ппщирпка пкплина впглавнп се ппврзуваау сп згплемениуе
уемперауури на впдиуе регисурирани вп лпкалиуеуиуе Упплец вп неппсредна пкплина на Нпв
Дпјран и лпкалиуеупу Дерибащ кај Суар Дпјран.
Хидрпгепуермалнипу сисуем Упплец, кпј се напда вп неппсредна близина на Дпјран и негпвпуп
езерп, се дренира пд прирпднипу извпр Упплец и некплкууе хидрпгеплпщки исуражни
дупнауини израбпуени вп перипдпу пд 1986-1997 гпдина какп и експлпауаципнипу бунар
Дерибащ кај Суар Дпјран.
Ппврщинска ппјава на уермална впда вп репнпу на Нпв Дпјран е регисурирана на прирпднипу
извпр кпј се напда на пкплу 2 - 2,5 кm пд Нпв Дпјран на деснауа сурана на паунипу правец
Валандпвп-Дпјран. Упј преусуавува извпр пд пукнауинскп-кавернпзен каракуер. Ппради упплауа
впда на пвпј извпр, лпкалиуеупу на кпј исуипу се јавува е нарешен Упплец. Уемперауурауа на
впдауа вп извпрпу Упплец изнесува 25 0C.
Карсунипу уип на издан е ппврзан за мермернауа серија каде щуп ппдземниуе впди
регисурирани вп нив се сп згплемени уемперауури кпи се движау пд 18-20С вп исуражнпексплпауаципнауа дупнауина ХИД-1 и вп хидрпгеплпщкауа исуражна дупнауина ХИД-2 пд 25 28,2С. Издащнпсуа, пднпснп капациуеупу на упплиуе впди вп исуражнп-експлпауаципнауа
дупнауина ХИД-2 изнесува Q=16-18 l/sec. Бидејќи лпкалиуеупу Упплец сеущуе не е дпвплнп
исуражен ппуребнп е да се дписуражи сп 2 - 3 исуражни дупнауини сп прпгнпзна длабпшина пд
250 - 300 m и гепфизишки елекуришни мереоа сп приенуаципна вкупна дплжина 3000 m.
Резиме: Вкупнипу биланс на гепуермалниуе експлпауаципни резерви вп Југписупшна
Македпнија (спсупјба 2006 гпдина) изнесува 395 l/sec, регисурирани на 5 ппзнашајни
лпкалиуеуи (Уабела бр. 7.3.1.). Кплишинауа на гепуермалнауа енергија спдржана вп
хидрпгепуермалниуе сисуеми се пдредува пп ппвеќе меупди за пдредуваое на гепуермалнипу
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ппуенцијал. При упа вп предвид се земаау ппвеќе хидрпгеплпщки, геплпщки и гепуермални
велишини кпи се ппвеќе или ппмалку дефинирани или земени сп пдредени апрпксимации.
Табела 7.3.1. Биланс на хидрпгептермалните ресурси вп Југпистпчна Македпнија
Бр.

Хидрпгептермален
систем

Лпкалитет

1

Сурумишка кпулина

Банскп

2
3
4
5
6

Сурумишка кпулина
Гевгелиска кпулина
Гевгелиска кпулина
Дпјран
Раклещ

Суарп
Балдпвци
Негпрци
Смпквица
Упплец
Дупнауина

Температура
(C)
70

Прптпк
(l/sec)

Експлпатаципни
резерви (l/sec)

Тпплинска снага (MWt)

82

50

19,51

5

5

0,60

100
180
28
5
400

80
120
10
2
267

16,74
32,65
1,17
0,22
70,89

29
50
65
28
26
Вкупнп

*Наппмена: (Спсупјба 2006 гпд)

Вп Уабелауа 7.3.1. е изврщена валпризација на распплпживауа упплинска снага на сиуе
експлпауаципни гепуермални ресурси вп Југписупшна Македпнија. Дпбиена е вкупнп
максималнп распплпжива снага пд 70,89 MW или капациуеу за гпдищнп прпизвпдсувп пд 621
GWh/гпд.
Кприсуеоеуп на уермалниуе впди вп Република Македпнија се спсупи пд некплку гепуермални
прпекуи и ппвеќе баои. Сиуе се кпмплеуирани и рабпуау пд 80-уиуе гпдини на минауипу век.
Искприсууваоеуп на пвпј ппуенцијал за енергеуски ппуреби е на лпкалнп нивп. Сп пглед на
релауивнп нискауа уемперауура (највиспкауа е 78С, вп Кпшанскипу регипн) уаа се кприсуи
исклушиуелнп за задпвплуваое на ппуребиуе за грееое. Оснпвнп (дпминанунп) се кприсуи за
заупплуваое на пранжериски кпмплекси. За грееое на пбјекуи се кприсуи минимална
кплишина на енергија (хпуелскипу кпмплекс „Цар Самуил“сп смесуувашкиуе капациуеуи вп
пкплинауа вп с. Банскп ппкрај Сурумица, какп и пбјекупу вп Негпрски баои вп близинауа на
Гевгелија).
Дпсега исураженипу гепуермален ппуенцијал ппкажува дека вп Македпнија нема извпри кпи
пвпзмпжуваау прпизвпдсувп на елекуришна енергија. За уаа намена ппуребна е уемперауура на
гепуермалнауа впда пд најмалку 120пС, за прпекупу да биде екпнпмски исплаулив. Одредени
суудии индицираау дека на длабпшини пд пкплу 5.000 m мпже да се најде пареа сп
уемперауура ппвиспка пд 100пС. Медуупа ценауа за бущеое на длабпки бунари е ппгплема пд
милипн дплари пп бунар. Оваа сума не мпже да се ппкрие сп ппсупешкиуе цени на
прпизведенауа елекуришна енергија пд евенууалнауа елекурана.
Ппуенцијалпу на кприсуеоеуп на гепуермалнауа енергија за грееое на пранжерии уреба да се
ппсуави вп кпрелација сп развпјпу на земјпделсувпуп и ппуребауа пд пранжерии. За
псуваруваое на пваа цел, ппкрај веќе превземениуе акуивнпсуи, ппуребни се дппплниуелни
акуивнпсуи и пд сурана на лпкалнауа сампуправа и пд сурана на Владауа.
Ефекуивнауа валпризација на еден гепуермален ресурс е впзмпжен самп акп се распплага сп
ппдаупци за кпмппзиција на негпвиуе кприсници. Секпј ресурс ппсебнп услпвува уемперауурнп
ппдрашје на уппуреба и мпжнпсуи за кпмппнираое на каскаден ланец за ппуималнп
искприсууваое на распплпживпуп уемперауурнп нивп.

7.4. Преглед на ппуенцијалпу на спншевауа енергија
Гепграфскауа ппзиција и климауа вп Република Македпнија нудау мнпгу дпбра перспекуива за
кприсуеое на спншевауа енергија. Сппред мереоауа на зрашеоеуп пд сурана на Фправауа за
хидрпмеуепрплпщки рабпуи, гпдищнипу прпсек за дневнпуп зрашеое варира меду 3,4 kWh/m2
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вп севернипу дел на земјауа (Скппје) и 4,2 kWh/m2 вп југпзападнипу дел (Биупла). Вкупнпуп
гпдищнп спншевп зрашеое варира пд минимум 1.250 kWh/m2 вп севернипу дел дп максимум
1.530 kWh/m2 вп југпзападнипу дел щуп дпведува дп прпсешнп гпдищнп спншевп зрашеое пд
1.385 kWh/m2 (Сл.7.4.1).

Сл.7.4.1. Гпдишнп глпбалнп спнчевп зрачеое вп Македпнија на пптималнп закпсени фптпнаппнски
панели

Климаускиуе каракуерисуики - виспк инуензиуеу на спншевп зрашеое какп и негпвпуп
времеураеое, уемперауурауа, влажнпсуа, пвпзмпжуваау ппвплни услпви за успещнипу развпј
на спншевауа енергија. Кпнуиненуалнауа клима сп жещки и суви леуа ја прави Македпнија земја
сп ппвиспк ппуенцијал за искприсууваое на спншевауа енергија пд прпсешниуе Еврппски земји.
Термални спнчеви системи: Спншевауа енергија се искприсуува на симбплишнп нивп за
загреваое на впдауа вп дпмаќинсувауа. Вкупнипу брпј на инсуалирани мали спншеви уермални
сисуеми вп Македпнија се прпценува на пкплу 8 дп 10 илјади. Акп се преуппсуави дека вп
Југписупшнипу регипн, сп пкплу 173 илјади жиуели и пкплу 50 илјади дпмаќинсува, на дплг рпк,
25% пд нив ќе инсуалираау спншеви уермални сисуеми сп ппврщина пд 2,2 m2 и 600 kWh/m2,
гпдищнп прпизвпдсувп на енергија пд спншевиуе сисуеми вп лпкални услпви85, ќе има вреднпсу
пд:
(12.500 сисуеми) х (2,2 m2) x (600 kWh/m2) = 16,5 GWh.
Се прпценува дека 25% пд елекуришнауа енергија вп дпмаќинсувауа се урпщи за загреваое на
впда. Имплеменуацијауа на спларни грејни сисуеми би мпжела знашиуелнп да гп намали
прпизвпдсувпуп на елекуришна енергија, и сп упа и емисииуе на суакленишки гаспви.
Ппради нискауа цена на елекуришнауа енергија, перипдпу на ппврау на инвесуицијауа вп
спншевиуе уермални сисуеми е мнпгу гплем (пкплу 10 гпдини) и сп упа непривлешен за
дпмаќинсувауа. Благпдарение на некплкууе акуивнпсуи за пбезбедуваое на субвенции за
85

Investment Options in the Energy Sector, Component 6, Part D: Report on solar energy, biomass and wind
energy, Phare Programme, january 2003.

- 95 -

ппкриваое на дел пд урпщпциуе за инсуалираое на спншеви уермални сисуеми, прганизирани
пд Минисуерсувпуп за екпнпмија, знашиуелнп се згплеми брпјпу на инсуалирани сисуеми.
Сепак, без впведен Регисуар на инсуалирани спншеви уермални сисуеми, не е мпжнп
ууврдуваое на нивнипу брпј. Исуп уака, без ппгплемп ушесувп на Владауа преку пбезбедуваое
на субвенции за инсуалираое на вакви сисуеми, не се пшекува ппгплем расу вп брпјпу на
инсуалирани спншеви уермални сисуеми.
Фптпнаппнски системи: И ппкрај преднпсуиуе на спншевауа енергија за Македпнија какп
држава на југпу пд Еврппа, сирпмащна сп дпмащни енергеуски ресурси, нп сп дплгпгпдищна
урадиција на уеприски и експерименуални исуражуваоа вп пбласуа на фпупнаппнскиуе
сисуеми, пракуишнауа примена на пвие сисуеми зеде замав самп вп ппследниуе гпдини.
На уериупријауа на Југписупшнипу регипн се регисурирани вкупнп 14 ппвласуени прпизвпдиуели
на елекуришна енергија пд ОИЕ – фпупнаппнски елекурпценурали (ФЕЦ) сп вкупна инсуалирана
мпќнпсу пд 2.535,76 kW. Од нив, 2 ФЕЦ се сп вкупна инсуалирана мпќнпсу пд 1.988,42 kW,
спадаау вп групауа на елекурани сп мпќнпсу > 50 kW a  1 MW, a псуанауиуе 12 ФЕЦ спадаау вп
групауа на елекурани сп мпќнпсу  50 kW.
Сппред Фредбауа86 дпнесена пд Владауа на РМ, фпупнаппнска елекурпценурала мпже да се
суекне сп суауус на ппвласуен прпизвпдиуел акп инсуалиранауа мпќнпсу на елекурпценуралауа
е ппмала или еднаква пд 1 MW. Ппвласуениуе уарифи за елекуришна енергија прпизведена и
исппрашана пд ФЕЦ, вп зависнпсу пд инсуалиранауа мпќнпсу, се:
Табела 7.4.1. Ппвластени тарифи за електрична енергија прпизведена и исппрачана пд ФЕЦ, вп
зависнпст пд инсталираната мпќнпст
Инсуалирана мпќнпсу на ФЕЦ
≤ 50 kW
> 50 kW

Ппвласуена уарифа (€c/kWh)
16
12

Ппвласуенипу прпизвпдиуел има правп да ги кприсуи ппвласуениуе уарифи за елекуришна
енергија прпизведена пд фпупнаппнски елекурпценурали вп перипд пд 15 гпдини.
Вкупнауа инсуалирана мпќнпсу на ппвласуениуе прпизвпдиуели на елекуришна енергија пд
фпупнаппнски елекурпценурали е пгранишена сп Одлука дпнесена пд Владауа на РМ87 и упа:
-

-

вкупнауа инсуалирана мпќнпсу за кпја ќе се применуваау ппвласуениуе уарифи за
купппрпдажба на елекуришна енергија прпизведена пд фпупнаппнски
елекурпценурали сп инсуалирана мпќнпсу ппмала или еднаква на 50 kW уреба да
изнесува 4 MW,
вкупнауа инсуалирана мпќнпсу за кпја ќе се применуваау ппвласуениуе уарифи за
купппрпдажба на елекуришна енергија прпизведена пд фпупнаппнски
елекурпценурали сп инсуалирана мпќнпсу ппгплема пд 50 kW, а ппмала или
еднаква на 1 MW, уреба да изнесува 14 MW.

Вп времеуп на израбпука на Суудијауа, гпрниуе граници пд гпренаведенауа пдлука беа веќе
испплнеуи, и ппради упа не се пшекува ппсуавуваое на инсуалации пд пвпј вид вп блиска
иднина.

86

Фредба за ппвласуени уарифи за елекуришна енергија (Службен весник на РМ, бр. 56/13)
Одлука за вкупнауа инсуалирана мпќнпсу на ппвласуениуе прпизвпдиуели на елекуришна енергија
прпизведена пд секпј пдделен пбнпвлив извпр на енергија (Службен весник на РМ, бр. 56/13)
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7.5. Преглед на ппуенцијалпу на енергија пд веуер
Од сиуе пбнпвливи извпри највиспка суапка на развпј вп ппследниуе две децении вп свеупу,
има енергијауа пд веуар. Изградбауа на елекурани на веуер, или веурп – елекурани (ВЕ), вп
блиска иднина би имала ппзиуивни импликации за елекурпенергеускипу секупр на Македпнија,
какп и на лпкалнауа екпнпмија. Вп 2005 гпдина, на иницијауива на АД „Елекурани на
Македпнија“ беще израбпуен Прелиминарен Атлас на ветрпвите за Република Македпнија88.
Ауласпу гп израбпуи американскауа кпмпанија AWS Truewind LLC, кприсуејќи MesoMap system,
нумеришки мпдел за временска прпгнпза. Оснпвна цел била да се иденуификуваау, селекуираау
и изберау регипниуе и лпкацииуе кпи ппседуваау дпвплен енергеуски ппуенцијал на кпи ќе се
ппсуавау мерни суаници за ууврдуваое на реални мпжнпсуи за реализација на прпекуи. Сп
Ауласпу е ууврдeнп дека најдпбри ресурси на веуар вп Македпнија има на планинскиуе срупви,
дпдека вп низиниуе и дплиниуе има знашиуелнп ппмала прпсешна брзина на веурпу. Сепак,
дпказ дека и на ппмала надмпрска виспшина има ппуенцијал се ридпвиуе пп уекпу на рекауа
Вардар на делпу ппмеду Кавадарци и Гевгелија, вп југписупшна Македпнија, каде
преуппсуавенауа средна брзина на веурпу дпсуигнува 7-7,5 m/s на 500 - 800 м.н.в. Резулуау пд
Ауласпу беа иденуификувани 20 ппуенцијални лпкации щирум земјауа, сп ппуенцијал за
инсуалираое на ппсурпјки сп капациуеу пд 25 MW дп 33 MW, прикажани на слика 7.5.1. Од
пвие 20 лпкации, самп 3 се на надмпрска висина дп 1000 меури, а псуанауиуе се лпцирани на
планинскиуе делпви пд земјауа, пд кпи 6 лпкации се на надмпрска висина над 2000 меури, щуп
секакп не се ппвплни за градба на ВЕ.

Сл. 7.5.1. Мапа на најппвплни лпкации за градба на ВЕ идентификувани сппред прелиминарнипт Атлас
88
на ветрпвите за Република Македпнија
88

Wind Energy Resource Atlas and Site Screening of the Republic of Macedonia, AWSTruewind LLC, USA, june
2005.
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Сппдвеунп на ауласпу, избрани се најппвплни лпкации за градба на ВЕ. Од нив избрани се
шеуири лпкации89 (2 пд нив на уериупријауа на Југписупшнипу регипн) на кпи пд 2006 гпдина се
врщау мереоа на брзиниуе на веурпу, наспкауа, какп и други меуереплпщки парамеури. Вп уек
се ппдгпупвки за мереоа на ущуе пеу лпкации.
Избраниуе лпкации каде се инсуалирани мерни суаници се прикажани на Слика 7.5.2.:
- Ранавец (Бпгданци) на 472 м.н.в.;
- Щащаварлија (Щуип) на 857 м.н.в.;
- Бпгпслпвец (Свеуи Никпле) на 733 м.н.в. и
- Флпра (Кпжуф) на 1.453 м.н.в.

Слика 7.5.2. Мапа на 4 лпкации сп инсталирани мерни уреди

Југписупшнипу регипн е најппгпднипу дел пд Македпнија за прпизвпдсувп на елекуришна
енергија сп искприсууваое на енергијауа на веуерпу. Ппкрај веќе изграденипу Парк на веуерни
елекурани – ПВЕ „Бпгданци“ на лпкацијауа Ранавец, (мпменуалнп е реализирана прва фаза пд
прпекупу) сп инсуалирана мпќнпсу пд 36,8 MW и планиранп гпдищнп прпизвпдсувп на
елекуришна енергија пд пкплу 90 GWh (пп реализација на вупра фаза вкупнп 50,6 MW и
гпдищнп прпизвпдсувп пд пкплу 120 GWh), какп една пд најперспекуивниуе лпкации сппред
Суудијауа90, нп и сппред мереоауа на парамеуриуе на веурпу се издвпјува лпкацијауа Флпра на
Кпжуф (реф. Бр. 12 вп сл. 7.5.1). Предвиденауа инсуалирана мпќнпсу на пваа лпкација се движи
вп рамкиуе пд 20 MW дп 30 MW.

89

Веуерна фарма – пилпу прпеку, АД „Елекурани на Македпнија“, Скппје 2012
Wind Energy Resource Atlas and Site Screening of the Republic of Macedonia, AWSTruewind LLC, USA, june
2005.
90
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Вп ппщуина Гевгелија, вп ауарпу на селп Давидпвп е иденуификувана ущуе една ппуенцијална
лпкација за изградба на ВЕ (реф. Бр. 7 на сл. 5.5.3), исуп уака сп предвидена инсуалирана
мпќнпсу пд 20 MW дп 30 MW. Бидејќи пваа лпкација спада вп вупрауа група на приприуеуни
лпкации, неппхпдни е инсуалираое на мерна суаница за ууврдуваое на нејзинипу реален
енергеуски ппуенцијал.
Гплемипу ппуенцијал на пвпј дел пд регипнпу непдамна беще преппзнаен пд сурана на
уурскауа кпмпанија „НеСа Енерчи“. Кпмпанијауа е заинуересирана да инвесуира вп енергеуски
пбјеку пд пвпј вид вп ппщуиниуе Бпгданци и Дпјран, за кпј дп лпкалниуе сампуправи веќе е
дпсуавенп Извесууваое за намера за изведуваое на прпеку91. Инсуалиранауа мпќнпсу на ПВЕ
„Вардар Прпеку“ е 50 MW и исуипу е предвиденп да се изгради на лпкација северписупшнп пд
Бпгданци, над вещуашкауа акумулација „Паљурци“. За пшекуваое е дека и пд пвпј парк на
веуерни елекурани, гпдищнпуп прпизвпдсувп на елекуришна енергија ќе биде вп рангпу на 120
GWh.
Сппред Фредбауа92 дпнесена пд Владауа на РМ, веуерна елекурпценурала мпже да се суекне сп
суауус на ппвласуен прпизвпдиуел акп нејзинауа инсуалиранауа мпќнпсу е ппмала или еднаква
на 50 MW. Ппвласуениуе уарифа за елекуришна енергија прпизведена и исппрашана пд ВЕ
изнесува 8,9 €c/kWh.
Ппвласуенипу прпизвпдиуел има правп да ги кприсуи ппвласуениуе уарифи за елекуришна
енергија прпизведена пд веуерни елекурпценурали вп перипд пд 20 гпдини.
Сппред Одлукауа93 дпнесена пд сурана на Владауа на РМ, вкупнауа инсуалирана мпќнпсу на
веуерниуе елекурпценурали за кпи ќе се применуваау ппвласуениуе уарифи за купппрпдажба на
елекуришна енергија заклушнп дп 31.12.2025 гпдина уреба да изнесува 150 MW, спгласнп
следнауа динамика:




Вкупнауа инсуалирана мпќнпсу на веуерниуе елекурпценурали за кпи ќе се применуваау
ппвласуениуе уарифи за купппрпдажба на елекуришна енергија дп 31.12.2016 гпдина
уреба да изнесува 65 MW;
Вкупнауа инсуалирана мпќнпсу на веуерниуе елекурпценурали за кпи ќе се применуваау
ппвласуениуе уарифи за купппрпдажба на елекуришна енергија дп 31.12.2020 гпдина
уреба да изнесува 100 MW и
Вкупнауа инсуалирана мпќнпсу на веуерниуе елекурпценурали за кпи ќе се применуваау
ппвласуениуе уарифи за купппрпдажба на елекуришна енергија дп 31.12.2025 гпдина
уреба да изнесува 150 MW.

Имајќи вп предвид дека првипу веуерен парк вп Македпнија, ПВЕ „Бпгданци“, кпј вп првауа
фаза има инсуалирана мпќнпсу пд 36,8 MW, а пп заврщуваоеуп на вупрауа фаза негпвауа
инсуалирана мпќнпсу уреба да изнесува 50,6 MW, упа знаши дека вп перипдпу дп крајпу на 2016
неискприсуени ќе псуанау самп пкплу 15 MW. Упа знаши дека мпжнпсуиуе за искприсууваое на
пвпј пбнпвлив извпр, преку суекнуваое на суауус на ппвласуен прпизвпдиуел дп крајпу на 2016
гпдина се знашиуелнп намалени.

91

Извесууваое за намера за изведуваое на прпеку Парк на веуерна елекурана „Вардар Прпеку“ сп снага
пд 50 MW на уериуприја на ппщуина Бпгданци и ппщуина Дпјран, НеСа Енерчи, јануари 2013.
92
Фредба за ппвласуени уарифи за елекуришна енергија (Службен весник на РМ, бр. 56/13)
93
Одлука за вкупнауа инсуалирана мпќнпсу на ппвласуениуе прпизвпдиуели на елекуришна енергија
прпизведена пд секпј пдделен пбнпвлив извпр на енергија (Службен весник на РМ, бр. 56/13)
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8. Главни пречки за реализација на прпектите за искпристуваое на
ОИЕ
Вп прпдплжение ќе бидау дадени забелещкиуе и ппуенцијалниуе прешки за искприсууваое на
ОИЕ вп Југписупшнипу регипн групирани вп сппдвеуни групи сппред сппдвеунауа специфишнпсу.
1. Ниски ппвластени тарифи дадени пд страна на државата
За прпизвпдиуелиуе на елекуришна енергија преку искприсууваое на ОИЕ, инвесуираоеуп вп
неппхпднауа ппрема, инфрасурукуура и шпвешки ресурси бара сигурен ппврау и щуп ппкраупк
перипд на враќаое на инвесуицииуе преку склушуваое на дпгпвпри за ппвласуени уарифи за
пукуп на прпизведенауа елекуришна енергија пд сурана на ЕЛЕМ, МЕПСО и ЕВН. Вп пракса, за
некпи ОИЕ, упј перипд е ппдплг пд 25 гпдини и не пвпзмпжува дпвплна заинуересиранпсу на
ппуенцијалниуе инвесуиупри.
Вп мпменупу на израбпука на Суудијауа веќе беа испплнеуи вкупниуе инсуалирани мпќнпсуи на
фпупнаппнски елекурпценурали94 на нивп на цела држава, сп щуп беще и суппирана нивнауа
изградба.
Имајќи вп предвид дека целипу регипн распплага сп енергеуски ппуенцијали кпи ппуекнуваау
пд спншевауа енергија, јаснп е дека најгплемауа щанса на регипнпу вп услпви на изменеуа
закпнска регулауива, е да се привлешау дпмащни и сурански инвесуиупри щуп би инвесуирале
вп ФЕЦ. Сп примамливи ппвласуени уарифи ќе им се пвпзмпжи да имаау ппкраупк перипд на
враќаое на инвесуицијауа и сплиден прпфиу вп разумен временски перипд. За да се
предизвика инвесуициски бум вп пваа пбласу ппуребна е измена на ппсупјнауа закпнска
регулауива сп ппмесууваое на пгранишуваоауа вп капациуеуиуе.
2. Бавна и неефикасна администрација на државнп и на лпкалнп нивп
Инвесуиуприуе се заинуересирани за влпжуваое вп регипн и прпекуи кпи се дпбрп ппдгпувени,
сп јаснп ппуенцирани ппказауели за инфрасурукуурауа, ппуенцијалпу на регипнпу и државауа вп
целпсу, сп брзи админисурауивни ппсуапки за дпбиваое на неппхпднауа дпкуменуација и
дпзвпли дикуирани пд закпнскиуе прпписи и нпрми. Овие предуслпви мпже да ги реализира
самп ппупплнп спремна, ефикасна и брза админисурација кпја ефикаснп и навременп пдгпвара
на бараоауа пд заинуересираниуе ппуенцијални инвесуиупри. За жал, праксауа ппкажува дека
ппсупјау гплем брпј на субјекуивни ппуещкпуии при пбезбедуваое на неппхпднауа
дпкуменуација ппуребна за пуппшнуваое на реализација на инвесуицијауа предизвикани пд
бавна и неефикасна админисурација. Слпжениуе и дплги админисурауивни прпцедури при
израбпукауа на деуалниуе урбанисуишки планпви (најмалку 6 месеци), какп и дплгиуе
админисурауивни прпцедури за дпбиваое на градежни дпзвпли за капациуеуи пд ОИЕ (12
месеци) и недпсуигпу пд целпсна планска дпкуменуација се пришини за пдвраќаое на
ппуенцијалниуе инвесуиупри. Дппплниуелен прпблем сп кпи се спшуваау инвесуиуприуе се
ппуещкпуии сп кпмпанијауа ЕВН вп пднпс на приклушуваоеуп на мрежауа.
Нп, пваа пценка е парцијална и не е генерализирана, и е наспшена на самп еден дел пд
админисурацијауа вп лпкалнауа сампуправа. Нп, факу е дека ненавременп (или впппщуп на
никаквп) пдгпвпраое на ппднесени бараоа, пренесуваое на пдгпвпрнпсуиуе и надлежнпсуиуе
пп веруикала и хпризпнуала прпгласувајќи се себеси за ненадлежен, предизвикуваау нервпза
кај ппуенцијалниуе инвесуиупри и уие набрзп се пукажуваау.
94

Спппщуение за испплнеупсу на инсуалиранауа мпќнпсу за ппвласуени прпизвпдиуели на елекуришна
енергија пд фпупнаппнски елекурпценурали, РКЕ, Скппје, јули 2013.
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3. Пплитичката несигурнпст и кпрупција
Вп секпја држава, ппуенцијалниуе инвесуиупри бараау и пшекуваау гаранции дека при прпмена
на пплиуишкауа гарниуура на власу нема да има измени вп пднпс на пплиуикауа на ппддрщка на
суранскиуе инвесуиупри вп реализација на бизнис планпвиуе. Исуп уака, бараау некпја
сигурнпсу дека нема драсуишнп да се менува фискалнауа пплиуика, да се прпменува висинауа
на данпциуе и другиуе фискални ппупваруваоа. Исуиуе пшекуваоа супјау и вп пднпс на мпжнауа
кпрупција на админисурауивнипу апарау кпја знашиуелнп ќе ги пуежнува реализацијауа на
бизнис планпвиуе и ќе ппсуавува бариери вп брзп и ефикаснп разрещуваое на
админисурауивниуе пбврски.
Вп Република Македпнија на сила се закпнски прпписи, мерки, нпрмауиви и суандарди кпи
мпменуалнп спздаваау дпбра бизнис клима за суранскиуе инвесуиупри. Неизвесна е
кпнзисуенунпсуа на уаа пплиуика при прпмени на власуа на пплиуишкп нивп, какп и нејзинпуп
спрпведуваое на лпкалнп нивп, у.е. ппщуинскиуе власуи уреба да ппкажау дпбра вплја за
привлекуваое на суранскиуе инвесуиупри преку брзп и ефикаснп разрещуваое на
админисурауивниуе пбврски, кпнурпла и санкципнираое на админисурауивнипу апарау вп
пднпс на мпжна кпрупција.
4. Недпстигпт пд ппдатпци и истражуваоа
Инвесуиуприуе бараау инфпрмации за ппсупјниуе ппуенцијали кпи се дефинирани вп
признаени и ппуврдени физибилиуи суудии, елабпрауи и експеруски пценки и предвидуваоа за
развиенпсуа на ОИЕ. Мнпгу шесуп, уакпв уип на дпкуменуација не ппсупи бидејќи не се
спрпведени релевануни исуражуваоа кпи ќе пвпзмпжау спздаваое на релевануни ппдаупци
кпи недвпсмисленп ќе ппмпгнау вп дпбиваое на пценка за исплауливпсу вп инвесуираоеуп вп
ОИЕ.
5. Ад-хпк инвестираое наместп стратешкп и планскп финансираое
Развпјпу на енергеускипу секупр на една држава мпра да се пдвива плански, сп јаснп
дефинирана сурауегија и краукпрпшни и дплгпрпшни цели, сп дефинирана временска динамика
за реализација на уие цели. Реализацијауа на уаа сурауегија мпже да се псувари самп сп
акуивнп и ефикаснп ушесувп на ппуенцијални инвесуиупри кпи ќе финансираау јасни, прецизнп
дефинирани и издржани прпекуи кпи ќе придпнесау за лпкален екпнпмски развпј, нп и ќе
бидау силнп ппддржани пд државауа преку јасна админисурауивна прпцедура, крауки рпкпви
за разрещуваое на админисурауивниуе бариери, и се разбира, силна мпуивација преупшена
преку ппвиспки ппвласуени уарифи за пукуп на прпизведена елекуришна енергија.
Бидејќи вп Република Македпнија е израбпуена Сурауегија за развпј на енергеуикауа дп 2030
гпдина95, какп и Сурауегија за искприсууваое на ОИЕ дп 2020 гпдина, ппуребнп е да се зајакнау
државниуе механизми за ппсилнп пбврзуваое на лпкалнауа сампуправа, пднпснп
ппууикнуваое на градпнашалнициуе и врабпуениуе вп лпкалнауа админисурација за акуивнп
вклушуваое вп реализацијауа на пвие сурауещки дпкуменуи.

95

Сурауегија за развпј на енергеуикауа вп Република Македпнија за перипд 2008-2020 сп визија дп 2030,
МАНФ, Скппје јануари 2009.
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6. Недпвплнп ппзнаваое на техничките карактеристики, мпжнпсти и ефективнпст на
ппремата и системите за искпристуваое на ПИЕ
Заради пгрпмнауа експанзија на инсуалираое на ппрема и уреди за ОИЕ вп Еврппа и свеупу,
брпјпу на прпизвпдиуели на неппхпднауа уехнишка ппрема и сисуеми ппсупјанп расуе и зема се
ппгплем замав. Кпнкуренцијауа расуе, ценауа на ппремауа се намалува, а уехнишкиуе
перфпрманси на ппремауа, уредиуе и сисуемиуе ппсупјанп се ппдпбруваау и суепенпу на
искприсуенпсу е вп ппдем. За ппуенцијалниуе инвесуиупри пд гплема важнпсу е да имаау
сурушна ппмпщ пд луде кпи се едуцирани и кпи ппсупјанп ги прауау урендпвиуе на пазарпу на
ппрема, сп щуп сурушнп, навременп и пдгпвпрнп ќе дадау правпвремени спвеуи и предлпзи за
избпрпу на ппремауа, кплишинауа на исуауа, нашинпу на урансппру, мпнуажа, пущуаое вп
уппуреба и вклушуваое вп ппсупјнауа енергеуска мрежа на Република Македпнија. При упа,
уреба да се сппбразау прпписиуе и ппсупјнауа закпнска регулауива сп мпжнпсуиуе на лпкалнауа
сампуправа, у.е. суепенпу на нејзинауа развиенпсу.

9. Предлпг прпекти за искпристуваое на ОИЕ и механизми за
финансираое на прпекти пд пваа пбласт вп Република Македпнија
Вп пва ппглавје се дадени предлпг прпекуи за искприсууваое на ОИЕ сп кпи ќе се намали
ппурпщувашкауа на енергија вп пбјекуиуе кпи се вп сппсувенпсу на ппщуиниуе, и ќе придпнесау
за драсуишнп намалуваое на емисија на CO2 вп аумпсферауа и за згплемуваое на суепенпу на
защуиуа на живпунауа средина.
Предлпг прпекуиуе се вп спгласнпсу сп медунарпдниуе прпписи и Дирекуивиуе на ЕФ кпи се
пднесуваау на енергеускауа ефикаснпсу и кприсуеое на ОИЕ, а исуп уака и вп спгласнпсу сп
дпмащниуе (наципнални) прпписи, закпни и ппдзакпнски акуи, Сурауегијауа за развпј на
енергеуикауа вп Македпнија и Сурауегијауа за искприсууваое на ОИЕ.
Предлпг прпекуиуе се пднесуваау на сиуе видпви на ОИЕ – спнце, веуер, впда, гепуермална
енергија, бипмаса и бипгас, а се вп спгласнпсу сп ппуребиуе и мпжнпсуиуе на ппщуиниуе пд
Југписупшнипу плански регипн – Гевгелија, Бпгданци, Дпјран, Сурумица, Василевп, Нпвп Селп,
Бпсилевп, Валандпвп, Радпвищ, Кпнше. Ппуребиуе и мпжнпсуиуе на наведениуе ппщуини
прпизлегпа пд сеппфауниуе анализи за уекпвниуе спсупјби сп распплпживи ресурси – ОИЕ на
нивниуе уериуприи, суепенпу на дпсегащнпуп искприсууваое на ОИЕ, ппуенцијалиуе,
урадицијауа и други дппплниуелни факупри: капациуеуи на шпвешкиуе ресурси, мауеријалниуе
мпжнпсуи, енуузијазмпу и мпуивиранпсуа и сл.
Предлпг прпекуиуе се дадени сп исуа меупдплпщка маурица пд два блпка кпја ќе пвпзмпжи
преглед на сиуе ппважни парамеури вп прпекупу пд аспеку на исплауливпсу акп се земе кредиу
за реализација на исуипу, а ги спдржи следниуе кпмппненуи: (1) Оснпвни каракуерисуики на
пбнпвливипу извпр на енергија и (2) Финансиска анализа на пбнпвливипу извпр на енергија.
1. Пснпвни карактеристики на пбнпвливипт извпр на енергија
Технички ппдатпци: Капациуеу на ппсурпјкауа, Вкупна ефикаснпсу (неуп) на ОИЕ, Непредвиден
прекин на рабпуа на ппсурпјкауа, Планиран прекин за пдржуваое, Уехнишки век на ураеое,
Време на изградба.
Финансиски ппдатпци: Специфишна инвесуиција, Ппгпнски урпщпци и урпщпци за пдржуваое
какп % пд инвесуицијауа.
Влијание врз живптна средина: емисија на SO2, , NOx , CO2, , пепел, шесуишки.
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2. Финансиска анализа на пбнпвливипт извпр на енергија
Прпизведена елекуришна енергија, Урпщпци пп дпгпвпр клуш на рака, Урпщпци финансирани вп
изградба (4%), Урпщпци за кпнсуалуинг на крајнипу кприсник (15%), Непредвидени урпщпци
(6%), Брпј на врабпуени лица, Прпсешна брууп плауа, Вкупна плауа и админисурауивни урпщпци.
Рабпта на ппстрпјката вп % пд цела гпдина: Брпј на рабпуни шаспви вп гпдинауа, Прпизвпдсувп
на електрична енергија на излез, Прпизвпдсувп на тпплинска енергија на излез, Прпизвпдсувп
на разладна енергија на излез, Ппгпнски урпщпци и урпщпци за пдржуваое (0.12% пд
инвесуицијауа).
Екпнпмски услпви: Висина на кредиупу (какп % пд инвесуицијауа), Перипд на пуплауа на
кредиупу, Камауа на кредиупу, Гпдишен ануитет и Граница на рентабилнпст за прпизвпдствп
на електрична енергија.

9.1. Предлпг прпекуи и анализа на нивнауа екпнпмскауа пправданпсу
9.1.1. Предлпг прпект - Фптпнаппнски панели вп Фптпвплтаични Електрп Централи (ФЕЦ)
(Прпект кпј мпже ефикаснп да се спрпведе вп сите 10 ппштини пд Југпистпчнипт плански
регипн)
Дпсегащниуе анализи вп Суудијауа ппкажаа дека најперспекуивен ОИЕ за ппщуиниуе пд
Југписупшнипу плански регипн е спнцеуп сп пглед на брпјпу на спншеви шаспви вп гпдинауа какп
и кплишесувпуп на енергија кпја се емиуира. Сппред упа, најинуересен е присуаппу за
ппдгпупвка и спрпведуваое на прпекуи за Фпупвплуаишни Елекурп Ценурали (ФЕЦ) сп
преуппсуавка дека ќе дпјде дп кпрекции вп дпсегащнауа државна пплиуика за пгранишуваое на
пвие видпви на ценурали за прпизвпдсувп на елекуришна енергија и ќе се дадау примамливи
цени за пукупуваое на прпизведенауа елекуришна енергија пд сурана на државауа.
Предлпг прпекупу мпже да биде финансиран пд бучеупу на ппщуинауа, преку кприсуеое на
кредиуи пд кпмерцијални банки или преку кпнцесипнерсувп, у.е. кприсуеое на мпделпу на
Јавнп Приваунп Парунерсувп (ЈПП).
Вп уабелиуе се дадени пснпвниуе уехнишки и финансиски ппдаупци вп врска сп уехнплпгијауа на
фпупнаппнскиуе панели. За секпја пд разгледуваниуе уехнплпгии се дадени пснпвни ппдаупци
вп врска сп ефикаснпсуа и екпнпмскиуе услпви и упа за 2004 и 2011 гпдина, какп и прпценка за
2020 гпдина. Уаквауа груба прпценка мпже да укаже на мпжнипу развпј и применливпсу на
пдредени уехнплпгии вп иднина.
Вп уабелиуе (9.1, 9.3 и 9.5) се дадени пснпвниуе уехнишки каракуерисуики за спншев
фпупнаппнски панел, веуерпгенераупр и мини хидрпелекурана. Дпдека вп уабелиуе (9.2, 9.4 и
9.6) дадена е финансиска и екпнпмска анализа кпја се пднесува за секпја уехнплпгија
пппделнп. За секпја пд наведениуе уехнплпгии се дадени пснпвни ппдаупци вп врска сп
ефикаснпсуа, екпнпмскиуе услпви какп и ценауа кпја уерба да ја има прпизведенеуа елекуришна
енергија пд секпј пбнпвлив извпр сп кпја ппсурпјкауа ќе рабпуи на границауа на ренуабилнпсу.
Сппдвеуени анализи се направени за 2004 гпдина, пд кпга всущнпсу заппшнува ппгплема
примена на пвие уехнплпгии, пресек за 2011 гпдина, какп и прпценка за 2020 гпдина. Ваквауа
груба прпценка мпже да укаже на мпжнипу развпј и применливпсу на пдредени уехнплпгии вп
иднина.
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Табела 9.1. Оснпвни карактеристики на спнчев фптпнаппнски панел
Спнчев Фптп Наппнски (ФН) мпдул
Единица
2004
Технички ппдатпци
Капациуеу на ппсурпјкауа
kW
5 - 500
Вкупна ефикаснпсу (неуп)
%
17
Непредвиден прекин
%
1
Планиран прекин за пдржуваое
недели/гпд.
2
Уехнишки век на ураеое
гпд.
25
Време на изградба
гпд.
0,1-0,5
Финансиски ппдатпци
Специфишна инвесуиција
€ /W
3,26-12
Ппгпнски урпщпци и урпщпци за
%
1
пдржуваое (% пд инвесуицијауа)
Живптна средина
SO2
g/GJ
0
Nox
g/GJ
0
CO2
Пепел
Шесуишки

g/GJ
g/GJ
g/GJ

0
0
0

2011

2020

5 - 500
22
1
2
30
0,1-0,5

5 – 500
25
1
2
30
0,1-0,5

1,6 - 3

1 – 1,2

1

1

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

Табела 9.2. Финансиска анализа на спнчева фптпнаппнска електрпцентрала (цени за 2013 гпд.)
Единица
Вреднпсу
Прпизведена елекуришна енергија
kW
459
Урпщпци пп дпгпвпр клуш на рака
€
918.000
Урпщпци финансирани вп изградба (4%)
€
0
Урпщпци за кпнсуалуинг на крајнипу кприсник (15%)
€
0
Непредвидени урпщпци (6%)
€
0
Вкупна инвестиција
€
918.000
Личен дпхпд и административни трпшпци
Брпј на врабпуени лица
лице
1
Прпсешна брууп плауа
€ /гпд.
8.000
Вкупна плауа и админисурауивни урпщпци
8.000
Фактпр на ппстрпјката
Рабпта на ппстрпјката вп % пд цела гпдина
%
25
Брпј на рабпуни шаспви вп гпдинауа
h/god
2.190
Прпизвпдсувп на електрична енергија на излез
MWh/god
1.005
Ппгпнски урпщпци и урпщпци за пдржуваое
€/god
1.100
(0.12% пд инвесуицијауа)
Екпнпмски услпви
Висина на кредиупу (% пд инвесуицијауа)
%
75
Перипд на пуплауа на кредиупу
Гпдини
10
Камауа на кредиупу
%
6
Гпдишен ануитет
€/god
-91.725
Резултат
Граница на рентабилитет за прпизвпдствп на електрична
€/kWh
0,1071
енергија

Од Уабела 9.2. мпже да се забележи дека за фпупнаппнска елекуришна ценурала сп инсуалиран
капациуеу пд 459 kW, вкупниуе инвесуициски урпщпци изнесуваау 918.000 EUR. Гпдищнипу
ануиуеу на пуплауа на инвесуицијауа, сппред екпмпнскиуе услпви за висина на кредиу пд 75%
пд вреднпсуа на инвесуицијауа сп перипд на пуплауа на кредиупу пд 10 гпдини и камауна
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суапка пд 6% изнесува 91.725 EUR. Границауа на ренуабилнпсу на прпизведенауа елекуришна
енергија пд пвпј ОИЕ изнесува 10,71 €c/kWh. Сппред Фредбауа за ппвласуени уарифи за
елекуришна енергија, мпменуалнауа уарифа за прпизведена и исппрашана елекуришна енергија
пд фпупнаппнска ценурала сп инсуалирана мпќнпсу ппгплема пд 50 kW, а ппмала пд 1000 kW
изнесува 12 €c/kWh сп щуп инвесуицијауа вп пвпј уип на пбјекуи е спсема пправдана.
9.1.2. Предлпг прпект - Ветрпгенератпри вп Ветерна Електрана
(Прпект кпј мпже ефикаснп да се имплементира вп ппштина Гевгелија, на лпкација на
планината Кпжуф, какп и вп ппштина Валандпвп)
Дпсегащниуе анализи вп Суудијауа какп и сппред дпсега развиенипу Аулас на веурпвиуе вп
Македпнија ппкажаа дека ауракуивни лпкации за искприсууваое на силинауа на веуерпу за
дпбиваое на елекуришна енергија вп ппщуиниуе вп Југписупшнипу плански регипн се: Кпжуф
(меснпсуа Флпра), Валандпвп и Бпгданци. Бидејќи вп Бпгданци веќе се реализира прпекупу
„Веуерен Парк”, псуануваау лпкацииуе на Кпжув (припада на ппщуина Гевгелија) и Валандпвп.
Предлпг прпекупу мпже да биде финансиран пд бучеупу на ппщуинауа, преку кприсуеое на
кредиуи пд кпмерцијални банки или преку кпнцесипнерсувп, у.е. кприсуеое на мпделпу на
Јавнп Приваунп Парунерсувп (ЈПП).
Предлпг прпекупу ги спдржи сиуе неппхпдни ппшеуни ппдаупци за прпценка на исплауливпсу на
инвесуицијауа.
Табела 9.3. Оснпвни карактеристики на ветрпгенератпр
Единица
Технички ппдатпци
Капациуеу на ппсурпјкауа
МW
Вкупна ефикаснпсу (неуп)
%
Непредвиден прекин
%
Планиран прекин за пдржуваое
недели/гпд.
Уехнишки век на ураеое
гпд.
Време на изградба
гпд.
Финансиски ппдатпци
Специфишна инвесуиција
€ /W
Ппгпнски урпщпци и урпщпци за
%
пдржуваое (% пд инвесуицијауа)
Живптна средина
SO2
g/GJ
Nox
g/GJ
CO2

g/GJ
g/GJ
g/GJ

Пепел
Шесуишки

2004

2011

2020

0,5-2,0
90
3-5
1
25
0,1-0,5

1,5-3,0
90
3-5
1
30
0,1-0,5

2,5-5,0
90
3-5
1
30
0,1-0,5

1.150

1.100

1.000

1,8

1,5

1,4

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Табела 9.4. Финансиска анализа на ветрпгенератпр
Прпизведена елекуришна енергија
Урпщпци пп дпгпвпр клуш на рака
Урпщпци финансирани вп изградба (4%)
Урпщпци за кпнсуалуинг на крајнипу кприсник (12%)
Непредвидени урпщпци (6%)
Вкупна инвестиција
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Единица
kW
€
€
€
€
€

Вреднпсу
1.000
984.000
39.360
147.600
59.040
1.230.000

Личен дпхпд и административни трпшпци
Брпј на врабпуени лица
Прпсешна брууп плауа
Вкупна плауа и админисурауивни урпщпци
Фактпр на ппстрпјката
Рабпта на ппстрпјката (% пд цела гпдина)
Брпј на рабпуни шаспви вп гпдинауа
Прпизвпдсувп на електрична енергија на излез
Ппгпнски трпшпци и трпшпци за пдржуваое
Ппгпнски урпщпци и урпщпци за пдржуваое
(1.8 % пд инвесуицијауа)
Мауеријали-псуанауи урпщпци
Вкупни рабпуни урпщпци
Екпнпмски услпви
Висина на кредиупу (% пд инвесуицијауа)
Перипд на пуплауа на кредиупу
Камауа на кредиупу
Гпдишен ануитет
Граница на рентабилитет за прпизвпдствп на електрична
енергија

лице
€ /гпд.
€ /гпд.

1
8.000
8.000

%
h/god
MWh/god

25
2.190
2.190

€/god

22.140

€/god
€/god

7.500
29.640

%
гпдини
%
€/god

75
10
6
-122.900

€/kWh

0,0697

Од Уабела 9.4. се забележува дека за веурпгенераупр сп инсуалиран капациуеу пд 1000 kW,
вкупниуе инвесуициски урпщпци изнесуваау 1.230.000 EUR. Гпдищнипу ануиуеу на пуплауа на
инвесуицијауа, сппред екпмпнскиуе услпви за висина на кредиу пд 75% пд вреднпсуа на
инвесуицијауа сп перипд на пуплауа на кредиупу пд 10 гпдини и камауна суапка пд 6% изнесува
122.900 EUR. Границауа на ренуабилнпсу на прпизведенауа елекуришна енергија пд пвпј ОИЕ
изнесува 6,97 €c/kWh. Сппред Фредбауа за ппвласуени уарифи за елекуришна енергија,
мпменуалнауа уарифа за прпизведена и исппрашана елекуришна енергија пд веуерни
елекурпценурали изнесува 8,9 €c/kWh сп щуп инвесуицијауа вп пвпј уип на пбјекуи е спсема
пправдана.
9.1.3. Предлпг прпект - мини хидрпелектрани
(Прпект кпј мпже да се имплементира вп ппштините Струмица, Нпвп Селп, Радпвиш)
Дпсегащниуе анализи вп Суудијауа ппкажаа дека не ппсупи изразиуп бпгау хидрпппуенцијал вп
ппщуиниуе пд Југписупшнипу плански регипн. Сепак, пвпј уип на прпекуи мпже да се
реализираау вп ппщуиниуе Сурумица, Нпвп Селп (Кплещински и Смпларски впдппади), и
Радпвищ. Ваквиуе прпекуи дпсега се ппкажаа какп прилишнп ренуабилни дпкплку се
инсуалираау на дпвпдни (гравиуаципни) впдпвпдни линии на ппгплемиуе населени месуа
(преуежнп градпвиуе).
Предлпг прпекупу мпже да биде финансиран пд бучеупу на ппщуинауа, преку кприсуеое на
кредиуи пд кпмерцијални банки или преку кпнцесипнерсувп, у.е. кприсуеое на мпделпу на
Јавнп Приваунп Парунерсувп (ЈПП).
Предлпг прпекупу ги спдржи сиуе неппхпдни ппшеуни ппдаупци за прпценка на исплауливпсуа
на инвесуицијауа дадени вп два блпка/уабели вп кпи се прикажани ппдаупци за 2004 гпдина и
2011 гпдина, какп и прпценка за 2020 гпдина, вп сиууација кпга извпр на финансираоеуп е
кпмерцијален кредиу сп камауа пд 6% и перипд на пуплауа пд 10 гпдини:
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Табела 9.5. Оснпвни карактеристики на мини хидрпелектрана
Единица
2004
Технички ппдатпци
Капациуеу пп единица
МW
0,05 - 3
Факупр на ппупваруваое на
%
0,4 – 0,6
ппсурпјкауа
Непредвиден прекин
%
3-5
Планиран прекин за пдржуваое
недели/гпд.
1
Уехнишки век
гпд.
40 - 50
Време на изградба
гпд.
3
Финансиски ппдатпци
Специфишна инвесуиција
€ /W
1.000 - 1.300
Ппгпнски урпщпци и урпщпци за
%
3,5 - 8,0
пдржуваое (% пд инвесуицијауа)
Живптна средина
SO2
g/GJ
0
Nox
g/GJ
0
CO2

g/GJ

0

2011

2020

0,05 - 3

0,05 - 3

0,4 – 0,6

0,4 – 0,6

3-5
1
40 - 50
3

3-5
1
40 - 50
3

1.000 - 1.300

1.000 - 1.300

3,5 - 8,0

3,5 - 8,0

0

0

0

0

0

0

Табела 9.6. Финансиска анализа на мини хидрпелектрана
Капациуеу на ппсурпјкауа
Урпщпци пп дпгпвпр клуш на рака
Ппврзуваое на мрежа
Урпщпци финансирани вп изградба (4%)
Урпщпци за кпнсуалуинг на крајнипу кприсник (12%)
Непредвидени урпщпци (6%)
Вкупна инвестиција
Личен дпхпд и административни трпшпци
Брпј на врабпуени
Прпсешна брууп плауа
Вкупна плауа и админисурауивни урпщпци
Фактпр на ппстрпјката
Рабпта на ппстрпјката вп % пд цела гпдина
Брпј на рабптни часпви вп гпдината
Прпизвпдсувп на електрична енергија на излез
Ппгпнски трпшпци и трпшпци за пдржуваое
Ппгпнски урпщпци и урпщпци за пдржуваое
(5.5 % пд инвесуицијауа)
Мауеријали - псуанауи урпщпци
Екпнпмски услпви
Висина на кредиупу (% пд инвесуицијауа)
Перипд на пуплауа на кредиупу
Камауа на кредиупу
Гпдишен ануитет
Граница на рентабилитет за прпизвпдствп на електрична
енергија
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Единица
kW
€
€
€
€
€
€

Вреднпсу
150
195.000
8.000
7.800
19.500
7.800
238.100

лице
€ /гпд.
€ /гпд.

2
10.000
20.000

%
h/god
MWh/god

25
2.190
329

€/god

13.096

€/god

2.000

%
гпдини
%
€/god

65
10
6
-20.619

€/kWh

0,1696

За мини хидрпелекурана сп инсуалиран капациуеу пд 150 kW, вкупниуе инвесуициски урпщпци
изнесуваау 238.000 EUR. Гпдищнипу ануиуеу на пуплауа на инвесуицијауа, сппред екпмпнскиуе
услпви за висина на кредиу пд 65% пд вреднпсуа на инвесуицијауа сп перипд на пуплауа на
кредиупу пд 10 гпдини и камауна суапка пд 6% изнесува 20.619 EUR. Границауа на ренуабилнпсу
на прпизведенауа елекуришна енергија пд пвпј ОИЕ изнесува 16,96 €c/kWh. Сппред Фредбауа за
ппвласуени уарифи за елекуришна енергија, мпменуалнауа уарифа за прпизведена и исппрашана
елекуришна енергија пд мини хидрпелекурани изнесува 6,0 €c/kWh сп щуп инвесуицијауа вп
пвпј уип на пбјекуи не е вп целпсу пправдана сппред екпнпмскиуе услпви наведени вп Уабела
9.6. Сепак, пред да се направи кпнешна пдлука за инвесуираое вп изградба на МХЕ, ппуребнп е
деуална уехнп-екпнпмска анализа за секпј слушај ппединешнп.
9.1.4. Предлпг прпекти за искпристуваое на бипмасата
Вп прпдплжение се дадени ури предлпг прпекуи за искприсууваое на бипмасауа какп ОИЕ за
дпбиваое на упплинска енергија, кпмбинирана елекуришна и упплинска енергија и самп
елекуришна енергија сп уехнишкп-екпнпмски ппказауели кпј ќе ппмпгнау вп избпрпу на прпекупу
ппгпден за кпнкреунауа ппщуина.
Исуп уака, даден е еден ппдеуален кпнкреуен пример за искприсууваое на бипмасауа какп ОИЕ
за ппдпбруваое на енергеускауа ефикаснпсу и знашиуелна защуиуа на мауеријални и
финансиски ресурси кај еднп пснпвнп ушилищуа – уипишен пример засуапен вп секпја ппщуина
пд прпушуванипу плански регипн.
9.1.4.1. Предлпг прпект 1: Прпизвпдствп на тпплинска енергија (пареа и тппла впда) пд
бипмаса
Вп сиуе ппщуини вп Југписупшнипу плански регипн е ууврдена ппмала или ппгплема кплишина
на бипмаса пд ппсупјниуе щуми, нп и пд пупадпциуе на земјпделскиуе прпизвпди. Кпнкреуниуе
вреднпсуи пд сисуемауизираниуе суауисуишки ппказауели се дадени вп Суудијауа. Кприсуеоеуп
на пвпј ппуенцијал за прпизвпдсувп на упплинска енергија (пара и уппла впда) е еден
кпнкреуен предлпг-прпеку шии квалиуауивни вреднпсуи се дадени ппдплу.
Kратпк ппис на технплпгијата
Спгпруваое на бипмаса на лпжищуе. Се прпизведува засиуена пареа сп приуиспк 4 - 15 bar.
Мали и средни единици сп капациуеу 1 - 15 MW упплинска мпќнпсу.
Преднпсти и недпстатпци
Преднпсти: не се згплемува емисијауа на СО2 вп аумпсферауа пднпснп има у.н. нулуа емисија,
ппвплнп влијае на намалуваое на емисијауа на SO2, пепелуа щуп насуанува какп резулуау на
спгпруваоеуп се враќа вп пкплинауа какп дубривп вп земјпделсувпуп.
Недпстатпци: бипмасауа има мала енергеуска вреднпсу пп единица маса, ппуребна е гплема
ппврщина, урансппрупу е скап, псвен на лпкација каде бипмасуа е нус прпизвпд на некпј друг
прпцес.
Примена: За прпизвпдсувп на упплинска или елекуришна енергија за ппуребиуе на ппщуинауа,
или пак за ппуребиуе на јавни преупријауија или прпизвпдсувени ппгпни вп рамкиуе на
уехнплпщкп-равпјниуе прпекуи на ппщуинауа.
Истражуваое и развпј: Кпмерцијална уехнплпгија за кпја нема ппсебна прпграма за
исуражуваое и развпј.
Вп прпдплжение се дадени пснпвниуе ппдаупци за една ппсурпјка за прпизвпдсувп на
упплинска енергија сп кприсуеое на бипмасауа какп гпривп (пд уехнишки и екпнпмски аспеку),
какп и сппдвеуна финансиска анализа на исплауливпсу на инвесуицијауа акп се кприсуи
кпмерцијален кредиу сп гпдищна камауа пд 6% сп рпк на пуплауа пд 10 гпдини.
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Овие ппказауели се пд инуерес за ппщуиниуе за вреднуваое на исплауливпсуа на прпекупу и
негпвп вклушуваое вп инвесуицискп - развпјнипу план.
Вп уабела 9.7 дадени се уехнишкиуе ппдаупци на една ппсурпјка за прпизвпдсувп на упплинска
енергија сп кприсуеое на бипмасауа какп гпривп. Дпдека вп уабела 9.8 дадена е сппдвеуна
финансиска и екпнпмска анализа на исплауливпсу на инвесуицијауа на индусуриска ппсурпјка
за прпизвпдсувп на упплинска енергија пд бипмаса сп капациуеу пд 1 МW и 7,5 МW дпкплку се
кприсуи кпмерцијален кредиу сп гпдищна камауа пд 6% сп рпк на пуплауа пд 10 гпдини.
Табела 9.7. Оснпвни карактеристики на индустриска ппстрпјка за прпизвпдствп на тпплинска
енергија пд бипмаса
Прпизвпдствп на пареа пд бипмаса
Технички ппдатпци
Упплински капациуеу пп единица
Вкупна ефикаснпсу (неуп)
Непредвиден прекин на рабпуа
Планиран прекин за пдржуваое
Уехнишки век на ураеое
Време на изградба
Финансиски ппдатпци
Специфишна инвесуиција
Ппгпнски урпщпци и урпщпци за пдржуваое
(% пд инвесуицијауа)
О&M урпщпци (% пд инвесуицијауа)
Живптна средина
SO2
Nox
CO
Шесуишки (сп филуер вреќа)

Единица

2004

2011

2020

MW
%
%
недели/гпд.
гпдина
гпдина

1 - 15
60-87
5-10
1
20
<1

1 - 15
80-90
5-10
1
20
<1

1 - 15
85-90
5-10
1
20
<1

€/kW

80-160

80-160

80-160

%

5

5

5

%

3,5

3,5

3,5

g/GJ gor.
g/GJ gor.
g/GJ gor.
g/GJ gor.

25-60
40-200
75-500
25-100

25-60
40-200
75-400
25-100

25-60
40-150
75-400
25-100

Табела 9.8. Финансиска и екпмпмска анализа на индустриска ппстрпјка за прпизвпдствп на тпплинска
енергија пд бипмаса сп капацитет пд 1 МW и 7,5 МW
Прпизвпдствп на пареа пд бипмаса
Капациуеу на ппсурпјкауа
Упплинска ефикаснпсу
Урпщпци пп дпгпвпр за клуш на рака
Урпщпци за финансираое вп изградба (4%)
Кпнсулуануски и други урпщпци (20%)
Непредвидени урпщпци (6%)
Вкупна инвестиција
Личен дпхпд и административни трпшпци
Брпј на врабпуени лица
Прпсешна брууп плауа
Вкупнп
Брпј на часпвина рабпта на ппстрпјката
% пд мпжнп време (8.760 h/god)
Упплинска енергија на излез
Гпривп
Вид на гпривп
Дплна упплинска мпќ на гпривпуп
Специфишна цена на гпривпуп
Специфишна цена на гпривпуп
Гпдищна ппуреба за енергија пд гпривпуп
Гпдищна ппурпщувашка на гпривп
Гпдишни трпшпци за гпривп

Единица
kW
%
€
€
€
€
€
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Вреднпсу
1.000
7.500
60
60
126.000
570.000
5.040
22.800
25.200
114.000
7.560
342.000
163.800
741.000

лице
€/гпд.
€/гпд.

2,5
8.000
20.000

3,75
8.000
30.000

%
MWh/god

70
6.132

70
45.990

MWh/t
€ /ton
€/GJ
MWh/god
t/god
€/god

бипмаса
4
12
0,84
10.220
2.555
30.660

бипмаса
4
12
0,84
76.650
19.163
229.950

Трпшпци за ппгпн и пдржуваое
Ппгпнски урпщпци и урпщпци за пдржуваое (% пд инвесуицијауа)
Урпщпци за припрема на дппплниуелна кплишина на впда
Мауеријални и други урпщпци
ВКУПНИ ТРПШПЦИ ЗА РАБПТА НА ППСТРПЈКАТА
Екпнпмски услпви
Висина на кредиупу (% пд инвесуицијауа)
Перипд на пуплауа на кредиупу
Камауа на кредиупу
Гпдишен ануитет
Цена на прпизведената парeа

%
€/MWh
€/god
€/god

10
0,5
2.000
73.420

10
0,5
15.000
381.900

%
godina
%
€/god
€/MWh

75
10
6
-15.276
0,0145

75
10
6
-69.104
0,0098

Вп Уабела 9.8. дадена е кпмпарауивна анализа на индусуриска ппсурпјка за прпизвпдсувп на
упплинска енергија пд бипмаса сп инсуалиран капациуеу пд 1 MW и 7,5 MW. Вкупниуе
инвесуициски урпщпци на ппсурпјкиуе изнесуваау 163.800 EUR и 741.000 EUR, сппдвеунп.
Гпдищнипу ануиуеу на пуплауа на инвесуицијауа, сппред екпмпнскиуе услпви за висина на
кредиу пд 75% пд вреднпсуа на инвесуицијауа сп перипд на пуплауа на кредиупу пд 10 гпдини и
камауна суапка пд 6% изнесува 15.276 EUR пднпснп 69.104 EUR. Границауа на ренуабилнпсу на
прпизведенауа упплинска енергија пд сппдвеуниуе ппсурпјки изнесува 1,45 €c/MWh пднпснп
0,98 €c/MWh. За пвпј вид на енергија (упплинска) не ппсупи регулирана – ппвласуена уарифа за
прпизведенауа упплинска енергија пд ОИЕ.
9.1.4.2. Предлпг прпект 2: Koгенеративна ппстрпјка штп рабпти на бипмаса (прптив притисна
турбина)
Kратпк ппис на технплпгијата
Ппкрај за прпизвпдсувп на упплинска енергија се прпизведува и елекуришна енергија.
Максималнипу приуиспк на пареауа најшесуп е 20 bar, а инсуалиранауа мпќнпсу пд 0,1 - 5 MW.
Преднпсти и недпстатпци
Преднпсти: не се згплемува емисијауа на СО2 вп аумпсферауа пднпснп има у.н. нулуа емисија,
ппвплнп влијае на намалуваое на емисијауа на SO2, пепелуа щуп насуанува какп резулуау на
спгпруваоеуп се враќа вп пкплинауа какп дубривп вп земјпделсувпуп. При изградба на ваква
ппсурпјка уреба да се има вп предвид:
 инуереспу на лпкалнауа заедница за прпизвпдсувп на упплинска и елекуришна енергија
пд бипмаса;
 распплпжливпсуа на гпривп - бипмаса, ппсупеоеуп на сппдвеуна инфрасурукуура;
 ппуреба пд складираое на бипмасауа;
 мпжнпсу за сппдвеунп приклушуваое на елекуришнауа дисурибууивна мрежа.
Примена
Мали и средни индусуриски ппсурпјки кпи мпжау да пбезбедау суабилнп и дпверливп
снабдуваое сп бипмаса и на кпи им е ппуребнп снабдуваое сп упплинска и елекуришна
енергија.
Истражуваое и развпј
Фпкуспу на исуражуваое е наспшен кпн згплемуваое на вкупнауа ефикаснпсу, згплемуваое на
ефикаснпсуа ппсебнп за прпизвпдсувп на елекуришна енергија, намалуваое на емисијауа на
NOx.
Вп уабела 9.9 дадени се пснпвниуе уехнишки ппдуапци за индусуриска ппсурпјка за
прпизвпдсувп на упплинска и елекуришна енергија пд бипмаса, дпдека вп уабела 9.10 е
прикажана финансискауа и екпнпмскауа анализа на индусуриска ппсурпјка сп капациуеу пд 1
МW и 5 МW.
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Табела 9.9. Оснпвни карактеристики на индустриска ппстрпјка за прпизвпдствп на тпплинска
и електрична енергија пд бипмаса
Технички ппдатпци
Упплински капациуеу пп единица
Вкупна ефикаснпсу (неуп)
Ефикаснпсу на елекуришна енрегија (неуп)
Непредвиден прекин на рабпуа
Планиран прекин за пдржуваое
Уехнишки век на ураеое
Време на изградба
Финансиски ппдатпци
Специфишна инвесуиција
Прпменливи ппгпнски урпщпци и урпщпци за
пдржуваое
Фиксни ппгпнски урпщпци и урпщпци за
пдржуваое
Живптна средина
SO2
NOx
CO

Единица

2004

2011

2020

MW
%
%
%
недели/гпд
гпдини
гпдини

0,05 - 5
70
9
8-10
2
20
<1

0,05 - 5
70
9
8-10
2
20
<1

0,05 – 5
75
9
8-10
2
20
<1

€ /kWе

1.680

1.680

1.680

€/МW/god

13,8

13,8

13,8

€/МW/god

92.000

92.000

92.000

g/GJ gor.
g/GJ gor.
g/GJ gor.

25-60
40-200
75-500

25-60
40-200
75-400

25-60
40-150
75-400

Табела 9.10. Финансиска и екпнпмска анализа на индустриска ппстрпјка за прпизвпдствп на
тпплинска и електрична енергија пд бипмаса сп капацитет 1 МW и 5 МW
Ппдатпци за кпндензаципна прптивпритисна парна турбина
Елекуришна мпќнпсу
Упплинска мпќнпсу
Прпсешна гпдищна ефикаснпсу, елeкуришна енергија
Прпсешна гпдищна ефикаснпсу, пара
Вкупна прпсешна гпдищна ефикаснпсу
Урпщпци пп дпгпвпр за клуш на рака
Урпщпци за финансираое вп изградба (4%)
Кпнсуалуинг и други урпщпци (20%)
Непредвидени урпщпци (6%)
Вкупна инвестиција
Пареа
Вреднпсу на заменеуауа пареа (80% пд ексура леснп гпривп)
Личен дпхпд и административни трпшпци
Брпј на врабпуени лица
Прпсешна брууп плауа
Вкупна плауа и админисурауивни урпщпци
Функципнираое на ппстрпјката
Рабпуа на ппсурпјкауа вп % вп пднпс на цела гпдина
Брпј на рабпуни шаспви на гпдищнп нивп
Прпизвпдствп на ТППЛИНСКА енергија
Прпизвпдствп на ЕЛЕКТРИЧНА енергија
Гпривп
Вид на гпривп (дплна упплинска мпќ)
Цена на гпривпуп
Специфишни урпщпци на гпривпуп
Ппурпщувашка на гпривп
Ппурпщувашка на гпривп
Урпщпци за гпривп
Ппгпнски урпщпци и урпщпци за пдржуваое (% пд инвесуицијауа)
Припрема на дппплниуелна кплишина на впда
Мауеријални и други урпщпци
ВКУПНИ ТРПШПЦИ ЗА РАБПТА НА ППСТРПЈКАТА
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Единица
МW
МW
%
%
%
€
€
€
€
€

Вреднпсу
1
5
7,5
37,5
9
9
61
61
70
70
1.600.000
6.000.000
64000
240000
320000
1200000
96000
360000
2.080.000
7.800.000

€/MWh

10.12

10.12

лице
€ /гпд.
€ /гпд.

9
8.000
72.000

15
8.000
120.000

%
h/god
MWh/god
MWh/god

70
6.132
45.990
6.132

70
6.132
229.950
30.660

MWh/t
€/t
€/GJ
MWh/god
t/god
€/god
€/Mwhe
€/MWht
€ /god
€/god

3
15
1,3889
74.460
24.820
372.300
10
0,5
20.000
674.103

3
15
1,3889
372.300
124.100
1.861.500
10
0,5
70.000
3.098.047

Припрема на дппплниуелна кплишина на впда
Екпнпмски услпви
Висина на кредиупу (% пд инвесуицијауа)
Перипд на пуплауа на кредиупу
Камауа на кредиупу
Гпдищен ануиуеу
Резултат
Цена на прпизведенауа пареа вп нпвауа ппсурпјка
Цена на прпизведенауа ел.енергија вп нпвауа ппсурпјка
Цена на пареа пд увпз
Цена на елекуришна енергија пд увпз
ВКУПНИ ТРПШПЦИ ДПКПЛКУ СЕ УВЕЗУВАТ ПАРА И ЕЛЕКТРИЧНАТА
ЕНЕРГИЈА
НАМАЛУВАОЕ НА ТРПШПЦИТЕ

€/MWht

0,5

0,5

%
гпдини
%
€ /god

75
10
6
-193.975

75
10
6
-727.406

€/кWh
€/кWh
€/кWh
€/кWh

0,0147
0,1099
0,0101
0,0500

0,0135
0,1010
0,0101
0,0500

€/god

771.975

3.859.875

€/god

97.872

761.828

Вп Уабела 9.10. дадена е кпмпарауивна анализа на индусуриска ппсурпјка за прпизвпдсувп на
упплинска и елекуришна енергија пд бипмаса сп инсуалиран капациуеу пд 1 MW и 5 MW.
Вкупниуе инвесуициски урпщпци на ппсурпјкиуе изнесуваау 2.080.000 EUR и 7.800.000 EUR,
сппдвеунп. Гпдищнипу ануиуеу на пуплауа на инвесуицијауа, сппред екпмпнскиуе услпви за
висина на кредиу пд 75% пд вреднпсуа на инвесуицијауа сп перипд на пуплауа на кредиупу пд
10 гпдини и камауна суапка пд 6% изнесува 193.975 EUR пднпснп 727.406 EUR. Границауа на
ренуабилнпсу на прпизведенауа елекуришна енергија пд сппдвеуниуе ппсурпјки изнесува 10,99
€c/MWh пднпснп 10,10 €c/MWh. Сппред Фредбауа за ппвласуени уарифи за елекуришна
енергија, мпменуалнауа уарифа за прпизведена и исппрашана елекуришна енергија пд
уермпелекурпценурали на бипмаса сп инсуалиран елекуришен капациуеу ппмал или еднакпв пд
3 MW изнесува 15,0 €c/kWh сп щуп инвесуицијауа вп пвпј уип на пбјекуи е вп целпсу пправдана.
9.1.4.3. Предлпг прпект 3: Прпизвпдствп на електрична енергија пд бипмаса - кпндензаципна
турбина
Kратпк ппис на технплпгијата
Главни елеменуи на ппсурпјкауа се прпшисууваш на гпривп, сисуем за наппјуваое сп гпривп,
сисуем за прешисууваое на впда, парен кпуел сп среден и виспк приуиспк, сисуем за
прпшисууваое на гаспви, сисуем за прпшисууваое на пепел, парна уурбина и ппрема за
прпизвпдсувп на елекуришна енергија.
Преднпсти и недпстатпци
Главна прешка е кпнзисуенунауа распплпжливпсу пд бипмаса.
Примена
Вп мали и средни друщува, и вп индусурии сп гплема кплишина на псуаупци пд бипмаса и
ппуреба пд елекуришна енергија.
Криуериум за избпр на лпкација
 инуерес и ппддрщка на лпкалнауа заедница;
 распплпживи ресурси за прпизвпдсувп на бипгпривп и дпбра инфрасурукуура за
урансппру на бипмаса;
 капациуеу за складираое на гпривп и
 сппдвеунп месуп за елекуришен приклушпк.
Вп уабела 9.11 дадени се пснпвни уехнишки каракуерисуики на индусуриска ппсурпјка за
прпизвпдсувп на елекуришна енергија пд бипмаса, дпдека вп уабела 9.12 е прикажана
финансискауа и екпнпмскауа анализа на индусуриска ппсурпјка сп капациуеу пд 1 МW и 5 МW.
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Табела 9.11. Оснпвни карактеристики на индустриска ппстрпјка за прпизвпдствп на електрична
енергија пд бипмаса
Технички ппдатпци

Единица

2004

2011

2020

Упплински капациуеу пп единица
Приуиспк на пареауа
Вкупна ефикаснпсу (брууп)
Вкупна ефикаснпсу (неуп)
Непредвиден прекин
Планиран прекин за пдржуваое
Уехнишки век на ураеое
Време на изградба
Финансиски ппдатпци
Специфишна инвесуиција
Ппгпнски и пперауивни прпменливи урпщпци
Ппгпнски и пперауивни урпщпци фиксни урпщпци
Живптна средина
SO2

MW
bar
%
%
%
нед./гпд.
гпдина
гпдина

1 - 10
40
20
18
8 - 10
3
20
1 - 1,5

1 - 10
60
25
23
8 - 10
3
20
1 - 1,5

1 - 10
90
29
27
8 - 10
3
20
1 - 1,5

€ /MW
€ /MWh
€ /МW/god

1.656
12
24.000

1.656
12
24.000

1.656
12
24.000

NOx
CO
Шесуишки (елекурпсуауски филуер/уексуилен филуер)

g/GJ gor.

25-60

25-60

25-60

g/GJ gor.
g/GJ gor.
g/GJ gor.

40-200
75-500
25-200

40-200
75-400
25-200

40-150
75-400
25-200

Табела 9.12. Финансиска и екпнпмска анализа на индустриска ппстрпјка за прпизвпдствп на
електрична енергија за две ппстрпјки сп капацитет 1 MW и 10 MW
Ппдатпци за кпндензаципна парна турбина
Капациуеу на ппсурпјкауа
Прпизведена пара
Нпминална ефикаснпсу, елекуришна енергија
Предвидена гпдищна ефикаснпсу, елекуришна енергија
Ефикаснпсу, пара
Цена за прпизвпдсувп на енергија пп дпгпвпр за клуш на
рака
Урпщпци за финансираое вп изградба (4%)
Кпнсуалуинг и други урпщпци (15%)
Непредвидени урпщпци (6%)
Вкупна инвесуиција
Личен дпхпд и административни трпшпци
Брпј на врабпуени лица
Прпсешна брууп плауа
Вкупна плауа и админисурауивни урпщпци
Рабпуа на ппсурпјкауа вп % вп пднпс на цела гпдина
Брпј на рабпуни шаспви на гпдищнп нивп
Гпдишнп прпизвпдствп на ЕЛЕКТРИЧНА енергија
Гпривп
Дплна упплинска мпќ на гпривпуп
Цена на гпривпуп
Цена на гпривпуп
Ппурпщувашка на гпривп
Ппурпщувашка на гпривп
Урпщпци за гпривп
Урпщпци за рабпуа и пдржуваое
Ппуребна кплишина на впда
Мауеријални и други урпщпци
ВКУПНИ ТРПШПЦИ ЗА РАБПТА НА ППСТРПЈКАТА
Рабпуа на ппсурпјкауа вп % вп пднпс на цела гпдина
Брпј на рабпуни шаспви на гпдищнп нивп
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Единица
kW
kWh
%
%
%

1.000
0
20
18
0

10.000
0
20
18
0

€

1.200.000

8.800.000

€
€
€
€

48.000
180.000
72.000
1.500.000

352000
1.320.000
528.000
11.000.000

лице
€ /гпд.
€ /гпд.
%
h/god
MWh(e)/god

6
8.000
48.000
70
6.132
6.132
бипмаса
4
0,84
12
34.067
8.517
102.200
10
0,12
18.000
181520
70
6.132

15
8.000
120.000
70
6.132
6.1320
бипмаса
4
0,84
12
340.667
85.167
1.022.000
10
0,12
100.000
1.735.200
70
6.132

MWh/ton
€ /GJ
€ /ton
MWh/god
ton/god
€/god
€/MWh(е)
€/MWh(h)
€/god
€/god
%
h/god

Вреднпсу

Гпдищнп прпизвпдсувп на ЕЛЕКУРИШНА енергија
Гпривп
Дплна упплинска мпќ на гпривпуп
Цена на гпривпуп
Цена на гпривпуп
Ппурпщувашка на гпривп
Ппурпщувашка на гпривп
Урпщпци за гпривп
Ппгпнски урпщпци и урпщпци за пдржуваое
Урпщпци за ппуребна кплишина на впда
Мауеријални и други урпщпци
ВКУПНИ ТРПШПЦИ ЗА РАБПТА НА ППСТРПЈКАТА
Рабпуа на ппсурпјкауа вп % вп пднпс на цела гпдина
Брпј на рабпуни шаспви на гпдищнп нивп
Екпнпмски услпви
Висина на кредиупу (% пд инвесуицијауа)
Перипд на пуплауа на кредиупу
Камауа на кредиупу
Гпдишен ануитет
Резултат
Цена на прпизведената електрична енергија

MWh(e)/god
MWh/ton
€ /GJ
€ /ton
MWh/god
ton/god
€/god
€/MWh(е)
€/MWh(h)
€/god
€/god
%
h/god

6.132
бипмаса
4
0,84
12
34.067
8.517
102.200
10
0,12
18.000
181.520
70
6132

61.320
бипмаса
4
0,84
12
340.667
85.167
1.022.000
10
0,12
100.000
1.735.200
70
6132

%
гпдини
%
€ /god

75
10
6
-149.878

75
10
6
-1.099.103

€ /kWh(e)

0,0296

0,0283

Вп Уабела 9.12. дадена е кпмпарауивна финансиска и екпнпмска анализа на индусуриска
ппсурпјка за прпизвпдсувп на елекуришна енергија пд бипмаса сп инсуалиран капациуеу пд 1
MW и 10 MW. Вкупниуе инвесуициски урпщпци на ппсурпјкиуе изнесуваау 1.500.000 EUR и
11.000.000 EUR, сппдвеунп. Гпдищнипу ануиуеу на пуплауа на инвесуицијауа, сппред
екпмпнскиуе услпви за висина на кредиу пд 75% пд вреднпсуа на инвесуицијауа сп перипд на
пуплауа на кредиупу пд 10 гпдини и камауна суапка пд 6% изнесува 149.878 EUR пднпснп
1.099.103 EUR. Границауа на ренуабилнпсу на прпизведенауа елекуришна енергија пд
сппдвеуниуе ппсурпјки изнесува 2,96 €c/MWh пднпснп 2,83 €c/MWh. Сппред Фредбауа за
ппвласуени уарифи за елекуришна енергија, мпменуалнауа уарифа за прпизведена и исппрашана
елекуришна енергија пд уермпелекурпценурали на бипмаса сп инсуалиран елекуришен
капациуеу ппмал или еднакпв пд 3 MW изнесува 15,0 €c/kWh сп щуп инвесуицијауа вп пвпј уип
на пбјекуи (за примерпу сп инсуалиран капациуеу пд 1 MW) е вп целпсу пправдана.
9.1.4.4. Пример за предлпг прпект пд пбласта на искпристуваое на ПИЕ (бипмаса) за
ппдпбруваое на енергетската ефикаснпст вп Ппштинскп Пснпвнп Училиште (ППУ) кпј е
применлив за сите ппштини пд Југпистпчнипт плански регипн
Предлпг прпект: Замена на кптел на тврдп гпривп сп кптел на бипмаса (пелети) вп ппштинскп
пснпвнп училиште (ППУ)
ПСНПВНА ЦЕЛ НА ПРПЕКТПТ: Да се изведе прпеку за пренамена и замена на упплпвпдниуе
кпули вп еднп Опщуинскп пснпвнп ушилищуе заради защуеда на енергија/средсува.
За израбпука на прпекупу ќе ппслужау:
- Прпекунауа задаша;
- Ппсупешкауа спсупјба на кпуларауа;
- Кпнсулуацииуе сп инвесуиупрпу;
- Ппсупјниуе закпни, прпписи, суандарди и нпрми за вакпв вид инсуалации.
За замена и пренамена на упплпвпдниуе кпули на цврсуп гпривп да се предвидау
уермпуехнишки инсуалации щуп ќе ппфауау:
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- Кпмплеуна демпнуажа на еден пд ппсупешкиуе упплпвпдни кпули и негпвп
пдсурануваое пд кпуларауа.
- Ппсуавуваое на нпв кпуел на бипмаса (дрвени пелеуи), сп сппдвеуен упплински
капациуеу спгласнп еврппскиуе и свеуски урендпви вп енергеуикауа, кпн кпи се суреми
Република Македпнија, а вп врска сп згплеменпуп искприсууваое на пбнпвливиуе извпри
на енергија и ппдигнуваое на енергеускауа ефикаснпсу.
- Вуприпу ппсупешки упплпвпден кпуел да се пренамени пд цврсуп гпривп (пгревнп дрвп),
на бипмаса (дрвени пелеуи), сп мпнуажа на пламеник сп сппдвеуен упплински капациуеу.
- На уреуипу упплпвпден кпуел не се правау никакви пренамени, пднпснп исуипу се шува
какп уппла резерва.
Вп ООФ ппуребнауа упплинскауа енергија се дпбива сп спгпруваое на пгревнп дрвп вп ури
упплпвпдни кпули уип TTK-200, прпизвпд на PRVOMAJSKA RAŠA - Лабин, прпизведени и
вградени 1985 гпдина, сп деклариран упплински капациуеу 125 kW дп 200 kW.
Сппред Еврппскиуе суандарди, прпсешнипу век на ураеое на лиениуе шленкасуи кпули е 20
гпдини, а на шелишниуе кпули 15 гпдини. Кпулиуе вп ушилищуеуп се вп релауивнп задпвплиуелна
ппгпнска кпндиција (и ппсле 29 гпдини експлпауација). Кпефициенупу на енергеуска
ефикаснпсу на вакпв вид кпули изнесува пд 65% дп 72%, а сппред гпдиниуе на експлпауација упј
уреба да е ппмал и пд 60%. Кпулиуе на пелеуи имаау кпефициену на енергеускауа ефикаснпсу
пд приближнп 90%.
Спгласнп Еврппскиуе дирекуиви за згплемуваое на енергеускауа ефикаснпсу и згплеменпуп
ушесувп на пбнпвливиуе извпри на енергија вп енергеускипу баланс на земјиуе, какп и
преднпсуиуе за кприсуеое на пелеуиуе вп пднпс на другиуе гприва, имајќи гп вп предвид и
прешекпренипу век на експлпауација на ппсупешкиуе кпули, се предлага замена на еден
упплпвпден кпуел лпжен на пгревнп дрвп сп нпв упплпвпден кпуел лпжен сп пелеуи сп
упплински капациуеу пд 380 kW. Пред да се изврщи заменауа, неппхпдна е демпнуажа –
сешеое на ппсупешкипу упплпвпден кпуел и негпвп изнесуваое пд кпуларауа какп би се
пслпбпдил прпсупр за вградуваое на нпв кпуел на пелеуи сп сппдвеуен бункер за нивнп
складираое. За инсуалираое на нпвппредлпженпуп рещение (кпуел на пелеуи), ппуребни се и
пдредени градежни рабпуи пд мал пбем (крщеое на беупн заради прпщируваое на пувприуе)
вп делпу ппмеду суплбпвиуе и влезнауа врауа вп кпуларауа.
Нпвппредлпженипу кпуел лпжен на пелеуи, уреба да ги има следниуе каракуерисуики:
- мпнуиран пламеник сп инверупр;
- авупмаускп шисуеое на пламеникпу;
- дигиуална кпулпвска регулација;
- урансппруер на пелеуиуе пд бункерпу (резервпарпу) дп пламеникпу;
- максимален рабпуен приуиспк пд 4 bar и
- Защуиуна циркулаципна пумпа Grundfos UPS 32-55.
На еден пд ппсупешкиуе упплпвпдни кпули ќе се вгради гприлник пд 90 kW на пелеуи.
Пренаменауа на кпуелпу ќе се спсупи вп адапуација на преднауа кпулпвска врауа сп
инсуалираое на пламеник на бипмаса (дрвени пелеуи) на исуауа.
Сппред прпекунауа задаша пд Инвесуиупрпу, уреуипу ппсупешки упплпвпден кпуел TTU 200 пд
Лабин, ќе псуане какп уппла резерва, пднпснп нема да се „пусурани” пд кпуларауа.
Сиуе елекуришни инсуалации на нпвп предлпженауа ппрема ќе се ппврзау на ппсупешкауа
елекуришна уабла вп кпуларауа.
Анализа за енергетската ефикаснпст на предлпг-решениетп
Ппради дпураенпсуа и ампруизацијауа на ппсупешкиуе упплпвпдни кпули на цврсуп гпривп, какп
и заради успгласуваое сп Еврппскиуе дирекуиви вп наспка на ппдпбруваое на енергеускауа
ефикаснпсу и згплемуваоеуп на уппуребауа на пбнпвливи извпри на енергија, се предлага
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замена на еден пд кпулиуе на цврсуп гпривп сп кпуел на пелеуи, какп и пренамена на ущуе еден
кпуел на цврсуп гпривп за рабпуа сп пелеуи. Друга мпжна алуернауива за замена на
ппсупешкиуе кпули е сп нивна замена сп кпули на ексура леснп маслп за дпмаќинсувп (ЕЛ-1).
Ппради упа, анализауа на енергеускауа ефикаснпсу ќе се спсупи вп сппредба на ппуребниуе
кплишини на двауа енергенси (ЕЛ-1 и пелеуи) за задпвплуваое на гпдищниуе упплинскиуе
ппуреби на ООФ, гпдищниуе урпщпци за нивна набавка сппредени сп вкупнауа вреднпсу на
нпвппредвиденауа инвесуиција и аналпгнп на упа, перипдпу на ппвраупк на влпжениуе
средсува кај нпвппредвиденпуп рещение.
А) Загреваое сп екстра леснп маслп за грееое
Сппред парамеуриуе наведени преухпднп, какп и сппред мпменуалниуе цени на енергенсиуе
вп Република Македпнија, кпга пбјекупу би се загревал сп ексура леснп гпривп – нафуа, на
гпдищнп нивп, ппуребнп е кплишина пд пкплу 36.000 kg. Гусуинауа на ексура леснпуп маслп за
гпреое вп дпмаќинсувауа (ЕЛ-1), сппред „Кауалпгпу на гприва“ издаден пд Макпеурпл АД, на
уемперауура пд 15C изнесува  = 860 kg/m3. Вкупнауа кплишина на ексура леснп гпривп, на
гпдищнп нивп, изнесува:
V = Bg,el/ = 36.000/860 = 41,86 m3 = 41.860 l
Мпменуалнауа цена на ексура леснпуп маслп (ЕЛ-1), сппред Одлуката за ппределуваое
највиспки цени на пдделни нафтени деривати утврдени спгласнп Метпдплпгијата дпнесена
на седницауа на Регулаупрнауа кпмисија за енергеуика на Република Македпнија пд 17.11.2014
гпд., изнесува 50,50 ден/лиуар.
Кпга пбјектпт би се загревал сп екстра леснп маслп (ЕЛ-1), гпдишнп се пптребни 2.113.930
МКД, или пкплу 34.375 EUR (среден курс на НБРМ: 1 ЕУР = 61,5 МКД).
Б) Загреваое сп пелети
За усвпена калпришна мпќ на пелеуиуе пд 5 kWh/kg или 18 MJ/kg, ппуребнауа кплишина на
пелеуи за ппкриваое на ппуребнауа упплинска енергија за цела грејна сезпна изнесува:
E
Bg,pel = god = 417973 = 83.595 kg/god = 83,6 ton/god
5
Hd
Мпменуалнауа пазарна цена на дрвениуе пелеуи кпи се нудау на македпнскипу пазар се движи
вп инуервалпу пд 180 – 200 EUR/ton. За прпсешна цена на пелеуиуе пд 190 EUR/ton (пднпснп
11.685 МКД/ton), за загреваое на пбјектпт сп пелети, гпдишнп се пптребни 976.866 МКД, или
пкплу 15.884 EUR (среден курс на НБРМ: 1 ЕУР = 61,5 МКД).
Сппредба на трпшпците и перипд на ппвратпк на инвестицијата
Спгласнп гпренаведениуе пресмеуки разликауа вп урпщпциуе за загреваое на пбјекупу сп
кприсуеое на ексура леснп маслп за гпреое (ЕЛ-1) и пелеуи изнесува 1.137.064 МКД/god
(18.491 EUR/god).
Вреднпсуа на нпвппредвиденауа инвесуиција изнесува 2.150.224 МКД или 34.963 ЕФР.Самп
ппради разликауа вп мпменуалнауа цена на енергенсиуе, перипдпу на ппвраупк на
инвесуицијауа изнесува:
 = 2.150.224/1.137.064  2 гпдини
Спгласнп пресметките мпже да се заклучи дека вп пптпплнпст е пправдана замената и
пренамена на тпплпвпдните кптли на цврстп гпривп вп кптли на пелети вп ООУ.
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9.1.5. Предлпг прпект за примена на бипгаспт вп енергетски цели
Ппсурпјкиуе на бипгас гп кприсуау биплпщкипу пупад пд супшарсувпуп, пупаднауа впда при
прерабпука на щеќерна репа, пд пивара иун.
Бипгаспу мпже да се кприсуи за прпизвпдсувп на упплинска и елекуришна енергија, дпдека
искприсуенауа бипмаса за прпизвпдсувп на бипгас се кприсуи какп дубривп вп земјпделиеуп.
Преднпсти и недпстатпци
Урпщпциуе за намалуваое на емисијауа на СО2 се мнпгу ниски, заупа щуп се намалува
емисијауа на СН4.
Примена: Кај мали супшарски фарми.
Истражуваое и развпј
Фпкуспу на исуражуваое е наспшен кпн кпнсурукуивни ппдпбруваоа на ппсурпјкауа,
унапредуваое на прпцеспу на управуваое и намалуваое на ппгпнскиуе урпщпци и урпщпциуе
за пдржуваое. Искприсууваое на други пргански мауерии какп харана за анерпбниуе бакуерии.
Вп уабела 9.13 дадени се уехнишкиуе и финансискиуе ппдаупци на ппсурпјка за прпизвпдсувп
на бипгас, какп и вреднпсуа на вкупнауа инвесуиција, екпнпмскиуе услпви кпи се пднесуваау на
кпмерцијалнипу кредиу и прпценка на ценауа за прпизвпдсувп на бипгас.
Табела 9.13. Оснпвни карактеристики на ппстрпјка за прпизвпдствп на бипгас и прпценка на цената
за прпизвпдствп на бипгас
Технички ппдатпци
Внесуваое на дневен пупад
Внесуваое на пргански мауеријал
COD пусуранеу вп ппсурпјкауа
Прпизвпдсувп на бипгас
Гпдищни саауи на рабпуа на
ппсурпјкауа
Сппсувена ппурпщувашка на
елекуришна енергија
Време на градба
Распплпжливпсу на ппсурпјкауа
Живпуен век
Финансиски ппдатпци
Специфишна инвесуиција пп
дневнп уреуирана пупадна впда
О&M урпщпци (5-10%) пд
инвесуицијауа
Вкупнп ппрема
Ппгпн и пдржуваое
Вкупна инвестиција
Уехнишки ппдаупци
Внесуваое на дневен пупад
Внесуваое на пргански мауеријал
Екпнпмски услпви
Висина на кредиупу (% пд
инвесуицијауа)
Перипд на пуплауа на кредиупу

Единица

2004

2011

2020

m3/den
kg COD/den
%
m3 biogas/
m3 vn.mater.

3.300
30.000
70

3.300
30.000
70

3.300
30.000
70

2,00

2,15

2,30

h/god

8.000

8.000

8.000

kWh/m3 vnes.

0,5

0,5

0,5

гпдини
%
гпд.

1
98
20

1
98
20

1
98
20

€ /m3 vnes

300

300

300

%

10

10

10

€
€
€
Единица
m3/den

990.000
99.000
1.089.000
3.300
30.000
70

990.000
99.000
1.089.000
3.300
30.000
70

990.000
99.000
1.089.000
3.300
30.000
70

%

75

75

75

godina

10

10

10

- 117 -

Камауа на кредиупу
Гпдишен ануитет
Резултат

%
€ /god
3
€ /nm biogas

6
-108.811
0,0247

6
-108.811
0,0230

6
-108.811
0,0215

Ппстрпјки на бипгас за прпизвпдствп на електрична енергија
Оснпвни кпмппненуи на уехнплпщкпуп рещение се ппсурпјка за бипгас, ппсурпјка за уреуман на
бипгас, гасен мпупр и ппсурпјка за искприсууваое на пупаднауа упплинауа пд мпупрпу. Бипгаспу
мпра да е исшиуен пд Н2S, аерпспли и шесуишки, дпдека слпбпднауа впда пд гаспу мпра да е
пусуранеуа. Ппсле шисуеоеуп бипгаспу се кпмпримира дп приуиспк на гаснипу мпупр.
Елекуришнауа ефикаснпсу е дп 40%, пд влезнауа енергија на бипгаспу. Ефикаснпсуа на пупадна
упплина пд гаснипу мпупр дп 50%. Снагауа на гасниуе мащини и на генераупрпу е вп рангпу: 0,1
-3 МW елекуришен излез.
Пснпвен недпстатпк е виспката инвестициска вреднпст на ппстрпјката.
Вп уабела 9.14 дадени се пснпвниуе уехнишки ппдаупци за ппсурпјка на бипгас за прпизвпдсувп
на елекуришна енергија, дпдека вп уабела 9.15 се дадени уехнишкиуе и финансиски парамеури
на гасен мпупр сп снага пд 1 MW е ппгпнуван сп бипгас, какп и ценауа щуп уреба да ја има
прпизведенауа елекуришна енергија сп кпја ппсурпјкауа ќе рабпуи на границауа на
ренуабилнпсу.
Табела 9.14. Гасна машина ппгпнувана сп бипгас
Технички ппдатпци
Единешна елекуришна снага на
мпупрпу
Вкупна ефикаснпсу на
прпизвпдсувп на елекуришна
енергија
Непредвиден прекин
Планиран прекин за пдржуваое
Живпуен век
Време на изградба
Финансиски ппдатпци
Специфишна инвесуиција
О&M урпщпци % пд инвесуицијауа
Живптна средина
SO2
NOx
N2O
СН4

Единица

2004

2011

2020

MWe

0.1-3

0.1-3

0.1-3

%

25-40

30-40

30-40

%
нед/гпд.
гпд
гпд.

3
2
20
0,5-1,5

3
2
20
0,5-1,5

3
2
20
0,5-1,5

€ /MWе
%

500-700
7-10

500-700
7-10

500-700
7-10

g/GJ gorivo

0,019

0,019

0,019

kg/GJ gorivo

0,540

0,540

0,540

kg/GJ gorivo

0,001

0,001

0,001

kg/GJ gorivo

0,279

0,279

0,279

Табела 9.15. Технички и финансиски параметри на гасен мптпр сп снага пд 1 MWе ппгпнуван сп бипгас
Капациуеу на ппсурпјкауа
Нпминална елекуришна ефикаснпсу
Средна гпдищна ефикаснпсу
Инвестиципни трпшпци
Урпщпци пп дпгпвпр клуш на рака
Урпщпци за изградба 4%
Кпнсалуинг и други урпщпци15%
Непредвидени урпщпци 6%
Вкупна инсвесуиција
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Единица
kW
%
%

Вреднпсу
1.000
40
38

€
€
€
€
€

5.000.000
200.000
750.000
300.000
6.250.000

Личен дпхпд и административни трпшпци
Брпј на врабпуени
Прпсешна брууп плауа
Вкупна плауа и админисурауивни урпщпци
Ппгпнски ппдатпци
Рабпуа на ппсурпјкауа вп % вп пднпс на цела гпдина
Брпј на рабпуни шаспви на гпдищнп нивп
Прпизвпдсувп на УОПЛИНСКА енергија
Прпизвпдсувп на ЕЛЕКУРИШНА енергија
Гпривп
Дплна упплинска мпќ
Цена на гпривпуп
Цена на гпривпуп
Цена на гпривпуп
Ппурпщувашка на гпривп
Физишка ппурпщувашка на гпривп
Урпщпци за гпривп
О&М урпщпци (% пд инвесуицијауа)
Мауеријални и други урпщпци
Вкупни ппгпнски урпщпци
Екпнпмски услпви
Висина на кредиупу (% пд инвесуицијауа)
Перипд на пуплауа на кредиупу
Камауа на кредиупу
Гпдишен ануитет
Резултат
Прпизвпдствена цена на електрична енергија

лице
€ /гпд.
€ /гпд.

2
8.000
16.000

%
h/god
MWh/god
MWh/god
kWh/nm
3
€/nm
€/kWh
€/GJ
MWh/god
3
nm /god
€/god
%
€ /god
€ /god

70
6.132
0
61.320
бипгас
6,5
0,045
0,0069
0,0019
161.368
24.825.911
1.117.166
9
60.000
1.193.167

%
гпдини
%
€/god

75
10
6
-624.490

€/kWh

0,0296

3

Вп Уабела 9.15. прикажани се уехнишкиуе и екпнпмскиуе парамеури на гасен мпупр сп
инсуалиран елекуришен капациуеу пд 1 MW ппгпнуван пд бипгас. Вкупниуе инвесуициски
урпщпци на ппсурпјкауа изнесуваау 6.250.000 EUR. Гпдищнипу ануиуеу на пуплауа на
инвесуицијауа, сппред екпнпмскиуе услпви за висина на кредиу пд 75% пд вреднпсуа на
инвесуицијауа сп перипд на пуплауа на кредиупу пд 10 гпдини и камауна суапка пд 6% изнесува
624.490 EUR. Границауа на ренуабилнпсу на прпизведенауа елекуришна енергија пд сппдвеунауа
ппсурпјка изнесува 2,96 €c/MWh. Сппред Фредбауа за ппвласуени уарифи за елекуришна
енергија, мпменуалнауа уарифа за прпизведена и исппрашана елекуришна енергија пд
уермпелекурпценурали на бипгас изнесува 18,0 €c/kWh сп щуп инвесуицијауа вп пвпј уип на
пбјекуи е вп целпсу пправдана.

9.2. Мпжнпсуи за финансираое на прпекуи за ЕЕ и ОИЕ вп Република
Македпнија
Извприуе за финансираое на предлпг прпекуи ппврзани сп искприсууваое на ОИЕ и
ппдпбруваое на ЕЕ вклушува: кредиуи, гранупви и кпмбинација на кредиуи и гранупви.
Целни групи се:
 Привауни преупријауија;
 Дпмаќинсува;
 Јавни инсуиууции и
 Единици на лпкалнауа сампуправа.
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9.2.1. Прпграма WeBSEFF за финансираое на пдржлива енергија за Западен Балкан
WeBSEFF е крауенка на Прoграмауа за финансираое на пдржлива енергија за Западен Балкан
пвпзмпжена пд ЕБОР и Еврппскауа Кпмисија кпја пбезбедува средсува за парунерскиуе банки
кпи ппнауаму пдпбруваау кредиуи на привауни преупријауија и ппщуини (www.webseff.com).
Целна група се привауни преупријауија и ппщуини щуп сакаау да инвесуираау вп ЕЕ и прпекуи за
искприсууваое на ОИЕ пд ппмал пбем, и упа:


Прoeкуи пд енергеуска ефикаснпсу сп најмалку 20% защуеди,



Прoeкуи за унапредуваое на ефикаснпсуа
админисурауивни пбјекуи пд најмалку 30%, и

на

ппсупјни

кпмерцијални

или

 Прoeкуи за искприсууваое на пбнoвливиуе извпри на енергија.
Прпграмауа нуди кпмбинирана ппддрщка спсуавена пд кредиуна линија, грану и уехнишка
ппддрщка.
Кредиунауа линија е дпсуапна преку следниве делпвни банки:
- Охридска Банка АД Охрид (www.ob.com.mk);
- Халкбанк АД Скппје (www.halkbank.com.mk);
- НЛБ Уууунска Банка АД Скппје (www.nlbtb.com.mk)
Фслoви на кредиунауа линија
Изнпс на кредитпт

дп 2.000.000 евра

Рпк на враќаое

дп 5 гпдини

Грејс перипд

дп 18 месеци

Каматна стапка и пбезбедуваое

зависнп пд пплиуикауа на делпвнауа банка

Сo цел пoууикнуваое на преупријауијауа за искприсууваое на преднпсуа кпја ја нуди
Прпграмауа, ЕФ вп рамки на свпјауа залпжба за намалуваое на емисииуе на суакленишки
гаспви, пбезбедува ппмпщ вп вид на надпкнада на дел пд инвесуицијауа за успещнп
релизирани прпекуи.
Гпупвинскиуе гранупви се движау пд 15% дп 20% за следнауа индикауивна лисуа на намени:


20% за кoули и мали кпгенерауивни / уригенерауивни ппсурпјки,



15% за сиуе ппдпбни инвесуиции вп индусуриска енергеуска ефикаснпсу,



20% за инвесуиции вп енергеуска ефикаснпсу вп кпмерцијални пбјекуи,



20% за инвесуиции вп пбнпвлива енергија (или 15% дпкплку се на распплагаое
ппвласуени уарифи).
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9.2.2. Екo кредит преку пд ГГФ преку Халкбанк
Фпндпу Green for Growth Fund Southeast Europe пбезбеди вупр гплем кредиу пд 10 милипни
евра за кредиуираое инвесуиции за ппдпбруваое на енергеускауа ефикаснпсу. Целна група се
преупријауија и дпмаќинсува.

9.2.2.1. Екo кредит за дпмаќинства
Наменеуи за финансираое на прпекуи на дпмаќинсувауа за ппдпбруваое на живпуниуе услпви
преку прпмена на упплинска изплација, врауи и прпзпрци, нпви сисуеми за грееое у.е. замена
на суари бпјлери, спларнп-уермишки сисуеми за уппла впда, внаурещен и надпвпрещен сисуем
за псвеулуваое, ппсуавуваое на спларни панели, уппуреба на прирпден гас.
Изнoс на кредит: дo 100.000 ЕУР
Рoк: дo 84 месеци
Камата: 7 % нoминална каматна стапка (7,66%-11,33% гoдишна стапка на вкупни трпшпци).
Трпшпци за кредитпт
- 1.25% пд пдпбренипу кредиу какп надпмесуoк за пбрабпука на кредиунпуп бараое
дпкплку прима плауа вп Халкбанк,
- 2,00% пд пдпбренипу кредиу какп надпмесуoк за пбрабпука на кредиунпуп бараое
дпкплку прима плауа вп друга банка.
Пбезбедуваое
- 500 – 2.500 ЕФР – 1 жирану/сoлидарен дплжник,
- 2.500 – 10.000 ЕФР – 2 жирануи/сплидарни дплжници,
- Над 10.000 ЕФР – хиппуека на недвижен импу вп сппднпс 1:1,5
- Сплидарни дплжници.
Критериум
- Рауауа не смее да ппминува 1/2 пд плауауа,
- Врабпуени вп инсуиууции, јавни преупријауија, бпниуеуни ургпвски друщува.

9.2.2.2. Екo плус кредит за претпријатија
Екп плус кредиупу е наменеу за финансираое на енергеуски прпекуи на преупријауија какп и
намалуваоеуп на емисијауа на СО2.
Криуериуми за прифауливoсу на прпекупу е минимум 20% защуеда на енергија и/или на
емисија на CO2
Изнпс на кредитпт: дп 500.000 ЕФР
Каматна стапка за сите изнпси на кредит: 7% на гпдищнп нивп, прпменлива спгласнп Акуиуе на
Банкауа.
Надпместпк за пбрабптка: пд 1% еднпкраунп.
Рпк на враќаое: дп 84 месеци (7 гпдини) сп вклушен грејс перипд пд 6 месеци, нп не ппдпцна
пд 30.11.2018 гпдина
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Грејс перипд: дп 6 месеци
Начин на враќаое: месешни ануиуеуи.

9.2.3. Кредити за пбнпвливи извпри на енергија пд МБПР
МБПР нуди кредиуи за енергеуска ефикаснпсу и пбнпвливи извпри на енергија преку некплку
делпвни банки вп Република Македпнија. Извпрпу на пвие средсува е Глпбалнипу фпнд за
живпуна средина (GEF – Global Environmental Facility).
Цели на кредиунауа линија се:
- Искприсууваое на пбнпвливиуе извпри на енергија;
- Ефикаснп искприсууваое на елекуришнауа енергија;
- Грижа за живпунауа средина и
- Ппдпбруваое на енергеускауа клима вп Македпнија.

9.2.3.1. Кредит за Енергетска Ефикаснпст
Изнпс на прпект: максимум 500.000 USD.
Средсувауа се пдпбруваау самп за нпви прпекуи, сп следнауа финансиска сурукуура:
- 60% МБПР,
- 10% сoпсувенп ушесувп,
- 30% ушесувп на банкауа и другп.
Каматна стапка: прпменлива
Рпк: дп 6 гпдини
Најмалку пплпвина пд придпбивкиуе пд прпекупу уреба да прпизлезау пд защуедауа на
енергијауа кпја е мерлива. Уехнплпгијауа за защуеда на енергијауа мпра да биде дпбрп
ппукрепена сп дпкази вп бараоеуп за кредиу.

9.2.3.2. Кредит за Пбнoвливи Извпри на Енергија
Изнпс на прпектпт: максимум 4.000.000 USD.
Средсувауа се пдпбруваау за прпекуи сп следнава финансиска сурукуура:
- 60% МБПР,
- 10% сппсувенп ушесувп,
- 30% ушесувп на банкауа и другп.
Рпк: пд 5 гпдини дп 10 гпдини, дп 3 гпдини грејс перипд
Целни групи:
- мали (мини) ХЕ (сп капациуеу ппмал пд 10 MW),
- прпизвпдсувп на елекуришна енергија и упплина врз пснпва на бипмаса,
- прпекуи за грееое кпи се базираау на вищпкпу на индусуриска упплина или пбнпвливи
упплински извпри,
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- прпекуи за елекуришна енергија дпбиена пд спнце и веуер.
Овие кредиуи пд МБПР се реализираау преку следниве делпвни банки:
- Халкбанк АД Скппје (www.halkbank.com.mk)
- Кпмерцијална банка АД Скппје (www.kb.com.mk)
- Охридска банка АД Охрид (www.ob.com.mk)
- Фни банка АД Скппје (www.unibank.com.mk)
- НЛБ Уууунска банка АД Скппје (www.nlbtb.com.mk)

9.2.4. ЕКП кредит на Прпкредит банка АД Скппје
Кредиупу е наменеу за преупријауија и дпмаќинсува за инвесуираое вп прпекуи и акуивнпсуи за
защуеда на енергија.
Кредиупу за енергеуска ефикаснпсу е вп групауа на ппурпщувашки наменски кредиу за
ренпвираое на суанбенипу прпсупр вп изнпс пд минимум 30.000 денари дп максимум 50.000
евра. Мпже да се пуплауи на максимален перипд пд 96 месеци (за кредиуи вп денари) и дп
180 месеци (за кредиуи вп евра).

9.2.5. Други финансиски инструменти за ппддршка на енергетската ефикаснпст
9.2.5.1. ЕУ инструмент за претпристапна ппмпш (Instrument for Pre-accession Assistance (IPA))
Инсуруменупу за преуприсуапна ппмпщ (ИПА) е дел пд пакеупу за надвпрещни пднпси на ЕФ за
перипдпу 2007 - 2013. ИПА, какп и другиуе елеменуи пд упј пакеу, преусуавуваау гплема
мпжнпсу за раципнализираое и ппеднпсуавуваое на прпцедуриуе на Кпмисијауа, за
ппдпбруваое на кпхеренунпсуа и кппрдинација на акуивнпсуиуе на Кпмисијауа. ИПА гп
спшинуваау следниве 5 кпмппненуи:
Кпмппненуа 1 - Уранзициска ппмпщ и инсуиууципнална надградба
Кпмппненуа 2 - Прекугранишна спрабпука
Кпмппненуа 3 - Регипнален развпј
Кпмппненуа 4 - Развпј на шпвешки ресурси
Кпмппненуа 5 - Рурален развпј
Прпекуиуе за енергеуска ефикаснпсу и прпмпција на кприсуеоеуп на пбнпвливиуе енергии
мпжау да се кприсуау и вп рамкиуе на Кпмппненуауа 2 (Прекугранишна спрабпука).
Инсуруменупу за преуприсуапна ппмпщ (ИПА), какп дел пд пакеупу на надвпрещни акции на ЕФ
ќе прпдплжи да функципнира и вп перипдпу 2014-2010 гпдина. Нпвипу инсурумену е ппщирпкп
ппзнау ппд имеуп ИПА II. Кпмппненуиуе се заменеуи сп „пбласуи на дејсувуваое“ и секупрски
присуап вп управуваое сп ппмпщуа.
Ппвеќе инфпрмации на: www.sep.gov.mk
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9.2.5 2. Седма рамкпвна прпграма на ЕУ
Седмауа рамкпвна прпграма е главен инсурумену на ЕФ за финансираое на исуражуваоеуп и
уехнплпщкипу развпј. Оваа прпграма се фпкусира на заеднишкауа спрабпука на академијауа
(универзиуеуи, наушнп-исуражувашки ценури, иун.) и бизнис заедницауа за ппдпбруваое на
ефикаснпсуа и ефекуивнпсуа и кприсуеое на наушниуе дпсуигнуваоа вп индусуријауа. Вп делпу
на енергеуикауа, целуа е креираое и впсппсуавуваое уехнплпгии неппхпдни за адапуираое на
ппсупјнипу енергеуски сисуем вп пппдржлив, ппкпнкуренуен и ппсигурен.
Сп 2,35 милијарди евра, меду другпуп, преку прпграмауа се финансираау следниве акуивнпсуи:
елекуришна енергија пд пбнпвливи извпри, прпизвпдсувп на гпривп пд пбнпвливи извпри,
инуелигенуни енергеуски мрежи, мрежи за енергеуска ефикаснпсу, иун.
Република Македпнија е дел пд Седмауа рамкпвна прпграма.
Ппвеќе инфпрмации на: http://cordis.europa.eu/home_en.html

10. Заклучпци
Од дпсегащниуе анализи на спсупјбиуе вп десеууе ппщуини лпцирани вп Југписупшнипу плански
регипн на Република Македпнија (деуалнп анализиран ппуенцијалпу пп ппщуини вп Глава 4 и
резимиранп вп Извршнп резиме и Глава 6) мпже да се заклуши дека искприсууваоеуп на ОИЕ
мпже да резулуира сп знашиуелни придпбивки вп ппщуиниуе, и упа преку:
- Згплемуваое на прихпдиуе вп ппщуинскипу бучеу;
- Намалуваое на ппурпщувашкауа на енергија пд кпнвенципналниуе гприва вп
ппщуинауа;
- Згплемуваое на сигурнпсуа на снабдуваое сп енергија;
- Згплемуваое на врабпуенпсуа;
- Намалуваое на щуеуниуе гаспви и на емисииуе на суакленишки гаспви вп аумпсферауа;
- Згплемен удел на искприсуени средсува пд Еврппскиуе фпндпви за прпекуи за ОИЕ;
-Згплемуваое на благпспсупјбауа и намалуваое на ризикпу за здравјеуп на
населениеуп.
Сиуе десеу ппщуини распплагаау сп енергеуски ппуенцијали пд пбнпвливиуе извпри на
енергија, вп разлишен пбем и за секпј пбнпвлив извпр на енергија мпжниуе уехнплпгии за
нивнп искприсууваое се преусуавени вп Глава 6.
Хидрпенергија
Хидрпппуенцијалпу вп целипу регипн е релауивнп пгранишен. Освен прпекупу за Вардарскауа
дплина вп кпја се предвидува изградба на 10 хидрпелекурани пп уекпу на рекауа Вардар пд
Велес па се дп Гевгелија, пд кпи 4 припадаау вп ппщуини пд Југписупшнипу регипн, и се сп
ппгплема инсуалирана мпќнпсу, некпи други ппзнашајни ппуенцијали за искприсууваое на
хидрпенергијауа за дпбиваое на елекуришна енергија не ппсупјау. Мапирани се и пдреден брпј
на лпкации за изградба на мали хидрпелекурани (Прилпг). Иакп вп апсплууна вреднпсу,
нивнауа инсуалирана мпќнпсу и гпдищнп прпизвпдсувп на енергија не се гплеми, сепак мпже
да бидау знашиуелен двигауел на лпкалнауа екпнпмија (вп сурукуурауа на инвесуициски
урпщпци најгплем удел имаау градежниуе рабпуи сп 70% пд вкупниуе урпщпци) и да
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придпнесау за врабпууваое на лпкалнпуп население. И ппкрај пбјавениуе 6 медунарпдни јавни
ппвици за дпделуваое на кпнцесии за изградба на МХЕ, мнпгу е мал брпјпу (вкупнп 4, сиуе вп
Опщуина Радпвищ – види Уабела 4.10.1.) на пбјавени лпкации на уериупријауа на Југписупшнипу
плански регипн.
Бипмаса
Вп ппглед на искприсууваое на бипмасауа, и уука прпценкиуе се дека псвен мпжнпсуиуе за
искприсууваое на пупадпциуе пд дрвна бипмаса, не ппсупи ппуимизам за ппзиуивнп
ппмесууваое вп енергеускипу ппуенцијал сп искприсууваое на цврсуипу пупад, пупадпу пд
супшарсувпуп и пупадпу пд земјпделскиуе прпизвпди. Сппред упа, бипмасауа какп енергeнс
мпже да се кприсуи самп за заупплуваое на дпмаќинсувауа, нп е недпвплна за прпизвпдсувп на
ппзнашајни кплишесува на елекуришна енергија. Ппсупи знашиуелен ппуенцијал пд пупадпци на
дрвна бипмаса, нп исуиуе се кприсуау индивидуалнп и без некпја прганизирана сурауегија.
Бипгас
Сппред преппракиуе дадени вп лиуерауурауа, за ппзиуивни екпнпмски ефекуи пд прерабпука
на цврсуипу кпмунален пупад за дпбиваое на елекуришна енергија преку искприсууваое на
бипгаспу (меуан) какп нус прпизвпд, се смеуа дека ппуималнипу брпј на население вп
срединауа каде би се ппсуавила ппсурпјка за прерабпука на пупад вп елекуришна енергија е
најмалку 250.000 жиуели. Југписупшнипу регипн има знашиуелнп ппмал брпј на жиуели. Слишна
е кпнсуауацијауа и за пупадпу пд супшарсувпуп. И ппкрај распплпжливпсуа на анаерпбнауа
дигесуија какп дпкажана уехнплпгија за кпмерцијални цели, дигесуриуе се ущуе се на нивп на
уехнишки и кпмерцијален развпј. Мпжнп е искприсууваое на пвпј ресурс вп релауивнп мали
капациуеуи.
Гептермална енергија
Од ппсебен инуерес е искприсууваоеуп на ппуенцијалпу на гепуермалнауа енергија вп
ппщуиниуе Гевгелија и Сурумица каде пвпј ппуенцијал сега се кприсуи исклушивп за
балнеплпщки цели и вп ппмал пбем за нискпуемперауурнп заупплуваое на пласуеници за
ранпградинарски прпизвпди ппради слабипу уемперауурен градиену. Вп ппщуиниуе Дпјран и
Радпвищ исуп уака ппсупјау дупнауини сп гепуермални впди сп слаб уемперауурен градиену кпи
не се дпкрај исуражени. Вп иднина, се пшекува инуензивираое на искприсууваоеуп на
ппзнауиуе гепуермални извпри вп енергеуски цели, какп и ппдеуалнп испиууваое на ппзнауиуе
дупнауини заради целпснп иденуификуваое на нивнипу енергеуски ппуенцијал.
Спнчева енергија
Оусусувпуп на прпизвпдсувп на елекуришна енергија пд фпупнаппнски елекурпценурали (ФЕЦ) е
евиденунп за сиуе десеу ппщуини. Вп Валандпвп, Сурумица, Радпвищ, Нпвп Селп и Кпнше има
веќе изграденп или вп уек на изградба се ппвеќе ФЕЦ. Освен ФЕЦ вп Валандпвп, сиуе псуанауи
ФЕЦ се сп мнпгу мал капациуеу, пднпснп имаау инсуалирана единешна мпќнпсу ппмала пд 50
kW. Имајќи вп предвид дека целипу регипн е сп гплем брпј на спншеви шаспви и вп ппгплемипу
дел на гпдинауа уемперауурауа на впздухпу е прилишнп виспка, ппгплемпуп пусусувп на ФЕЦ се
пбјаснува самп сп пгранишуваоеуп на инсуалираниуе капациуеуи намеунауп сп пдлука на
Владауа на РМ. Вп мпменупв, не е мпжнп суекнуваое на суауус ппвласуен прпизвпдиуел на
елекуришна енергија пд фпупнаппнски елекурпценурали ппради испплнуваое на максималнп
дпзвпленипу инсуалиран капациуеу на нивп на Република Македпнија. Од друга сурана,
кпнуинуиранипу пад на ценауа на сисуемиуе за искприсууваое на спншева енергија (и за
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прпизвпдсувп на упплинска и за прпизвпдсувп на елекуришна енергија) би уребалп да
придпнесе кпн ппмаспвнп искприсууваое на ппмалиуе сисуеми пд пвпј вид вп блиска иднина.
Енергија пд ветер
Вп ппщуина Бпгданци енергијауа на веуерпу веќе се искприсуува. Вп Гевгелија ппсупјау дпбри
услпви за искприсууваое на веуерпу, дикуирани пд прирпдауа и гепсурауещкиуе кппрдинауи на
ппщуинауа вп пределпу на планинауа Кпжуф и вп близина на селпуп Давидпвп. Вп псуанауиуе
ппщуини ппуенцијалпу на енергијауа пд веуер е незнашиуелен. Имајќи вп предвид дека првипу
веуерен парк вп РМ изграден вп Бпгданци, кпга ќе се кпмплеуира и вупрауа фаза, ќе има
инсуалирана мпќнпсу пд 50 MW, пуежнувашка пкплнпсу за ппгплемп искприсууваое на пвпј
ОИЕ вп блиска иднина преусуавува пгранишуваоеуп на вкупнауа инсуалирана мпќнпсу на
веуерни елекурпценурали кпja дп 31 декември 2016 гпдина уреба да изнесува 65 MW. Мпжнп
е згплемуваое на искприсууваоеуп на веуернауа енергија сп примена на хибридни сисуеми мали веурпагрегауи вп кпмбинација сп друг ОИЕ (пр. Фпупнаппнски панел или гепуермална
упплинска пумпа), ппсебнп на нивп на дпмаќинсува или пбјекуи сп мала ппврщина пд јавен
каракуер.
Какп генерален заклушпк мпже да се ппуенцира дека ппсупјниуе ппуенцијали на пбнпвливи
извпри на енергија иакп не мпжау вп некпја ппзнашајна мера драсуишнп да гп згплемау
кплишесувпуп на дпмащна прпизведена елекуришна енергија пд ОИЕ, сепак преку ппуппмагаое
за заупплуваоеуп на дпмаќинсувауа, дпбиваое на саниуарна уппла впда пд ОИЕ, ппуппмагаое
вп ублажуваое на ппурпщувашкауа на елекуришна енергија мпжау драсуишнп да гп ппдпбрау
живпунипу суандард на населениеуп вп регипнпу, нп и да дадау силен ппууик вп спцип екпнпмскипу лпкален развпј на ппщуиниуе и регипнпу вп целпсу.
Обврскиуе на Македпнија какп држава, нп и на лпкалниуе сампуправи какп уреуа власу и
спгласнп сп деценурализиранауа ппсуавенпсу вп сурукууриуе на државауа кпи се пднесуваау на
ЕФ Дирекуивауа 2010/36 и Сурауегијауа за искприсууваоеуп на пбнпвливиуе извпри на енергија
вп Република Македпнија дп 2020 гпдина, ќе бидау вп целпсу испплнеуи преку искприсууваое
на ууврдениуе ппуенцијали дадени вп пваа Суудија.
Примериуе низ целипу Југписупшен плански регипн дефинирани вп суудијава ппкажуваау дека
инвесуираоеуп вп спншевауа, хидрпенергија, гепуермална енергија, веуернауа енергија какп и
енергијауа пд бипмасауа, псвен придпбивки за инвесуиуприуе, нпси гплем брпј придпбивки и
за лпкалниуе заедници.
Република Македпнија, какп земја - кандидау за шленсувп вп ЕФ, е вп уек сп урендпвиуе на
еврппскп нивп и ппсупјанп ја успгласува свпјауа закпнска регулауива сп еврппскауа. Главнауа
регулауива кпја гп регулира пазарпу на ОИЕ е усвпена, какп и ппвласуениуе уарифи и псуанауиуе
субвенции за сиуе пние щуп ќе инвесуираау вп пвпј секупр.
Опщуиниуе какп лпкална власу имаау пувпрени раце да инвесуираау и да привлекуваау
инвесуиупри кпи ќе гп прпщирау кприсуеоеуп на пбнпвливиуе извпри на енергија вп нивниуе
лпкални заедници.
Медуупа, ппкрај сиуе пвие развпјни акуивнпсуи, сè ущуе ппсупјау мнпгу прешки кпи
пневпзмпжуваау целпсна експанзија вп кприсуеоеуп на ОИЕ, нпуирани вп Глава 8.
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11. Преппраки
11.1. Преппраки за надминуваое на ппуенцијалниуе бариери за
искприсууваое на ОИЕ













Даваое на мпжнпсу на физишкиуе лица да инвесуираау вп ОИЕ, кпи какп сурауещки
парунери на ппщуиниуе или на јавни преупријауија ќе пвпзмпжау дпнесуваое на свеж
капиуал неппхпден за ппууикнуваое на регипналнипу и лпкалнипу екпнпмски развпј;
Урансферпу на знаеое меду ппщуиниуе преку размена на шпвешки ресурси,
дпкуменуација, знаеоа и искусува, спрпведуваое на ппзиуивни искусува пд други
ппщуини;
Дпделуваоеуп кредиуи сп ниска камауна суапка за укн. „зелени прпекуи“ на физишки и
правни лица, нп и на лпкалниуе сампуправи кпи имаау издржани предлпг прпекуи (сп
сппдвеуни физибилиуи суудии, елабпрауи и планпви за спцип-екпнпмски развпј) ќе
пбезбедау неппхпден капиуал за реализација на развпјниуе планпви;
Ппнауампщнп градеое на финансискиуе и на админисурауивниуе капациуеуи на
ппщуиниуе преку спздаваое на ппсебни фпндпви за инвесуираое вп ОИЕ,
предвидуваое на ппределен прпцену на средсува вп бучеуиуе за уаа намена,
спздаваое на предуслпви за ппвплна инвесуициска клима за привлекуваое на
ппуенцијални дпмащни и сурански инвесуиупри вп ОИЕ; зајакнуваоеуп на
админисурауивниуе капациуеуи преку ппсупјана едукација на админисурауивнипу
апарау за ппефикаснп реализираое на инвесуицискиуе планпви, зајакнуваое на
сурушниуе капациуеуи сп врабпууваое на сурушни лица сп уехнишка напбразба,
ангажираое на сурушоаци пд пбласуа на наукауа и исуакнауи пракуишари кпи ќе бидау
вклушени вп развпјниуе планпви и акцискиуе планпви на ппщуиниуе;
За засилуваое на инвесуицискпуп уемпп, неминпвни се админисурауивни прпмени и
прилагпдуваоа, какп щуп е пбележуваоеуп на градежниуе зпни за капациуеуи за
искприсууваое на пбнпвливи извпри на енергија;
Фпрмираое на ЕСКО96 - кпмпании кпи ќе бидау двигауели вп експанзипнисуишкиуе
планпви и развпјни пплиуики за искприсууваое на ОИЕ за дпбиваое на елекуришна
енергија, за грееое или вп земјпделскпуп прпизвпдсувп;
Овпзмпжуваое на бенефиции на инвесуиуприуе вп ппщуиниуе дпкплку кприсуау ОИЕ вп
нивниуе прпекуи преку пслпбпдуваое пд данпк на дпбивка, намалуваое на царинскиуе
уарифи за ппрема и уреди кпи ќе се кприсуау за искприсууваое на ОИЕ;
Обезбедуваое на субвенции пд сурана на ппщуиниуе се сп цел да се привлешау
инвесуиции вп секупрпу на ОИЕ;
Намалуваое на кпмуналниуе уакси за изградба на капациуеу за прпизвпдсувп на
енергија пд пбнпвливи извпри;
Разгледуваое на мпжнпсуиуе за склушуваое на дпгпвпри за Јавнп - Приваунп
Парунерсувп ппмеду ппщуиниуе и привауен парунер или кпнзпрциум сп щуп на

96

Енергеуска услужна кпмпанија (акрпним: ЕСКО или ЕСКп) е кпмерцијален бизнис за пбезбедуваое на
щирпк спекуар сеппфауни енергеуски рещенија, вклушувајќи и дизајн и спрпведуваое на прпекуи за
защуеда на енергија, зашувуваое на енергија, аууспрсинг на енергеуска инфрасурукуура, прпизвпдсувп на
елекуришна енергија и снабдуваое сп енергија, какп и управуваое сп ризик. Ппвеќе инфпрмации на:
http://www.naesco.org/resources/esco.htm
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ппщуиниуе ќе им се пвпзмпжи присуап дп приваунипу капиуал (вакви кпнкреуни
примери веќе ппсупјау вп други регипни на државауа);
Спрабпука на ппщуиниуе сп граданскипу секупр и кприсуеое на пдредени финансиски
средсува кпи граданскипу секупр ги дпбива пд сурана на ФНДП, нпрвещкауа,
германскауа, хпландскауа амбасада, Одделениеуп при Генералнипу секреуаријау на
Владауа на РМ за спрабпука сп граданскипу секупр, иун., а кпи се наменеуи за
искприсууваое на ОИЕ;
Градеое на преуприемашки дух пд сурана на ппщуиниуе сп иницираое на спрабпуки и
прпекуи пд пбласуа на ОИЕ кпи ќе бидау ауракуивни за дпмащниуе и суранскиуе
инвесуиупри;



Фпрмираое на Фпнд за искприсууваое на ОИЕ на нивп на Југписупшнипу плански
регипн;



Израбпука на планпви и на сурауегии за пплесен присуап дп фпндпвиуе на ЕФ;



Згплемуваое на спрабпукауа на регипналнп нивп, сп цел пплеснп ппщуиниуе да суанау
дел пд разни мрежи на спрабпука вп пбласуа на ОИЕ и ЕЕ и да се црпау искусува преку
урансфер на знаеое и дпбри пракуики.

11.2. Шекпри за усвпјуваое и спрпведуваое на прпекуи за
искприсууваое на ОИЕ вп ппщуиниуе вп Југписупшнипу плански регипн
вп Република Македпнија
При реализацијауа на заменауа на елекуришна или упплинска енергија пд кпнвенципнални
извпри на енергија сп енергија дпбиена пд ОИЕ, мпра да ппсупи некпј редпслед на планираое
и реализација на акуивнпсуиуе. Редпследпу на акуивнпсуи се базира на лпгишнп расудуваое за
ппуребиуе на ппщуинауа, какп и врз база на мнпгубрпјниуе ппзиуивни искусува пд
медунарпдниуе прпекуи финансирани вп ЕФ, а кпи мпжау да се прилагпдау на кпнкреуниуе
услпви и спсупјби.
Вп прпдплжение е дадена предлпг-меупдплпгија за реализација на еден прпеку пд идеја дп
кпнкреуна реализација и рабпуеое. Предлпг-меупдплпгијауа мпже да ппслужи какп впдиш за
ппщуиниуе за пплеснп да ги реализираау залпжбиуе за дпбиваое ппефуина енергија сп
ппефикаснп зашувуваое на живпунауа средина.
1. Анализа на ппсупјниуе прпблеми сп енергијауа вп ппщуинауа.
Ппуребнп е да се ппдгпуви анализа на: ппурпщувашкауа и ппуребиуе на елекуришна енергија,
упплинска енергија, исупријау на прпблемпу, мерки кпи биле превземени за ппдпбруваое на
спсупјбауа какп и субјекуивни и пбјекуивни ппуещкпуии кпи влијаеле вп неуспехпу за
ппдпбруваое на енергеускауа спсупјба.
При упа ппуребнп е да се направи прпценка на ппсупјни израбпуени физибилиуи суудии, какп и
предлпг прпекуи кпи пд некпи пришини никпгащ не биле реализирани.
2. Спздаваое на лисуа на ппуреби за ппдпбруваое на енергеускипу биланс вп ппщуинауа.
Ппуребнп е да се ппдгпуви лисуа на ппуреби за ппдпбруваое на енергеускипу биланс вп
ппщуинауа. Ппкрај упа уреба да се изврщи прешисууваое на кпнурадикупрниуе услпви кпи ги
дефинираау мпжниуе правци за уехнп-екпнпмскп ппдпбруваое на енергеускипу биланс на
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ппщуинауа. Сп анализауа уреба да се издвпјау пбјекуиуе или пбласуиуе кпи се најгплеми
ппурпщуваши на енергија, пднпснп кпи имаау најмала енергеуска ефикаснпсу, у.е. најгплеми
загуби, и да се испиуаау мпжнпсуиуе за замена на енергијауа пд ОИЕ кпи се на распплагаое вп
ппщуинауа. Дппплниуелнп уреба да се направи анализа на пбјекуиуе, пднпснп населбиуе пд
аспеку на енергеуска ефикаснпсу и финансиски ппгпднпсуи кпи би се дпбиле сп замена на
елекуришнауа енергија и упплинскауа енергија сп енергија дпбиена пд ОИЕ. Ппкрај пва, уреба
да се направи и прпценка на финансиски влпжуваоа вп инфрасурукуурауа, ппуребниуе ресурси,
време на ппвраупк на средсувауа, какп и да се прпцени влијание врз живпунауа средина.
Најпрвин уреба да се заппшне сп анализа на урпщпциуе за енергија. Дпкплку ппсупјау деуални
инфпрмации за ппурпщенауа енергија вп ппщуинауа, упгащ ппдеуалнп ќе мпже да се навлезе вп
прпграмауа за енергеуска ефикаснпсу (ЕЕ) и ОИЕ. Урпщпциуе за енергија реукп се ппјавуваау
самп какп една суавка вп бучеупу на ппщуинауа, уака щуп дпкплку исуиуе се издвпјау и
разгледаау, ќе се увиди дека уие се вбрпјуваау вп најгплемиуе урпщпци на ппщуинауа.
Лпкалниуе власуи распплагаау сп сиуе инфпрмации за урпщпциуе за севкупнауа енергија кпја е
ппурпщена (елекуришна енергија, дрва, јаглен, гас, мазуу, нафуа) и упа за целауа ппщуина. Преку
анализа на пвие урпщпци мпже да се увидау криуишниуе ппурпщуваши на енергија, и на упј
нашин мпже да се направау прпграмски приприуеуи за дејсувуваое и инвесуираое.
Најважен елемену пд пвпј шекпр е иденуификација на целиуе, па и прпблемиуе на ппщуинауа вп
пднпс на ОИЕ и ЕЕ. Овпј шекпр на прв ппглед мпже да изгледа уежпк и невпзмпжен, нп е
извпдлив и леснп применлив. На пр., дпкплку една пд целиуе на ппщуинауа е да гп згплеми
брпјпу на бизниси, упа знаши дека уреба да пбезбеди сппдвеуен делпвен прпсупр кпј нема да
има гплема ппурпщувашка на енергија, а сп упа и урпщпциуе на делпвниуе субјекуи вп упј
прпсупр би биле ппмали. Уука веднащ се ппврзува применауа на мерки за ЕЕ и кприсуеое на
ОИЕ вп изградбауа на пбјекуиуе, вп надвпрещнпуп псвеулуваое, вп внаурещнпуп псвеулуваое и
се разбира вп загреваоеуп и ладеоеуп на пбјекупу. Слишен пример мпже да се примени и за ЕЕ
и ОИЕ вп ушилищуауа. За да мпже ппдпбрп да функципнира насуавауа и за да не се нарущи
кпмфпрпу на ушенициуе, ппуребнп е ушилищуауа да впведау мерки на ЕЕ, сппдвеуна изплација и
ефикаснп грееое и ладеое сп искприсууваое на ОИЕ.
3. Спздаваое на уим кпј ќе биде нпсиуел на целпкупнипу прпцес.
Ппуребнп е да се фпрмира уим кпј ќе биде нпсиуел на целпкупнипу прпцес, ппшнувајќи пд
нарашка, ппдгпупвка, усвпјуваое на прпекуиуе па се дп нивна реализација и следеое на
ефекуивнпсуа и ефикаснпсуа. Овпј шекпр бара ангажираое на целпкупниуе шпвешки ресурси на
ппщуинауа кпи пдгпвараау пп свпјпу прпфил, искусувп и ангажман на бараоауа кпи уреба да
бидау задпвплени сп израбпукауа и реализација на прпекупу шии пснпвни цели прпизлегуваау
пд анализауа спрпведена вп шекприуе 1 и 2.
Прпекуиуе ппврзани сп енергијауа мпра да бидау впдени пд една лишнпсу или Секупр/
пдделение, кпи ја имаау ппддрщкауа пд правнициуе, смеукпвпдиуелиуе и другиуе експеруи вп
ппщуинауа. За да мпже пдделпу за ЕЕ и ОИЕ да биде успещен, мпра има јасни пвласууваоа за
непрешена рабпуа и спрпведуваое на прпекуиуе.
Ракпвпдиуелпу на Секупрпу/пдделениеуп за ЕЕ и ОИЕ мпра да биде некпј/а кпј/а целпснп ќе
биде ппсвеуен на управуваое и ракпвпдеое сп ЕЕ и ОИЕ. Дпбар пример за упа е приваунипу
секупр. Мнпгу преупријауија кпи рабпуау на пплеуп на ЕЕ и ОИЕ не гп ппределуваау
ракпвпдиуелпу на Секупрпу/пдделениеуп за ЕЕ и ОИЕ пд редпвиуе на ппсупешкиуе врабпуени,
ууку врабпууваау веќе искусна лишнпсу кпја има сппдвеунп искусувп и се има дпкажанп вп уаа
пбласу. Лпкалниуе власуи не секпгащ гп имаау пвпј капациуеу, нп уреба да се има вп предвид
дека сп квалификуван и ппсвеуен ракпвпдиуел рабпуиуе се пдвиваау сп мнпгу ппгплема брзина,
уака щуп и резулуауиуе се видливи ппбрзп.
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Спгласнп Закпнпу за енергеуика, ппщуинауа има и закпнска пбврска сппред кпја мпра да
ппдгпуви уригпдищен план за енергеуска ефикаснпсу и исуипу да гп дпсуави дп Агенцијауа за
Енергеуика на Република Македпнија.
4. Издвпјуваое на ппсупјниуе ОИЕ на уериупријауа на ппщуинауа.
Какп следен шекпр е ппуребнп да се издвпјау ппсупјниуе ОИЕ на уериупријауа на ппщуинауа
сппред нивниуе специфишнпсуи и мпжнпсуи за искприсууваое за ппдпбруваое на енергеускипу
биланс на ппщуинауа (прикажанп вп Глава 4 пд Суудијауа), какп и усвпјуваое на уехнплпгии за
искприсууваое на ОИЕ (прикажанп вп Глава 6 пд Суудијауа).
5. Израбпука на Физибилиуи Суудија (Суудија за извпдливпсу).
Пп заппзнаваоеуп сп дпсуапниуе ОИЕ и мпжнпсуиуе за нивнп искприсууваое би уребалп да се
инвесуира вп изгпувуваоеуп на деуална физибилиуи суудија (суудија за извпдливпсу).
Изгпувуваое на вакпв вид дпкумену бара да се ангажираау прпфесипналци кпи се заппзнаени
сп уехнплпгијауа за кприсуеое на сппдвеуниуе видпви ОИЕ. Минувајќи низ преухпдниуе шекпри,
преусуавникпу на ппщуинауа (или уимпу) ќе мпже правилнп да ги ппсуави криуериумиуе за
израбпука на суудијауа вп кпја уреба да се анализираау не самп уехнишкиуе, ууку и финансиски
ппказауели на мпжнипу прпеку. Физибилиуи суудијауа уреба да ги спдржи следниуе парамеури
на прпекупу:
 Ошекуванп прпизвпдсувп на енергија (упплинска или елекуришна);
 Ошекувани защуеди на гпривп или енергија (акп се заменуваау кпнвенципнални
гприва или елекуришна енергија);
 Ошекуванп намалуваое на емисииуе на суакленишки гаспви;
 Ошекувани инвесуициски урпщпци и урпщпци за пдржуваое и експлпауација на
пбјекуиуе;
 Рпк на спзреваое на инвесуицијауа;
 Неуп сегащна вреднпсу (NPV) на прпекупу;
 Внаурещна суапка на ппврау (IRR) на прпекупу.
Кај некпи прпекуи (какп на пример изградба на мали хидрп-елекурани) уреба да се пбрне
ппсебнп внимание на прифауливпсуа на прпекупу пд екплпщка гледна упшка.
Вп слушај кпга прпекупу е ппврзан сп уппуребауа на ОИЕ за грееое на згради, намесуп
физибилиуи суудија е дпвплнп да се изврщи ревизија на упплинскауа ппурпщувашка на
зградауа.
6. Израбпука на лисуа на мпжни извпри за финансираое на прпекупу, а ппупа и избпр на
најсппдвеунипу извпр (или извпри) на финансираое.
Какп следен шекпр уреба да се израбпуи лисуа на мпжни извпри за финансираое на прпекупу, а
ппупа и избпр на најсппдвеунипу извпр (или извпри) на финансираое. При упа мпже да се
изберау некплку извпри на финансираое, пднпснп исуиуе да се кпмбинираау. Дпдека за
физибилиуи суудија ппщуинауа мпже да ппднесе пријава за финансираое, или да кприсуи
сппсувени средсува, при реалнпуп спрпведуваое на прпекупу за искприсууваое на ОИЕ пбишнп
се кприсуау разлишни извпри на финансираое (пние кпи се акууелни вп мпменупу се ппищани
вп глава 9). Вп ппвеќеуп слушаи дпбрп изгпувена физибилиуи суудија ги вклушува и наведениуе
парамеури на кпнкреунипу прпеку, щуп е спсема дпвплнп за ппднесуваое на пријава за
финансираое на прпекупу пред разлишни дпмащни и/ или медунарпдни фпндпви и
кпмерцијални банки. Обишнп за да направи пријава за пперауивниуе финансиски прпграми,
ппуребнп е да се изгпувуви и уехнишка дпкуменуација (види Шекпр 7). При ппднесуваое на
пријава за финансираое (пспбенп за пперауивниуе прпграми) вп ппвеќеуп слушаи кприсникпу
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ги кприсуи услугиуе на кпнсулуануски фирми за израбпука на уехнишкауа дпкуменуација, нп сп
присусувп и акуивнп ушесувп на дпвплнп кпмпеуенуни и ппдгпувени кадри пд ппщуинауа –
кприсник на прпекупу и упа на сиуе нивпа на дпнесуваое на пдлуки.
Уука уреба да се наппмене дека ппщуинскипу бучеу вппбишаенп служи самп за ппдгпупвка и
реализација на акуивнпсуи и прпцеси за привлекуваое на инвесуиции за прпекуиуе, а за нивна
кпнкреунп спрпведуваое ппуребни се мнпгу ппгплеми средсува кпи уреба да се бараау кај
другиуе фпндпвски и/или банкарски извпри на финансираое.
7. Израбпука и пбезбедуваое на сиуе ппуребни дпкуменуи за реализација на прпекупу.
Вп пваа фаза, ппуребнп е да се израбпуау и пбезбедау сиуе ппуребни дпкуменуи за реализација
на прпекупу. Вп зависнпсу пд упа за кпј пбнпвлив извпр на енергија се рабпуи, дпкуменуацијауа
вклушува: дпбиваое на спгласнпсу за приклушпк на дисурибууивнипу сисуем кпја се дава пд
сурана на ппераупрпу на дисурибууивнауа мрежа ЕВН врз пснпва на ппднесенп бараое.
Нареден шекпр, вп зависнпсу пд инсуалиранипу капациуеу на кпнкреунипу ОИЕ, е дпбиваое на
Овласууваое за изградба на пбјекуи за прпизвпдсувп на елекуришна енергија пд ОИЕ сп
нпминална мпќ над 10 MW. Ппуребнп е ппзиуивнп мислеое за суудија за пценка на влијаниеуп
на живпунауа средина за да се дпбие Рещение за спгласнпсу за спрпведуваое на прпекупу какп
и ппзиуивнп мислеое за елабпрау за защуиуа на живпунауа средина за дпбиваое на Рещение
за пдпбруваое на елабпраупу.

8. Израбпука на уехнишка дпкуменуација, изгпувуваое на акциски план и избпр на изведуваш.
Вп пваа фаза се врщи израбпука на уехнишка дпкуменуација, се ппдгпувува акциски план и се
врщи избпр на изведуваш. Ппуребнп е да се пбрне мнпгу серипзнп внимание на ппдгпупвкауа
на уендерскауа дпкуменуација и уендерскиуе ппсуапки. Избраниуе изведуваши уреба да се вп
спсупјба да пбезбедау виспк квалиуеу на изврщуваое на уехнишкипу прпеку и градежнпмпнуажниуе акуивнпсуи.

9. Изведба на прпекупу и суекнуваое на суауус на ппвласуен прпизвпдиуел на елекуришна
енергија пд ОИЕ.
Вп пваа фаза нарашауелпу - инвесуиупр уреба да пбезбеди надзпр кпј вп негпвп име ќе ги
прпверува еуапиуе на изведбауа, ќе гарануира за квалиуеупу и навременпуп реализираое на
прпекупу (улпгауа на надзпрпу е дефинирана вп Закпнпу за градба на Република Македпнија).
Наппреднп сп изградбауа на пбјекупу, уреба да се заппшне прпцедурауа за суекнуваое на суауус
на ппвласуен прпизвпдиуел на елекуришна енергија пд ОИЕ сп щуп се суекнува правпуп на
склушуваое на дпгпвпр за кприсуеое на ппвласуени уарифи за прпизвпдсувп на елекуришна
енергија.
Инвесуиупрпу мпже да ппбара да му се издаде лиценца и пред дпбиваое на пдпбрение за
уппуреба на енергеускипу пбјеку, или пред дпбиваое на извещуај за изврщен уехнишки преглед
пд надзпрнипу инженер за пбјекуиуе за кпи не е ппуребнп издаваое на пдпбрение за уппуреба,
или пред дпбиваое на рещение за суаваое вп уппуреба на енергеускипу пбјеку. Инвесуиупрпу
ппднесува бараое за издаваое на времена лиценца дп Регулаупрнауа кпмисија за енергеуика
на Република Македпнија.
Одпбрениеуп за уппуреба гп издава градпнашалникпу на ппщуинауа на шија уериуприја се напда
градбауа. Уехнишкипу преглед на градбауа гп врщи кпмисија пд ппщуинауа вп рпк пд 15 дена пд
денпу на ппднесуваоеуп на ппупплнп бараое.
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Ппсуапкауа за издаваое на лиценца заппшнува вп Регулаупрнауа кпмисија за енергеуика на
Република Македпнија сп денпу на приемпу на бараоеуп за издаваое лиценца.
Ппсуапкауа за издаваое на привременп рещение за суекнуваое на суауус на ппвласуен
прпизвпдиуел на елекуришна енергија прпизведена пд пбнпвливи извпри на енергија
заппшнува сп ппднесуваое на бараое дп Регулаупрнауа кпмисија за енергеуика.
Рещениеуп за упис вп Регисуарпу на елекурпценурали кпи кприсуау пбнпвливи извпри на
енергија за прпизвпдсувп на елекуришна енергија, гп издава Агенцијауа за енергеуика на
Република Македпнија.
Нпсиуелпу на привременп рещение за суекнуваое на суауус на ппвласуен прпизвпдиуел на
елекуришна енергија прпизведена пд пбнпвливи извпри на енергија, за да се суекне сп суауус на
ппвласуен прпизвпдиуел и да кприсуи ппвласуена уарифа дп Регулаупрнауа кпмисија за
енергеуика уреба да дпсуави бараое за издаваое на рещение за суекнуваое на суауус на
ппвласуен прпизвпдиуел на елекуришна енергија прпизведена пд пбнпвливи извпри на
енергија и исупвременп да дпсуави бараое за кприсуеое на ппвласуена уарифа на елекуришна
енергија прпизведена пд пбнпвливи извпри на енергија. При упа, елекурпценуралауа уреба да
биде пущуена вп уппуреба вп рпкпу ууврден сп привременпуп рещение и барауелпу да
ппседува лиценца за врщеое на енергеуска дејнпсу прпизвпдсувп на елекуришна енергија за
елекурпценуралауа за кпја се бара суауус на ппвласуен прпизвпдиуел.
Крајна фаза пд пвпј шекпр е склушуваое на Дпгпвпр сп ппераупрпу на пазарпу на елекуришна
енергија и дпбиваое на Рещение за гаранција на ппуеклп не елекуришна енергија пд ОИЕ врз
пснпва на ппднесенп бараое пд прпизвпдиуелпу на елекуришна енергија пд пбнпвливи извпри
на енергија.
Агенцијауа за енергеуика на РМ има пбјавенп шеуири прирашници за ппсуапка на изградба на
елекурани за прпизвпдсувп на елекуришна енергија пд ОИЕ. Вп нив деуалнп се прикажани
неппхпдниуе шекпри вп ппсуапкауа на изградба и суекнуваое на суауус на ппвласуен
прпизвпдиуел на елекуришна енергија пд спншева енергија, бипмаса, веуерна енергија и
хидрпенергија. Исуиуе се дпсуапни на веб суранауа на Агенцијауа (www.ea.gov.mk), вп делпу Еизданија, Прирашници.

10. Следеое на рабпуауа на енергеускипу пбјеку кпј рабпуи сп кприсуеое на ОИЕ. Мереое и
прпверка на резулуауиуе.
Мнпгу шесуп пвпј шекпр не се реализира, нп упа е пд сущуинскп знашеое при целпкупнауа
пценка на реализираниуе прпекуи. Овпј шекпр е задплжиуелен при изврщуваоеуп на прпекупу
спгласнп склушен дпгпвпр сп загарануирани резулуауи (Ескп дпгпвпр), при щуп вп уакви слушаи е
преппрашливп мереоеуп и прпверка на резулуауиуе да се врщи пд надвпрещна фирма сп цел
пдбегнуваое на кпнфликуиуе меду нарашауелпу и изведувашпу. Освен упа, врз пснпва на
мереоеуп и прпверка на резулуауиуе, мпже да се ппдгпувау анализи сп шија ппмпщ ќе се
ппдпбри и дпразвие прпекупу сп цел за згплемуваое на прпизведенауа / защуеденауа енергија
и/ или намалуваое на урпщпциуе за рабпуеое и пдржуваое. Вп слушај кпга некпја ппщуина
реализира прпеку сп краупк рпк на имплеменуација и ппдпбра зарабпука, упа резулуира и сп
намалуваое на емисииуе на суакленишки гаспви и знашиуелнп намалуваое на финансискиуе
урпщпци. Ваквиуе резулуауи уреба да се прпмпвираау меду дпмащнауа јавнпсу за дпбиваое на
ппгплема јавна ппддрщка за целпснпуп искприсууваое на ОИЕ.
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11. Аудип-визуелнп и експерускп снимаое на резулуауиуе
Вп пваа фаза се врщи аудип-визуелнп и експерускп снимаое на резулуауиуе и се
иденуификуваау евенууални прпблеми кпи прпизлегуваау пд недпсуаупциуе на уредиуе,
ппсурпјкиуе, нп и пд самиуе ОИЕ (неппсупјанпсу, ппдплг прекин на дејсувуваое, нарущуваое на
перфпмансиуе на ОИЕ, и сл). Овие ппдаупци имаау ппвеќенаменска задаша и мпжау да
ппслужау за ппдпбруваое на перфпмансиуе на ппсупјнипу сисуем, да иденуификуваау
мпжнпсуи за прпщируваое на капациуеуиуе сп пглед на ппдпбрениуе перфпманси на ОИЕ, да
им ппслужау на експеруиуе какп искусувп за други слишни прпекуи, да пвпзмпжау евалуација на
прпекуираниуе цели и задаши и уехнп-екпнпмскиуе ефекуи пд реализиранипу прпеку.
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Графички прилпзи
Прилпг 1. Хидрпенергија

Пптенцијални лпкации за градба на мини и мали ХЕЦ вп ЈИПР дефинирани сппред Студијата за мпжни
мини и мали хидрпцентрали вп СР Македпнија, Републички кпмитет за енергетика на СР Македпнија
1982 гпдина

Пптенцијални лпкации за градба на ХЕ вп прпектпт „Вардарска дплина“ пд кпи 4 ХЕ се лпцирани вп
ЈИПР (ХЕ „Градец“, ХЕ „Милеткпвп“, ХЕ „Даватп“ и ХЕ „Гевгелија“)
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Прилпг 2. Бипмаса

Видпви на шуми вп Југпистпчен плански регипн

Шумскп – стппански единици вп спстав на ЈП „Македпнски шуми“ на теритпријата на ЈИПР
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Прилпг 3. Гепуермална енергија

Главни гептермални пплиоа вп Југпистпчнипт плански регипн

Прилпг 4. Енергија пд веуер

Мапа на лпкации ппгпдни за изградба на паркпви на ветерни електрани на теритпријата на ЈИПР
(10 – Бпгданци; 7 – Давидпвп; 12 – Кпжуф, Флпра)
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Прилпг 5. Спншева енергија

Глпбалнп спнчевп зрачеое и пптенцијал за прпизвпдствп на електрична енергија пд фптпнаппнски
панели ппставени ппд пптимален агпл вп ЈИПР
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Втпр дел: Студија за пптенцијалпт и искпристуваое на пбнпвливи
извпри на енергија вп Југпзападнипт регипн вп Република Бугарија

Овпј дел пд Суудијауа е ппдгпувен пд ЕнЕфеку Кпнсулу – Спфија, пп нарашка на
Здружениеуп на Југпзападни ппщуини на Бугарија – Благпевград.

Експертски тим за израбптка на Студијата:
1. Суанислав Андреев, дипл. инж., Прпекуен меначер, ЕнEфеку - Кпнсулу ДООЕЛ
– Спфија, Република Бугарија
2. Камен Симепнпв, дипл. инж., Прпекуен меначер, ЕнEфеку - Кпнсулу ДООЕЛ –
Спфија, Република Бугарија
3. Павел Маншев, дипл. ецц., Заменик дирекупр, Ценуар за енергеуска
ефикаснпсу - ЕнЕфеку, Спфија, Република Бугарија
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Впвед

1.

При ппределуваое на пплиуикауа за развпј, секпја ппщуинска админисурација уреба да ги земе
вп предвид уриуе пснпвни приприуеуи на Еврппскауа кпмисија вп ппглед на климаускиуе
прпмени и енергијауа, дефинирани вп сурауегијауа „Еврппа 2020”, именп:
- згплемуваое на енергеускауа ефикаснпсу за 20 %;
- згплемуваое на уделпу на енергијауа пд пбнпвливи извпри на енергија (ОИЕ) за 20
%;
- намалуваое на емисииуе на суакленишки гаспви за 20 %.
Главна цел на пваа Суудија е да ппмпгне вп згплемуваоеуп на капациуеупу на
ппщуинскиуе службеници, какп и на привауниуе инвесуиупри и населениеуп вп ппщуиниуе пд
југпзападнипу регипн, вп пднпс на мпжнпсуиуе за реализација на прпекуи за прпизвпдсувп на
енергија пд ОИЕ. Изгпувенауа Суудија ги ппфаќа уериуприиуе на следниве ппщуини: Банскп,
Белица, Благпевград, Бпбпщевп, Гпце Делшев, Грмен, Кпшеринпвп, Кресна, Пеуриш, Разлпг,
Рила, Сандански, Саупвша, Симиули, Сурумјани, Уреклјанп и Хачидимпвп (Слика 1).

Слика1. Местппплпжба на разгледуваните ппштини

Суудијауа нема за цел да гп преусуави уепреускипу ппуенцијал на разлишниуе видпви
ОИЕ на уериупријауа на ппщуиниуе, кпј нема пспбена пракуишна вреднпсу, ууку да им
демпнсурира на сиуе заинуересирани сурани, какп би мпжеле да ги искприсуау
распплпжливиуе ресурси. Инфпрмацииуе вп дпкуменупу не се наменеуи кпн уехнишкиуе и
финансискиуе експеруи, ууку ппвеќе за щирпкауа јавнпсу, при щуп целуа е на дпсуапен јазик да
се преусуавау синуеуизирани пракуишни инфпрмации за реализираое на прпекуи за
искприсууваое на ОИЕ на сппдвеуниуе уериуприи. Пп заппзнаваоеуп сп инфпрмацииуе вп пвпј
дпкумену, заинуересираниуе сурани ќе мпжау да изберау приприуеуни прпекуи, имајќи ги вп
предвид индивидуалниуе цели за кпи уие мпжау да изврщау пдредени прелиминарни
исуражуваоа и спрпведау акуивнпсуи за планираое. Вп спгласнпсу сп еврппскауа пплиуика,
улпгауа на ппщуиниуе е да спздаваау ппвплни услпви за реализација на прпекуиуе за
искприсууваое на пбнпвливиуе извпри на енергија и да служау какп пример за лпкалнпуп
население.
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Задашауа, кпја е ппсуавена пред авуприуе на пвпј дпкумену е презенуираое на следниуе
инфпрмации на целниуе групи:
- распплпжливиуе ресурси на ОИЕ, кпи мпжау да бидау искприсуени на уериупријауа
на секпја ппщуина;
- сппдвеуниуе уехнплпгии за искприсууваое на распплпжливиуе ресурси;
- мпжнпсуиуе за финансираое на прпекуи за искприсууваое на ОИЕ.
Меупдплпгијауа за изгпувуваое на пвпј дпкумену се заснпва на следниве шекпри:
Чекпр 1: Прпучуваое и анализа на дпстапните инфпрмации, и пспбенп: ппщуинскиуе
енергеуски прпграми97; дппплниуелниуе дпкуменуи (извещуаи, суудии на слушаи, исуражуваоа
и др., кпи се пднесуваау на ОИЕ вп целниуе и слишни регипни и/или ппщуини беа прпушени и
распплпжливиуе ппдаупци, беа анализирани, прпверени и сумирани); наципналнипу акциски
план за пбнпвливи извпри на енергија98; нпрмауивниуе акуи пд пбласуа на енергеуикауа,
енергеускауа ефикаснпсу и ОИЕ.
Чекпр 2: Дппплнуваое на инфпрмациите кпи недпстигаат: врз пснпва на сумираниуе
и анализирани ппдаупци за време на испплнуваоеуп на Шекпр 1, беа ппдгпувени пращалници и
беще изгпувена сурукуура на инуервјуауа. Пращалнициуе беа пппплнеуи за време на специјалнп
прганизирани средби, сп експеруи пд пдделниуе ппщуини.
Чекпр 3: Обрабптка на инфпрмациите: се изврщија дппплниуелни анализи, сп
кпмбинираое на инфпрмацииуе, спбрани за време на преухпдниуе два шекпри. Ппдаупциуе пд
разлишниуе извпри беа сппредени и вп слушај на разлики се изврщија дппплниуелни
прпушуваоа и анализи, сп кпи беа ууврдени ппверпдпсупјни извпри на инфпрмации.
Чекпр 4: Анализа на финансиските механизми: пп прегледпу на дпсуапниуе ОИЕ на
уериуприиуе на ппщуиниуе и најрелевануниуе уехнплпгии пд финансиска и уехнишка гледна
упшка, беще направена анализа на ппсупешкиуе и евенууалниуе нпви щеми за финансираое на
уакпв уип на прпекуи.
Чекпр 5: Наспки за реализираое на прпектите: вп пваа фаза, врз пснпвауа на веќе
сумираниуе инфпрмации (дпсуапни ОИЕ, уехнплпгии за искприсууваое, правна рамка,
механизми за финансираое), се изгпуви краукп упаусувп за неппхпдниуе шекпри за
реализираое на прпекуиуе за искприсууваое на ОИЕ на уериуприја на целниуе ппщуини.

2. Општи инфпрмации за ОИЕ вп целните ппштини
Вп пвпј дел, вп крауки цруи, се ппищани ппуенцијалниуе ОИЕ за секпја пд
разгледуваниуе ппщуини, при щуп разлишниуе извпри се ппделени вп следниве групи:
- Гептермална енергија. Рагледувани се хидрпгепуермални извпри, кпи се дпсуапни
на уериупријауа на ппщуиниуе. Вп пваа глава не е ппсвеуенп внимание на
97

Во согласност со бугарското законодавство секоја општина е должна да претстави Општинска
енергетска програма и годишен извештај до Бугарската агенција за одржлив развој на енергетиката за
имплементација на активностите предложени во програмата. Дел од содржината на овие програми се
информациите за достапните ОИЕ на територијата на општината, како и можностите за нивно
искористување.
98
Документот е изработен восогласност со Директивата 2009/28/ЕС и ги демонстрира националните
политички и општите национални цели, во поддршка на целите „20-20-20" на ЕУ.
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нискпппуенцијалнауа енергија пд ппшвауа. Пример за искприсууваоеуп на пвпј вид
енергија е преусуавен вп Глава 3.1.
Спнчева енергија. Ппради пгранишенипу пбем на пвпј дпкумену, вп пваа глава
не е разгледан деуалнп ппуенцијалпу на секпја ппщуина. Вп Глава 3.2 се прикажани
два примери – еден за прпизвпдсувп на елекуришна енергија и друг за прпизвпдсувп
на упплинска енергија. Секпја ппщуина мпже сампсупјнп да прпцени дали има
инуерес за ушесувп вп уакпв уип прпекуи.
Енергија пд ветер. Ппради пгранишенипу пбем на пвпј дпкумену, вп пваа глава
не се разгледува деуалнп ппуенцијалпу на секпја ппщуина. Земајќи ги вп предвид
брпјниуе защуиуени уериуприи вп разгледуваниуе ппщуини, какп и Рещениеуп бр.
EM-03 пд 01.07.2014 гпдина на Државнауа регулаупрна кпмисија за енергеуика за
приклушуваое на пбјекуи за прпизвпдсувп на елекуришна енергија пд пбнпвливи
извпри, вп пваа глава фпкуспу е на ппщупуп резиме на защуиуениуе уериуприи вп кпи
има пгранишуваоа за градеоеуп на веуерни паркпви.
Хидрпенергија. Накраукп се ппищани дпсуапниуе ппдаупци за рекиуе, браниуе и
гравиуацискиуе сисуеми за впдпснабдуваое на уериуприиуе на разгледуваниуе
ппщуини.
Бипмаса. Рагледувани се главнп мпжнпсуиуе за искприсууваое на дрвнауа
бипмаса.
Бипгас. Опищани се мпжниуе извпри за генерираое на бипгас на уериупријауа
на разгледуваниуе ппщуини, именп: деппнии за кпмунален цврсу пупад (КЦО), пупад
пд супшарсувпуп и земјпделсувпуп, прешисуиуелни суаници за пупадни впди (ПСОВ).

2.1.

Банскп

Ппшти инфпрмации
Опщуина Банскп се напда вп Југпзападна Бугарија и ппфаќа дел пд планинауа Пирин,
делпви пд Разлпщкауа кпулина, пд уеснецпу Мпмина клисура на рекауа Месуа и пд Дабращкипу
дел на Западниуе Рпдппи. Релјефпу варира пд рамнини дп ридпви. Опщуинауа се спсупи пд 8
населени месуа: градпвиуе Банскп и Дпбринищуе и селауа Месуа, Филиппвп, Кремен, Обидим,
Осенпвп и Гпсуун. Опщуина Банскп граниши сп ппщуиниуе Разлпг, Белица, Велинград, Грмен,
Гпце Делшев, Сандански и Кресна. Вкупнауа ппврщина на ппщуинауа е 496,21 км 2. Сппред
ппдаупциуе пд Наципналнипу инсуиууу за суауисуика (НИС) населениеуп на 01.02.2011 гпдина99
изнесува 13.125 лица.
Гептермална енергија
Распплпжливи ресурси на уериупријауа на ппщуинауа, какп щуп следува, се:
Извпр „Дпбринищуе” вклушен какп бр. 24 вп списпкпу на напдалищуауа на минерални
впди - исклушиуелна државна сппсувенпсу (ИДС). Вп 2011 гпдина напдалищуеуп е даденп на
ппщуина Банскп за управуваое и кприсуеое за перипд пд 25 гпдини. Негпвипу вкупен
експлпауаципнен прпупк изнесува 16,36 l/s, а уемперауурауа на разлишниуе дупнауини и извпри
99

Сите податоци за бројот на населението во разгледуваните општини се врз основа на националниот
попис од 2011 година, и се актуелни за 01.02.2011 година.
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варира меду 31,8пС и 43,5пС. Селп Дпбринищуе е прпгласенп за спа ценуар пд регипналнп
знашеое. Вп мпменупу се издадени дпзвпли за кприсуеое на 7,7 l/s пд вкупнипу прпупк, а какп
слпбпдни псуануваау 7,8 l/s. Ппуенцијалпу за искприсууваое на упплинскауа енергија на впдауа
не е реализиран.
Југпзападнп пд градпу Банскп, вп меснпсуа Мрува пплјана, на пкплу 1.050 м.н.в. се
напдаау два минерални извпри и една бунарска дупнауина. Нивнипу вкупен прпупк изнесува
пкплу 60 l/s, а среднауа уемперауура изнесува 17°С. Впдауа е хидрпкарбпнауна, силициумскпмагнезиумска, слабп минерализирана сп спдржина пд пкплу 0.22 gr/l. Напдалищуеуп е вп јавна
ппщуинска сппсувенпсу. Нема ппдаупци за дпсуапни ппурпщуваши на упплинска енергија вп
близина на напдалищуеуп.
Спнчева енергија
На уериупријауа на с. Филиппвп се напда привауна фпупнаппнска елекуришна ценурала.
Примери за искприсууваое на енергијауа пд спнцеуп се преусуавени вп Глава 3.2.
Енергија пд ветер
Веурпвиуе вп кпулинауа се слаби дп умерени, сп средна брзина 1 m/s вп упплауа
пплпвина пд гпдинауа, дпдека вп виспкиуе планински делпви вп уекпу на зимауа уие
дпсуигнуваау дп 40 m/s. Перипдиуе на мирнп време се пкплу 40% за нискиуе делпви на
планинауа и пкплу 10–15% за виспкиуе делпви.
Окплу 31% пд уериупријауа на ппщуинауа припада на Наципналнипу парк „Пирин”. Вп
ппсегпу на паркпу и вп земјищуеуп на ппщуинауа припада и резерваупу „Јулен”. Ппвеќе
инфпрмации за искприсууваоеуп на енергијауа пд веуерпу е преусуавена вп Глава 3.3.
Хидрпенергија
Низ уериупријауа на ппщуинауа уеше рекауа Месуа сп десниуе приупки: Дисилица,
Безбпжка река, Реуиже, Кременска река и левиуе приупки: Мауеница, Осенпвска река и Глазне.
На уериупријауа на ппщуинауа се изградени две брани: „Белизмауа” вп ппщуинска
сппсувенпсу, 84.000 m3 и Кријнец - сппсувенпсу на ЕООД „Наппиуелни сисуеми", филијала Гпце
Делшев, 105.000 m3, при щуп и двеуе се кприсуау за навпднуваое.
На уериупријауа на ппщуина Банскп се изградени 3 мали ХЕЦ вп близинауа на селауа
Гпсуун, Филиппвп и Кремен. Најзнашајнипу пбјеку е каскадауа „Реуиже", кпја се напда на
уериупријауа на с. Кремен и се спсупи пд 3 МХЕЦ на прпуешни впди. Изјавени се и намери за
инвесуиции за градеое на ущуе некплку МХЕЦ на рекиуе Месуа, Дисилица, Осенпвска,
Влаинска, Лакенска, Мауан дере, Перлещка и др.
За кпмуналнп впдпснабдуваое Банскп кприсуи извпри сп вкупен прпупк 78 l/s, а
Дпбринищуе сп 14 l/s. Преусупи финансираое и реализација на прпеку за дппплниуелнп
впдпснабдуваое пд Караманица дп Банскп за дппплниуелни 40 l/s.
За време на исуражуваоеуп не беа пбезбедени ппдаупци за сисуеми за гравиуацискп
впдпснабдуваое на уериупријауа на ппщуинауа. Се преппрашува да се прпуши нивнипу
ппуенцијал за прпизвпдсувп на елекуришна енергија преку градеое на МХЕЦ.
Бипмаса
Вкупнауа ппврщина на щумскипу фпнд е 27.655 ха (над 75% пд уериупријауа на
ппщуинауа). Се суппанисува пд две фирми - „Државнп щумскп суппансувп Дпбринищуе” и „ДЩС
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Месуа”, какп и Дирекција Наципнален парк „Пирин”. Вп регипнпу препвладува зимзелена
вегеуација.
Сешауа и прерабпукауа на дрвп се щирпкп распрпсуранеуи дејнпсуи на уериупријауа на
ппщуинауа. Мпже да се каже дека се искприсуува гплем дел пд дпсуапнпуп дрвп за сеша.
На ппшеупкпу на 2006 гпдина заппшнува првауа фаза пд градеоеуп на упплана кпја
кприсуи дрвна бипмаса вп градпу Банскп, сп капациуеу 5 MW. Исуауа гпдина заппшнува
изградбауа на дисурибууивна мрежа за уппла впда и наппјуваое на првиуе кприсници.
Уппланауа вп Банскп е прва вп Бугарија кпја кприсуи бипмаса (дрвени деланки) за
ценурализиранп грееое. Вп мај 2008 гпдина заппшнува и вупрауа фаза на прпекупу, при щуп
капациуеупу на ценуралауа е прпщирен дп 10 MW. Сп пдлукауа на спвеупу на ппщуинауа пд
2009 гпдина пдпбрена е реализацијауа на прпекупу „екплпщки сисуем за снабдуваое сп
упплина на Дпбринищуе кпј кприсуи бипмаса“, врз пснпва на јавнп-приваунп парунерсувп (ЈПП).
Изграденауа дисурибууивна мрежа за уппла впда ппфаќа гплем дел пд ппщуинскиуе згради,
какп и хпуели, преупријауија и привауни куќи. Индусурискиуе пупадпци на преупријауијауа за
дрвппрерабпука вп гплем суепен се кприсуау секундарнп, щуп исупвременп вп гплема мера гп
намалува прпценупу на шису пупад.
Бипгас
Земјпделствп. Вп ппследниуе гпдини се набљудува ппрасу на брпјпу на живпуни на
фармиуе и на ппврщинауа на пбрабпуливп земјпделскп земјищуе. Живпуниуе на уериупријауа
на ппщуинауа се пдгледуваау преуежнп на пасищуа. Недпсуигаау гплеми фарми за свиои,
гпведа и живина, кпи се ппуенцијален извпр на щуалскп дубре за прпизвпдсувпуп на бипгас. Вп
сурукуурауа на ппврщинауа на земјпделски ппсеви, вп најгплем дел пупадаау ппврщиниуе, кпи
се кприсуау за прпизвпдсувпуп на жиуни кулуури – пшеница и ‘рж (пкплу 2.600 да), на кпмпир
(пкплу 2.500 да), на пшенка (пкплу 1.300 да), на зеленшуци (пкплу 850 да), а пд индусурискиуе
кулуури – на уууун (пкплу 200 да). Ппвеќегпдищниуе насади се сп мала ппврщина и се пд мали
пвпщни градини на јабплки и крущи (вкупнп 200 да).
Деппнии. Опщуинауа се ппслужува пд сурана на деппнија за кпмунален цврсу пупад
(КЦО) Разлпг, а суариуе деппнии вп Банскп и Дпбринищуе немаау ппуенцијал за генерираое на
деппниски гас.
Птпадни впди. Вп мпменупу, вп уек е спрпведуваое на прпекупу „Рехабилиуација на
сисуемпу за впдпснабдуваое и канализација на Банскп сп изградба на прешисуиуелна суаница
за пупадни впди (ПСОВ)“ вп вреднпсу пд пкплу 90 милипни левпви, финансирана преку
Операуивнауа прпграма „Живпуна средина”. Прпекупу предвидува изградба на нпва ПСОВ сп
капациуеу 29.980 еквивалену жиуели (ЕЖ) сп прпекуен хпризпну 2034 гпдина и рехабилиуација
и дпградуваое на мрежауа за впдпвпд и канализација (ВиК) на Банскп. Израбпуена е и
прпекуна дпкуменуација за „Изградба на ПСОВ „Дпбринищуе”, рекпнсурукција, мпдернизација
и прпщируваое на сисуемиуе за впдпснабдуваое и канализација и нивнп ппврзуваое сп
„Дпбринищуе”. Прпекупу предвидува изградба на нпва ПСОВ сп капациуеу 8.635 еквивалену
жиуели. Не е предвиденп прпизвпдсувп на бипгас пд уалпзиуе вп прешисуиуелниуе суаници.

2.2.

Белица

Ппшти инфпрмации
Опщуина Белица се напда вп северписупшнипу дел на пбласуа Благпевград сп ппврщина
пд 293,5 км2. Граниши сп ппщуиниуе Банскп, Разлпг, Сампкпв, Јакпруда и Велинград. Опщуинауа
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е спсуавена пд 13 населени месуа, ппщуинскипу ценуар градпу Белица и 12 села, кпи се напдаау
вп јужнипу дел на ппщуинауа. Релјефпу е планински и пплупланински, ппфаќа делпви пд Рила и
Западниуе Рпдппи, какп и дплинауа на гпрнпуп уешение на рекауа Месуа. Среднауа надмпрска
виспшина е 1.351 m, а денивелацијауа е 450 m, щуп негауивнп влијае на вкупнипу екпнпмски и
инфрасурукуурен развпј на ппщуинауа, какп и на развпјпу на лпкалнауа мрежа. Сппред извпри
на НСИ, на 01.02.2011 гпдина, населениеуп на ппщуина Белица изнесувалп 9.927 лица.
Гептермална енергија
На уериупријауа на ппщуинауа е ппзнау спндажнипу извпр на впда вп градпу Белица, пд
кпј се црпи минерална впда сп уемперауура 26°С, кпја е сп ниска спдржина на расувпрени
минерални мауерии. Јпниуе кпи препвладуваау ја каракуеризирау впдауа какп
хидрпкарбпнауна науриумпва, сп згплемена кпнценурација на флуприд и меуасилициумпва
киселина. Впдауа мпже да се кприсуи за надвпрещнп балнеп уерапија и за сппрускппрпфилакуишни цели, какп и за флащираое. Искприсууваоеуп на уемперауурауа на впдауа за
климауизација мпже да се псувари сп ппмпщ на упплинска пумпа.
Вп селауа Краищуе и Дагпнпвп има напдалищуа на уермални впди сп лпкалнп знашеое,
кпи дпсега не се испиуани.
Спнчева енергија
За време на изгпувуваоеуп на пваа Суудија не беа прпнајдени ппдаупци за изградени
фпупнаппнски ценурали на уериупријауа на ппщуинауа. Примери за искприсууваоеуп на
енергијауа пд спнцеуп се прикажани вп Глава 3.2.
Енергија пд ветер
Не ппсупјау ппдаупци за прпушуваое на брзинауа и наспкауа на веуерпу на уериупријауа
на ппщуина Белица, какп и за изградени веуерни паркпви. Севернипу дел пд уериупријауа на
ппщуинауа припада вп границиуе на Наципналнипу парк „Рила”.
Хидрпенергија
Впдниуе ресурси на ппщуинауа се фпрмираау пд рекауа Месуа и пд нејзиниуе приупки рекиуе Белишка, Впуршка, Бабещка, Злауарица и Палауик. Обилниуе врнежи, дплгпурајнпуп
задржуваое на снегпу и распплпжливиуе щумски ресурси гп услпвуваау нивпуп на впдауа вп
решниуе кприуа. Привауни инвесуиупри прпјавуваау инуерес за градеое на мали ХЕЦ и веќе има
една изградена на Суанкпва река.

Бипмаса
Вкупнауа ппврщина на щумскипу фпнд изнесува 21.944 ха или 74,8% пд уериупријауа на
ппщуинауа. Функципнираау над 40 преупријауија сп пснпвна дејнпсу сеша и прерабпука на дрвп.
Се прпизведуваау дрвени градежни мауеријали, мебел, харуија и прпизвпди пд харуија.
Сущуински прпблем преусуавуваау дрвниуе пупадпци, кпи предизвикуваау серипзни щуеуи врз
живпунауа средина. Дрвниуе пупадпци исупвременп мпже да се кприсуау какп сурпвина за
прпизвпдсувп на брикеуи, при щуп на упј нашин се намалува кплишинауа на дрва за заупплуваое
на дпмаќинсувауа, какп и кплишинауа на искприсуенп дрвп вп индусуријауа за харуија и
целулпза.
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Бипгас
Земјпделствп. Ппвеќеуп пд дпмаќинсувауа се вклушени вп мали земјпделски
суппансува, нп нивнпуп прпизвпдсувп е наменеуп главнп за задпвплуваое на сппсувениуе
ппуреби. Оснпвнипу дел пд пбрабпуливпуп земјищуе се кприсуи за кулуури какп кпмпир, грав,
пшенка, уууун и др. На уериупријауа на ппщуинауа се пдгледуваау скпрп сиуе видпви дпмащни
живпуни на мали семејни фарми, кпи не се пазарнп приенуирани и се прпдава самп суфициупу
вп дпмаќинсувауа.
Деппнии. Вп ппщуинауа се генерираау приближнп пкплу 5.000 упни пупад гпдищнп. На
уериупријауа на ппщуинауа нема деппнија за цврсу кпмунален пупад (ЦКО), кпја би била
сппдвеуна за прпизвпдсувп на енергија пд деппниски гас.
Птпадни впди. Вп населениуе месуа на уериупријауа на ппщуинауа нема изградени
прешисуиуелни суаници за пупадни впди (ПСОВ). Лпкална прешисуиуелна суаница за пупадни
впди е изградена вп уурисуишкипу кпмплекс „Семкпвп”, вп спгласнпсу сп мпменуалнипу
капациуеу на пдмпралищуеуп. Предвидена е изградба на мали ПСОВ, нп сп пглед на
малпбрпјнпуп население вп ппщуинауа, не е впзмпжнп прпизвпдсувп на бипгас пд уалпзиуе.

2.3.

Благпевград

Ппшти инфпрмации
Опщуина Благпевград е најгплемауа ппщуина пп население и уреуа пп гплемина на
уериуприја вп рамкиуе на пбласуа Благпевград (сп ппврщина пд 620 км2). Се напда вп
Југпзападна Бугарија, вп најзападнипу дел на рилскп-рпдппскипу масив и е спсуавена пд 26
населени месуа (сп вкупнп 77.441 жиуели, спгласнп сп ппдаупциуе пд месец февруари 2011
гпдина). Опщуинскипу ценуар Благпевград се напда вп дплинауа на рекауа Сурума, на 360 м.н.в.,
вп неппсредна близина дп југпзападниуе падини на Рила, на Еврппскипу кпридпр Е-79, на 100
км јужнп пд Спфија.
Гептермална енергија
Дпсуапни ресурси на уериупријауа на ппщуинауа се следниве:
Гепуермален извпр „Благпевград”, кпј е вклушен какп бр.10 на лисуауа на напдалищуа на
минерални впди – ИДС. Вп 2011 гпдина напдалищуеуп и е даденп за управуваое и кприсуеое
на ппщуина Благпевград за перипд пд 25 гпдини. Негпвипу вкупен прпупк за експлпауација
изнесува 13,5 l/s, а уемперауурауа на разлишниуе дупнауини и извпри варира ппмеду 54пС и
55пС. Вп мпменупу има издадени дпзвпли за уппуреба на 1,0 l/s пд вкупнипу прпупк за
експлпауација, при щуп слпбпдни псуануваау 12,5 l/s. Ппуенцијалпу за пбнпвуваое на
упплинскауа енергија на впдауа не е реализиран.
Гепуермален извпр „Благпевград – река Сурума” , кпј е вклушен какп бр.11 на лисуауа на
напдалищуа на минерални впди. Извпрпу е даден за управуваое и кприсуеое на ппщуина
Благпевград. Се напда на пкплу 1.500 меура западнп пд уериупријалниуе граници на градпу
Бпуевград. Вкупнипу прпупк за експлпауација изнесува пкплу 6,3 l/s, а уемперауурауа на впдауа
е ппмеду 57,8пС и 63пС. Нема ппдаупци за издадени дпзвпли за кприсуеое на впдауа.
Гепуермалнипу извпр „Благпевград – Еленпвп” е јавна ппщуинска сппсувенпсу (ЈОС).
Ресурсиуе на пва напдалищуе, се ууврдени вп 2001 гпдина пп наредба на минисуерпу за
живпунауа средина и изнесуваау 1,043 l/s, а уемперауурауа 21пС. Наредбауа е сп важнпсу за
перипд пд 6 гпдини, кпј е веќе исуешен у.е. ресурспу уреба да се реафирмира.
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Се преппрашува да се испиуаау мпжнпсуиуе за целпснп искприсууваое на упплинскауа
енергија на впдауа.
Спнчева енергија
При изгпувуваоеуп на пва исуражуваое не беа пбезбедени ппдаупци за
фпупнаппнскиуе инсуалации, кпи се напдаау на уериуприја на ппщуинауа. Примери за
искприсууваоеуп на енергијауа пд спнцеуп се преусуавени вп Глава 3.2.
Енергија пд ветер
На уериупријауа на ппщуинауа припадаау југпзападниуе делпви на Наципналнипу парк
„Рила” или вкупнп 7.178 ха. Ппвеќе инфпрмации за искприсууваое на енергијауа пд веуер се
дадени вп Глава 3.3.
Хидрпенергија
Главна впдена аруерија вп регипнпу е рекауа Сурума, кпја е најгплемауа река вп
Југпзападна Бугарија. Решнауа мрежа е гусуа и се фпрмира главнп пд нејзиниуе приупки:
Кппривен, Рилска, Благпевградска Бисурица, Лисијска река, Дренпвска река, Лпгпдащка река,
Брежанска, Сенпкпска, Градевска, Суара, Сущишна и Брезнищка. Нивнипу режим се
каракуеризира сп прплеунп пплнеое на решнпуп кприуп, щуп влијае на нивнауа уппуреба.
Дппплниуелна препрека е и загаденпсуа на дел пд приупкиуе на Сурума.
Вп рамкиуе на регипнпу се изградени ппвеќе, преуежнп мали брани. Најгплемауа брана
вп ппщуинауа е „Супјкпвци” сп ппврщина пд 130 ха.
Впдауа за пиеое се пбезбедува пд пувпрени впдпзафауи на р. Бисурица, пувпрени
впдпзафауи вп меснпсуа „Шакалица” вп Рила и пд пумпниуе суаници пп дплжина на рекиуе
Сурума и Бисурица.
Распплпжливиуе впдни ресурси за прпизвпдсувп на елекуришна енергија на
уериупријауа на ппщуинауа дпбрп се искприсууваау, при щуп пвде се напда и каскадауа
„Благпевградска Бисурица”, кпја се спсупи пд 8 МХЕЦ и пд ХЕЦ „Славпва”.
Бипмаса
Вкупнауа ппврщина на щумскипу фпнд на уериупријауа на ппщуинауа изнесува 27. 179
ха. Ппщуменауа гпрска ппврщина е пбраснауа решиси ппдеднаквп пд щирпкплисни видпви
дрвја (бука, зимски даб, благун, габер, јасика, бреза, багрем, даб медунац, бел габер и други) –
54,1% и иглплисни (бел бпр, црн бпр, смрека, ела, дагласка ела, арищ, мплика и други) – 45,9%.
Инуерес за заупплуваое сп кприсуеое на бипмаса вп Благпевград нема, бидејќи градпу
е гасифициран. Наппјуваоеуп се врщи пд магисуралнипу гаспвпд за Грција. Предвидени се и
прпщируваоа на градскауа гаспвпдна мрежа, какп за ппуребиуе на градпу, уака и за идниуе
индусуриски преупријауија.
Бипгас
Земјпделствп. Најгплем дел пд расуиуелнпуп прпизвпдсувп гп заземаау зрнесупжиуниуе кулуури, при щуп засеаниуе ппврщини вп 2013 гпдина сп пшеница изнесувале 402 ха,
сп јашмен 100 ха и сп ‘рж 100 ха; а ппупа следау пд индусурискиуе кулуури – спншпглед;
прпизвпдсувпуп на зеленшук и мнпгугпдищни насади. Вп ппследниуе гпдини се забележува
знашиуелнп намалуваое на ппврщиниуе засадени сп уууун. Брпјпу на регисурирани земјпделски
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прпизвпдиуели вп 2013 гпдина изнесува 483. Вп ппщуинауа е развиенп супшарсувп и упа на
пасищуа се пдгледуваау главнп гпведа и пвци.
Деппнии. Опщинскауа деппнија за ЦКО е заувпрена вп 2012 гпдина. Забележани се
слушаи на сампзапалуваое, пд кпи мпже да се заклуши дека ппуенцијалпу за искприсууваое на
деппнискипу гас е низпк и деппнијауа е ппасна за живпунауа средина. Се предвидува изградба
на регипнална деппнија, кпја щуп ќе ги ппслужува ппщуиниуе Благпевград, Симиули, Рила,
Бпбпщевп и Кпшеринпвп. Вп пваа фаза, не мпже да се пцени ппуенцијалпу на нпвауа
регипнална деппнија за прифаќаое и искприсууваое на деппнискипу гас. Кпга ќе се земау вп
предвид пшекуваниуе кплишини на прифауен пупад мпже да се направау упшни прпценки, и вп
прпцеспу на експлпауација на деппнијауа да се разгледаау мпжнпсуиуе за прпизвпдсувпуп на
елекуришна и/или упплинска енергија, пп рекулуивираоеуп на првауа ќелија (не ппранп пд 7
гпдини пп ппшеупкпу на реалнауа експлпауација).
Птпадни впди. Вп градпу има изграденп градска прешисуиуелна суаница за пупадни
впди (ГПСОВ) Благпевград. Вкупнпуп кплишесувп на спбрани пупадни впди за ппщуинауа,
сппред ппследниуе дпсуапни ппдаупци пд НСИ за 2009 гпдина, се 9.551,4 илјади м3/гпд.
Испущуениуе прпшисуени впди, меду кпи и уреуираниуе за 2009 гпдина, изнесуваау 8.299,6
илјади м3/гпд. Сиуе населени месуа на уериупријауа, сп исклушпк на Благпевград немаау
изградени ПСОВ. Преппрашливп е да се направи анализа на уалпзиуе пд ГПСОВ Благпевград, за
да се прпцени дали има мпжнпсу за прифаќаое и искприсууваое на меуанпу.

2.4.

Бпбпщевп

Ппшти инфпрмации
Опщуина Бпбпщевп се напда вп Југписупшнипу дел на Ќусуендилскауа пбласу вп
прирпднп фпрмиранипу репн Бпбпщевска јака, на двауа брега на рекиуе Сурума и Черман. Вп
спседсувпуп е ппщуина Рила на исупк, ппщуина Невесуинп на запад, ппщуина Кпшеринпвп на југ
и ппщуиниуе Дупница и Бпбпв дпл на север. Вп пднпс на физишкп–гепграфскауа лпкација
ппщуинауа ппфаќа дел пд планинауа Рила, северниуе падини на планинауа Руен и дел пд
распукнауауа дплина на р. Сурума. Нејзинауа месуппплпжба гп услпвува нејзинипу разнпвиден
релјеф, планински и пплупланински. Вп спсуавпу на ппщуина Бпбпщевп влегуваау следниве
населени месуа: град Бпбпщевп кпј е админисурауивен ценуар и селауа Слауинп, Фспјка,
Блажиевп, Каменик, Бадинп, Спппвп, Виспка Мпгила, Вукпвп, Дпбрпвп и Скринп. Вкупнипу брпј
на населениеуп на ппщуина Бпбпщевп изнесува 2.870 жиуели (ппдаупци пд НСИ 2011 гпдина).
Гептермална енергија
Единсувенипу извпр на минерални впди е минералнипу извпр вп с. Слауинп сп бпгауа
спдржина на хлпр, науриум, калиум и јаглерпд дипксид. Уемперауурауа на впдауа е ппсупјана и
изнесува 21пС. Сппред непфицијалниуе ппдаупци прпупкпу на извпрпу е пкплу 9 l/s. Дпкплку
ппсупјау ппурпщуваши, впдауа мпже да се кприсуи за грееое сп ппмпщ на упплинска пумпа.
Спнчева енергија
Нема ппдаупци за изградени фпупнаппнски ценурали на уериупријауа на ппщуинауа.
Ппсупи самп изгпувен и пдпбрен рабпуен прпеку и издадена дпзвпла за градеое на 100 кW
фпупнаппнска ценурала на уериупријауа на с. Виспка Мпгила, какп и за изградба на уаква
ценурала вп с. Фспјка. Примери за искприсууваое на енергијауа пд спнцеуп се преусуавени вп
Глава 3.2.
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Енергија пд ветер
На уериупријауа на ппщуина Бпбпщевп не се правени исуражуваоа за брзинауа и
правецпу на веуерпу, и нема изграденп веуерни паркпви за прпизвпдсувпуп на елекуришна
енергија. Ппуенцијалпу за искприсууваое на енергијауа пд веуерпу е ппределен какп низпк.
Хидрпенергија
Рекауа Сурума е најгплемипу впден уек вп границиуе на ппщуинауа. Градпу Бпбпщевп е
смесуен на двауа брега на рекауа. Се каракуеризира сп виспкп прпменлив и неппсупјан пдливен
режим. Хидрплпщкипу режим на уешениеуп се изразува сп перипд на виспкп нивп на впдауа, пд
срединауа на февруари дп ппшеупкпу на јули, и сп перипд на нискп нивп на впдауа пд ппшеупкпу
на јули дп крајпу на пкупмври. Вп прплеунипу перипд пп дплжинауа на Сурума и приупкиуе
гпдищнп се слушуваау вп прпсек 40-50 излеваоа. Некпи пд нив предизвикуваау ппплави и
ерпзија на брегпвиуе.
Рекауа Черман е лева приупка на Сурума. Се влева вп близина на градпу Бпбпщевп, а
извира пд Седумуе рилски езера вп Скакавищкипу дел на Рила и е најзнашајнауа лева приупка
на Сурума. Дплжинауа на рекауа е 47 км, сп слив пд 397 км2 и среден гпдищен прпупк 347
м3/м2. На уериупријауа на ппщуина Бпбпщевп вп впдиуе на р. Черман се вклушуваау и впдиуе на
р. Слауинска, какп и впдиуе на рекиуе пд Влаина планина, кпи минуваау низ селауа Блажиевп и
Спппвп.
И ппкрај направениуе суудии и изразениуе инвесуициски намери пд сурана на
приваунипу секупр, сé ущуе нема изграденп ХЕЦ на уериупријауа на ппщуинауа.
Нема ппдаупци за присусувп на гравиуациски сисуеми за впдпснабдуваое.
Бипмаса
Вкупнауа ппврщина на щумскипу фпнд на уериупријауа на ппщуина Бпбпщевп изнесува
6.103 ха. Препвладуваау иглплисни щуми, ппщумени преуежнп сп црн и бел бпр. Уие заземаау
1.146 ха, а щирпкплисниуе се засуапени сп зимски даб, бел габер и други, и заземаау пдвај 198
ха. Осуанауиуе ппврщини се щуми за рекпнсурукција сп 1.140 ха, нискпсуеблени щуми сп 949 ха
и щумски пасищуа сп 224 ха.
На уериупријауа на ппщуинауа има две супларски рабпуилници, какп и рабпуилница за
прпизвпдсувпуп на брикеуи пд дрвени суругпуини. Лпкалнпуп население маспвнп кприсуи дрва
за заупплуваое.
Бипгас
Земјпделствп. На уериупријауа на ппщуинауа нема гплеми супшарски фарми, бидејќи
живпуниуе се пдгледуваау преуежнп вп мали привауни фарми. Кпга се рабпуи за плануажи
напприуе се наспшени кпн прпизвпдсувп на пшеница, јашмен, пшенка, нп земајќи ги вп предвид
недпвплнп гплемиуе ппврщини сп засеани кулуури, ппуенцијалпу за прпизвпдсувп на бипгас пд
дубрива и земјпделски пупад е пценеу какп низпк. Спвременауа ппсурпјка за прпизвпдсувпуп на
бипгас би уребалп да се наппјува сп целипу ресурс пд живпуинскипу и расуиуелнипу пупад вп
ппщуинауа.
Деппнии. Вп ппщуинауа има една деппнија за пупадпци, кпја е предвиденп да се
заувпри. Целипу кпмунален пупад ќе се деппнира вп деппнијауа на градпу Благпевград. Ппради
малипу капациуеу, ппсупјнауа деппнија за пупадпци нема ппуенцијал за извлекуваое на бипгас.
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Птпадни впди. Предвидена е изградба на ПСОВ, нп сп пглед на малипу брпј на
населениеуп вп ппщуинауа, прпизвпдсувпуп на бипгас пд уалпзи е невпзмпжнп.

2.5.

Гпце Делшев

Ппшти инфпрмации
Опщуина Гпце Делшев се напда вп Југпзападна Бугарија пп уешениеуп на рекауа Месуа.
Репнпу на ппщуинауа е преуежнп планински и зазема ппгплем дел пд кпулинауа на Гпце
Делшев, какп и делпви пд планиниуе Пирин и Рпдппи. Вкупнауа ппврщина на ппщуинауа е 315,8
км2. Опщуинауа граниши сo ппщуиниуе Хачидимпвп на југ, Грмен на исупк, Банскп на север и
Сандански на запад. Админисурауивен ценуар е градпу Гпце Делшев. Вп спсуавпу на ппщуинауа
влегуваау следниве населени месуа: Гпце Делшев и селауа Банишан, Делшевп, Бпрпвп,
Дпбрпуинп, Брезница, Кпрница, Букпвп, Лажница, Гпсппдинци и Муспмищуа. Релјефпу вп
ппщуина Гпце Делшев се каракуеризира сп гплема разнпвиднпсу - пд виспки планини дп
кпулини. На уериупријауа на ппщуинауа се вклушени дел пд југписупшна Пирин планина, дел пд
Западниуе Рпдппи, Гпцеделшевскауа кпулина и дплнпуп уешение на рекауа Месуа. Сппред
ппследнипу наципнален пппис пд 01.02.2011 гпдина населениеуп на ппщуинауа изнесува
31.236 жиуели.
Гептермална енергија
Опщуинауа ппседува гплем ппуенцијал вп пднпс на прпупкпу на уермпминералниуе
впди. Уемперауурауа на впдиуе варира меду 12пС и 22пС, а извприуе се класифицирау какп
суудени. Напдалищуауа се вп регипнпу на селауа Муспмищуе и Банишан. Минералнауа впда пд
с. Банишан е суудена, слабпминерализирана, хидрпкарбпнауна, науриумпва и флупрна. Се
кприсуи за флащираое пд сурана на фирмауа „Пирин Спринг” АД. Се преппрашува фирмауа да
ги прпуши мпжнпсуиуе за кприсуеое на впдауа вп упплинска пумпа за грееое и ладеое. Впдауа
задoлжиуелнп урeба да минува низ ппсреден упплински изменуваш, за да се зашува нејзинипу
квалиуеу. Минералнауа впда пд с. Муспмищуе е пд најинуереснипу вид на впди, сирпмащни сп
науриум. Упа е карсуна впда вп уникауен регипн на земјауа, вп бпрпва щума ппкрај селпуп. Вп
впдауа препвладуваау хидрпкарбпнауни, калциумпви и магнезиумпви јпни. Вп присусувп на
ппурпщуваш, впдауа мпже да се кприсуи за грееое и ладеое сп ппмпщ на упплинска пумпа.
Спнчева енергија
За време на изгпувуваоеуп на пваа Суудија не беа прпнајдени ппдаупци за изградени
фпупнаппнски ценурали на уериупријауа на ппщуинауа. Примери за искприсууваое на
енергијауа пд спнцеуп се преусуавени вп Глава 3.2.

Енергија пд ветер
На уериупријауа на ппщуина Гпце Делшев препвладуваау западниуе и северпзападниуе
веурпви. Нема ппдаупци за изврщени исуражуваоа, ппврзани сп брзинауа и наспкауа на
веуерпу сп цел градеое на веуерни паркпви.
Вп ауарпу на ппщуинауа влегува дел пд уериупријауа на Наципналнипу парк „Пирин",
какп и резервауиуе „Орелјак”, „Али Бпуущ”, „Уемнауа гпра”, „Кпоски дпл” и „Славјанка”.
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Хидрпенергија
Впдниуе ресурси на ппщуинауа се исклушиуелнп бпгауи и се спсупјау пд р. Месуа и
нејзиниуе 13 приупки, какп и пд виспкппланинскиуе езера (Брезнищки, Кпрнищки), фпрмирани
пд јужниуе циркпви на Пирин, брпјниуе вещуашки езера и минерални извпри. Главна пдвпдна
аруерија е рекауа Месуа. Уериупријауа на ппщуинауа се пдвпднува преуежнп пд десниуе
приупки на рекауа Месуа, а една пд нив е река Неврпкппска, кпја минува низ Гпце Делшев. Вп
гпдищнауа распределба на прпупкпу се набљудува намалуваое на впдауа вп леунипу и
есенскипу перипд и згплемуваое на впдауа вп решнпуп кприуп вп зимскипу и прплеунипу
перипд. Впдниуе ресурси вп ппщуинауа се кприсуау главнп за снабдуваое сп впда за пиеое на
дпмаќинсувауа и за впдпснабдуваое на индусуријауа и земјпделсувпуп. Езерауа на
уериупријауа на ппщуинауа се сп глацијалнп ппуеклп и се напдаау на северписупшниуе падини на
планинауа Пирин. Од нив црпау впда приупкиуе на р. Месуа – рекиуе Брезнищка (Ууфша) и
Неврпкппска. Вп ппднпжјеуп на Пирин, над Гпце Делшев има ури езерца. Има прпјавенп
инуерес пд сурана на привауни инвесуиупри за градеое на ХЕЦ вп близина на селауа Брезница
и Кпрница.
Главниуе извпри на впда за населениеуп се напдаау северпзападнп пд Гпце Делшев и се
напдаау на виспшина меду 1.500 м и 2.300 м.н.в. Има 3 гравиуациски впдпвпдни цевки на
следниве извпри на впда: извприуе „Баракауа” и „Спфијауа” (азбесунп цеменуни цевки); сливпу
на рекауа Ууфша (шелишни); извпрпу „Папаз шаир” (шелишни). Спсупјбауа на сиуе ури впдпвпди е
лпща, щуп налага шесуи ппправки. Мпже да се каже дека ппсле целпснауа рехабилиуација на
впдпвпдпу за впда за пиеое, ппуенцијалпу за градеое на МХЕЦ на щахуи за израмнуваое е
виспк.
Бипмаса
Вкупнауа ппврщина на щумскипу фпнд на уериупријауа на ппщуина Гпце Делшев е
19.700 ха. Државниуе щуми се суппанисуваау и управуваау пд „ДЩС Гпце Делшев”. Нема
ппдаупци за изградба на гплема фабрика за бипгпривп (дрвени пелеуи или деланки) на
уериупријауа на ппщуинауа. И ппкрај упа ушилищуеуп вп селп Брезница, деускауа градинка
„Деуелина” вп Гпце Делшев и бплницауа „Иван Скендерпв” за заупплуваое кприсуау дрвна
бипмаса, ппради щуп мпже да се каже дека ппщуинауа има искусувп вп спрпведуваое на уакпв
вид прпекуи и уреба да прпдплжи вп исуауа наспка. Се преппрашува да се прпуши мпжнпсуа за
градеое на фабрика за прпизвпдсувп на дрвени пелеуи.
Бипгас
Земјпделствп. Супшарсувпуп на уериупријауа на ппщуинауа се развива дпбрп, се
пдгледуваау гпведа, крави, пвци, кпзи, свиои и живина. Вп ппследниуе гпдини има ппрасу вп
пдгледуваоеуп на пвци, гпведа и живина, нп се забележува пад вп пдгледуваоеуп на кпзи.
Препвладуваау малиуе фарми. Прпизвпдсувпуп на уууун е главна егзисуенција на гплем дел пд
населениеуп. Главни земјпделски кулуури се пшеница, пшенка, кпмпир, грав, винпва лпза,
пипер, дпмауи, јабплки и спншпглед.
Се преппрашува да се направи анализа на распплпжливипу земјпделски пупад и да се
испиуа мпжнпсуа за изградба на инсуалација за прпизвпдсувпуп на бипгас.
Деппнии. Ппсупешкауа деппнија има суауус на регипнална деппнија и служи за
ппуребиуе на ури ппщуини: Гпце Делшев, Грмен и Хачидимпвп (ппслужува пкплу 68.000 илјади
жиуели). Опщуина Гпце Делшев ракпвпди сп деппнијауа. Деппнијауа е изградена вп перипдпу
1999-2000 гпдина, и е една пд најмпдерниуе вп земјауа. Прпекупу е финансиран пп прпграмауа
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ФАРЕ на ЕФ. Вп календарскауа 2013 гпдина вп деппнијауа се прифауени 13.457 упни цврсу пупад
и 308 упни индусуриски пупад (ИО). Деппнијауа се спсупи пд 3 ќелии, при щуп првауа ппдлежи
на рекулуивација, вупрауа се впведува вп експлпауација, а уреуауа е за градежен и инеруен
пупад. Медунарпднауа пракса и прпушуваоауа за искприсууваое на деппнискипу гас направени
дп сега на уериупријауа на Бугарија ппкажуваау дека капациуеупу на деппнијауа за екпнпмски
ренуабилна инвесуиција за изградба на инсуалација за искприсууваое на генериранипу
деппниски гас вп деппнијауа е ппд минимумпу. Сепак самп ппсле рекулуивираоеуп на првауа
ќелија и мпнуираоеуп на пламеникпу за спгпруваое на генериранипу гас, ќе има дпвплнп
ппдаупци за негпвпуп кплишесувп и упплинска вреднпсу. Упгащ ќе мпже да се направи пценка
за мпнуажа на кпгенераципнен мпдул, при щуп прелиминарнп негпвауа елекуришна мпќнпсу не
би била ппвеќе пд 80 kW.
Птпадни впди. Вп мпменупу нема прешисуиуелна суаница за пупадни впди (ПСОВ) на
уериупријауа на Гпце Делшев. Изгпувенп е прелиминарнп прпушуваое, кпе предвидува уалпзиуе
пд ПСОВ да се складираау и ппследпвауелнп да се искприсуау за рекулуивираое на
регипналнауа деппнија. Ппради малипу капациуеу на ПСОВ не е предвиденп да се генерира
бипгас пд уалпзиуе, бидејќи уаквауа инвесуиција не би била екпнпмски исплаулива.

2.6.

Грмен

Ппшти инфпрмации
Опщуина Грмен се напда вп југписупшнипу дел на пбласуа Благпевград. Граниши сп
ппщиниуе Саупвша, Банскп, Хачидимпвп, Гпце Делшев и Велинград и е една пд спсуавниуе
ппщуини на пбласу Благпевград. Селпуп Грмен се напда вп планински репн и е
админисурауивен ценуар на ппщуина Грмен. Упа вклушува 16 населени месуа и вкупнипу брпј на
население сппред ппписпу пд 01.01.2011 гпдина изнесува 14.981 лица. Лпкалнауа екпнпмска
сурукуура е слабп засуапена вп пднпс на агрп-индусурискипу развпј и кпнкуренунпсуа. Впдешки
индусурии се леснауа, уексуилнауа и шевларскауа индусурија. Индусуријауа за искприсууваое на
прирпдниуе ресурси е ппврзана сп дпбиваоеуп на дрвена града, мауеријали за каменп
ппплпшуваое вп регипнпу на селауа Крущевп, Ореще и Дплнп Дренпвп, лигниу вп рудникпу
„Канина”, с. Балдевп и дијаупмејска земја вп с. Грмен.
Гептермална енергија
Извпрпу на гепуермална впда „Огоанпвп - Грмен”, заведен какп бр. 53 вп списпкпу на
напдалищуа на минерални впди – ИДС е даден за кприсуеое и управуваое на ппщуина Грмен.
Напдалищуеуп е разделенп на две зпни. Западнауа дренажна зпна (Селскиуе баои), се спсупи
пд ури извпри и една дупнауина, сп вкупен екплпауаципнен прпупк пд 6,9 l/s и уемперауура
меду 36пС и 38пС. Прпупкпу на неискприсуена впда изнесува 4,3 l/s. Исупшнауа дренажна зпна
(Градскиуе баои), се спсупи пд 15 извпри и дупнауина и е сп вкупен експлпауаципнен прпупк пд
18,3 l/s и уемперауура ппмеду 30пС и 39пС. Прпупкпу на неискприсуена впда изнесува 11,42 l/s.
Скпрп сиуе извпри се сп слишен хемиски спсуав – хидрпкарбпнаунп-сулфауни и калциумнауриумпви, сп минерализација пд 0.23 дп 0.28 g/l. Каракуерисуишнп за пвие впди е
згплеменауа спдржина на флупр - пд 3,5 дп 4.5 mg/l. Огоанпвскиуе минерални баои се
дпкажанп балнелпщкп пдмпралищуе пд наципналнп знашеое.
Уемперауурауа на впдауа мпже да се кприсуи за грееое или сп упплинска пумпа, или
дирекунп, дпкплку ппсупи ппднп грееое вп пбјекуиуе.
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Спнчева енергија
При изгпувуваоеуп на пваа Суудија не беа иденуификувани ппдаупци за фпупнаппнски
инсуалации кпи се напдаау на уериупријауа на ппщуинауа. На ппщинскиуе пбјекуи не се
мпнуирани спншеви кплекупри за уппла впда. Примери за искприсууваое на енергијауа пд
спнцеуп се преусуавени вп Глава 3.2.
Енергија пд ветер
На уериупријауа на ппщуинауа не се правени прпушуваоа на брзинауа и наспкауа на
веуерпу, сп цел градеое на веуерни паркпви.
На уериуприја на ппщуинауа се напдаау резерваупу „Уемнауа гпра” и защуиуенауа
меснпсу „Белсеу”.
Хидрпенергија
Впдниуе ресурси на ппщуинауа се спсупјау пд рекиуе Месуа, Канина, Вищуерица и
Врбица заеднп сп нивниуе приупки. Уие имаау снежнп-дпждлив режим на пплнеое и
максималнп пплнеое на решнпуп кприуп вп прплеу. И ппкрај прпменливипу прпупк, ппвеќеуп
пд нив се сп ппсупјан впден уек. Вп мпменупу има издаденп дпзвпла за градеое на ХЕЦ на
уериупријауа на ппщуинауа, нп изградбауа не е заппшнауа.
Селауа вп низинскипу дел на ппщуинауа се наппјуваау сп впда за пиеое пд р. Ууфша.
Некпи пд селауа, какп Грмен и Дебрен на пример, имаау и дппплниуелни сампсупјни извпри на
впда. Вп селауа Огоанпвп и Маршевп впдпснабдуваоеуп е сп минерална впда пд
Огоанпвскиуе баои, а вп с. Дабница – сп пумпа пд дупнауина на рекауа Месуа. Планинскиуе
села имаау сппсувени извпри на впда, преку кпи се снабдуваау сп впда сп гравиуациски
сисуеми, сп исклушпк на селауа Осикпвп и Скребаунп, вп кпи впдпснабдуваоеуп е сп пумпи. Се
преппрашува да се направи списпк сп каракуерисуикиуе и спсупјбауа на гравиуацискиуе сисуеми
за впдпснабдуваое сп цел прпушуваое на мпжнпсуа за градеое на МХЕЦ на щахуиуе за
израмнуваое.
Бипмаса
Щумскипу фпнд на уериупријауа на ппщуина Грмен е вкупнп 29.025 ха. Државниуе щуми
се суппанисуваау пд сурана на „ДЩС Грмен”. На уериупријауа на ппщуинауа препвладуваау
иглплисни щуми (86% пд вкупнипу щумски фпнд), кпи гп зафаќаау ппвиспкипу дел пд
уериупријауа на щумскпуп суппансувп. На уериупријауа на ппщуинауа има пкплу 15
преупријауија, кпи се занимаваау сп сеша и прерабпука на дрвп. Се прпизведува дрвен
градежен мауеријал и делпви за мебел. Гплем дел пд населениеуп кприсуи дрва за пгрев. На
уериупријауа на ппщуинауа има две фабрики за прпизвпдсувп на пелеуи.
Фшилищуеуп и деускауа градинка вп с. Грмен се заупплуваау сп нафуа, нп се преппрачува
да се бараау средсува за финансираое на прпекуи за замена на гпривпуп. Не се преппрачува
да се спрпведау акуивнпсуи за ппдпбруваое на инсуалацииуе за грееое без преухпдна
упплинска изплација на пбјекуиуе.

Бипгас
Земјпделствп. Од супшарсувпуп главнп е засуапенп пвшарсувпуп и гпведарсувпуп, а
живинарсувпуп и свиоарсувпуп се пп слабп засуапени. Вп регипнпу не ппсупјау гплеми фарми и
ппвеќеуп живпуни се пдгледуваау на пасищуа, нп има прпеку за градеое на гплема фарма за
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крави, кпја мпже да бијде ппуенцијален извпр на ппгплеми кплишини на живпуинскп дубривп.
Оснпвниуе земјпделски кулуури се уууунпу и кпмпирпу. Еден пд пснпвниуе приприуеуи на
ппщуинауа вп нпвипу прпграмски перипд (ОПР 2014-2020 гпдина) е развпј на земјпделсувпуп,
при щуп дури упгащ би уребалп деуалнп да се разгледаау мпжнпсуиуе за прпизвпдсувп на
бипгас пд земјпделскипу пупад.
Деппнии. На уериупријауа на ппщуина Грмен се генерираау главнп кпмунални
пупадпци. Знашиуелен е уделпу на пупадпу пд земјпделска дејнпсу: живпуинскп дубривп,
расуиуелен пупад и др. Оупадпу се деппнира вп регипналнауа деппнија вп Гпце Делшев. Нема
ппуенцијал за искприсууваое на деппнискипу гас.
Птпадни впди. За прпшисууваое на пупадниуе впди, генерирани пд населениеуп на
ппщуина Грмен, ппуребна е изградба на прешисуиуелна суаница за пупадни впди. Сп пглед на
малипу брпј на жиуели на ппщуинауа, прпизвпдсувпуп на бипгас пд уалпзиуе е уехнишки
невпзмпжнп.

2.7.

Кпшеринпвп

Ппшти инфпрмации
Вп спсуавпу на ппщуина Кпшеринпвп влегуваау 11 населени месуа, и упа ппщуинскипу
ценуар град Кпшеринпвп и селауа Супб, Ппрпминпвп, Баракпвп, Мурсалевп, Фрплпщ, Црвищуе,
Драгпдан, Бпрпвец, Буранпвп и Крумпвп. Опщуинауа зазема ппврщина пд 182м2, на север
граниши сп ппщуина Бпбпщевп, на исупк сп ппщуина Рила и на југпзапад сп ппщуина
Благпевград, а се напда на пкплу 10 км пд Благпевград, на приближнп 25 км пд Дупница и на 50
км пд регипналнипу ценуар Ќусуендил. Релјефпу на Опщуина Кпшеринпвп е мещан и спсуавен
пд планини, ридпви и рамнини. Планинскиуе и пплупланинскиуе уериуприи вп ппщуинауа
заземаау 74 км2, щуп преусуавува 40,5% пд вкупнауа ппврщина. Среднауа надмпрска виспшина
на ппщуина Кпшеринпвп е 633,2 м. Релјефпу гп ппууикнува развпјпу на земјпделсувпуп и
щумарсувпуп (сеша и пбрабпука на дрвп), ууризмпу и супшарсувпуп. Сппред пфицијалниуе
суауисуишки ппдаупци пд ппписпу вп 2011 гпдина населениеуп на ппщуина Кпшеринпвп
изнесува 5.214 лица.
Гептермална енергија
На уериупријауа на ппщуинауа нема гепуермални извпри. Не ппсупи ппуенцијал за
искприсууваое на хидрп-гепуермална енергија.
Спнчева енергија
За време на израбпукауа на пваа Суудија при средба сп преусуавници на ппщуинскауа
админисурација се ууврди дека на уериупријауа на ппщуинауа има самп една мала
фпупнаппнска ценурала. Примери за искприсууваое на енергијауа пд спнцеуп се преусуавени
вп Глава 3.2.
Енергија пд ветер
Нема ппдаупци за прпушуваоа на брзинауа и наспкауа на веуерпу, какп и за изградени
веуерни паркпви за прпизвпдсувп на елекуришна енергија. Ппуенцијалпу за искприсууваое на
енергијауа пд веуер на уериупријауа на ппщуинауа е низпк.
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Хидрпенергија
Низ уериупријауа на ппщуина Кпшеринпвп минува рекауа Сурума, кпја се каракуеризира
сп пплнп решнп кприуп за време на уппеоеуп на снегпвиуе вп планиниуе, какп и за време на
прплеуниуе и есенскиуе врнежи. На уериупријауа на ппщуина Кпшеринпвп, вп р. Сурума се
вливаау две реки: Кппривен и Рилска. Сливпу на рекауа Кппривен е целпснп вп границиуе на
ппщуинауа и минува низ с. Фрплпщ, и вп близина на селауа Црвищуе и Гпрни Драгпдан.
Вп мпменупу има изграденп привауна ХЕЦ на рекауа Рилска, нп исуауа на е пущуена вп
уппуреба.
На уериупријауа на ппщуина Кпшеринпвп има изградени 14 микрп-брани, кпи се
кприсуау за навпднуваое вп земјпделсувпуп. Изграден е и гравиуациски сисуем за
впдпснабдуваое „Мурсалевп – Бпрпвец – Крумпвп”, при щуп сливпу е вп меснпсуа „Рибпвица”,
ппщуина Рила.
Се преппрашува да се направи прпушуваое на мпжнпсуиуе за градеое на мали ХЕЦ на
распплпжливипу гравиуациски сисуем за впдпснабдуваое.
Бипмаса
Уериуприиуе сп щуми на ппщуина Кпшеринпвп се сп вкупна ппврщина 7.385 ха и
заземаау 40,51% пд уериупријауа на ппщуинауа. Ппвеќегпдищнауа вегеуација е преусуавена
преуежнп пд млади насади на црн и бел бпр, а пп уешениеуп на рекауа јпва (бреза). И ппкрај
ппсупеоеуп на дпвплен щумски фпнд сепак, дрвнауа индусурија вп ппщуинауа е слабп
развиена. Упа се дплжи на недпсуаупкпу на гплеми ппурпщуваши на дрвп (преупријауија за
прерабпука на дрвп, фабрики за прпизвпдсувп на бипгприва). Се преппрашува слпбпдниуе
ресурси да се искприсуау на лпкалнп нивп за заупплуваое на ппщуинскиуе пбјекуи, и
евенууалнп за прпизвпдсувпуп на дрвени пелеуи и деланки.
Бипгас
Земјпделствп. Супшарсувпуп вп регипнпу е преусуавенп главнп преку прпизвпдсувпуп на
месп вп секуприуе гпведарсувп и свиоарсувп, и прпизвпдсувпуп на млекп - вп секуприуе
гпведарсувп и кпзарсувп. Гепграфскиуе услпви вп ппщуинауа, и пп кпнкреунп релјефпу и
вегеуацијауа пуппрна на суща, гп ппууикнуваау развпјпу на супшарскиуе дејнпсуи. Вп мпменупу,
пдгледуваоеуп на живпуни се реализира преуежнп на привауни фарми, кпе вп уекпу на леупуп
се пдвива на пасищуа, щуп преусуавува прешка за искприсууваоеуп на екскременуиуе (измеу,
урина) вп гплеми инсуалации за прпизвпдсувп на бипгас.
Опщуина Кпшеринпвп распплага сп 91.191 да земјпделскп земјищуе, кпе зазема
релауивнп гплем дел, пднпснп пкплу 50% пд уериупријауа на ппщуинауа. Од вкупнипу
земјпделски фпнд 50.439 да или 55,31% преусуавуваау пбрабпуливп земјищуе. Опщуинауа се
напда вп зпнауа на препднп-кпнуиненуална клима сп средпземнпмпрскп влијание, преуежнп пп
уешениеуп на река Сурума. Оваа зпна се каракуеризира сп дплгпурајна прплеу и леуп, и сп блага
зима. Климауа вп ппщуинауа е исклушиуелнп ппвплна за развпј на земјпделсувпуп, и најмнпгу за
пдгледуваое на разнпвидни земјпделски кулуури. Кплишинауа и видпу на ппсеани жиуни
кулуури на уериупријауа на ппщуина Кпшеринпвп се:
-

Пшеница – 6420 да;

-

Уриуикале (хибрид меду пшеница и ‘рж) – 900 да;

-

Јашмен – 580 да;

- 157 -

-

‘Рж – 400 да;

-

Овес – 1000 да.

Деппнии. На уериупријауа на ппщуина Кпшеринпвп има самп една деппнија за цврсу
пупад (ЦО). Уаа се напда вп меснпсуа „Чаневица” или „Баракпвски рид” на 5 км западнп пд
градпу Кпшеринпвп. Ппврщинауа на деппнијауа е 1,35 ха и исуауа е вп уппуреба пд 1975 гпдина.
Деппнијауа не се кпнурплира, а пупадпу е измещан. Не ппсупи ппуенцијал за дпбиваое на
деппниски гас.
Птпадни впди. Канализациска мрежа има изграденп самп вп градпу Кпшеринпвп. Уаа е
приклушена на прешисуиуелнауа суаница, кпја щуп ги превзема пупадниуе впди пд двеуе
ппщуини - Рила и Кпшеринпвп. И двеуе ппщуини се напдаау пп уешениеуп на рекауа Рилска. Вп
пваа фаза, за изградба на внаурещна канализациска мрежа вп градпу Кпшеринпвп, за селауа
Баракпвп и Мурсалевп има изгпувени рабпуни прпекуи, кпи шекаау пдпбруваое на гранупви пд
сурана на Преупријауиеуп за управуваое сп акуивнпсуиуе за защуиуа на живпунауа средина вп
рамки на Минисуерсувпуп за живпуна средина и впди.

2.8.

Кресна

Ппшти инфпрмации
Опщуина Кресна е сп ппврщина пд 344,5 км2. Сппред ппдаупциуе на Наципналнипу
суауисуишки инсуиууу вп 01.02.2011 гпдина живеау 5.441 жиуели. Дплинауа на рекауа Сурума ја
дели уериупријауа на ппщуинауа на два дела, Пиринска и Малащевска. Присусувпуп на дпбрп
развиена мрежа пд защуиуени уериуприи вп рамкиуе на ппщуинауа пд една сурана гп
ппууикнува развпјпу на алуернауивен ууризам, нп пд друга сурана, решиси гп предпдредува
исклушуваоеуп на знашајни уериуприи пд ппщуинауа, щуп е за смеука на намалуваое на
ппуенцијалпу за регипнален развпј, вклушиуелнп и ппуенцијалпу за искприсууваое на ОИЕ.
Западнауа граница на ппщуинауа се спвпада сп државнауа граница на Република Бугарија сп
Република Македпнија. На север и северписупк граниши сп ппщуиниуе Симиули и Разлпг, на
запад сп ппщуина Банскп, а на југ сп ппщуина Сурумјани. Уериупријауа на ппщуина Кресна има
исклушиуелнп разнпвиден релјеф. Највиспкауа упшка вп релјефпу е врвпу Вихрен (2.914 м), на
границауа сп ппщуина Банскп. Најнискауа упшка (140 м) се напда кај излезпу на рекауа Сурума,
јужнп пд селпуп Дплна Градещница, на границауа сп ппщуина Сурумјани. Релјефпу на
уериупријауа на ппщуинауа е спсуавен пд најразлишни елеменуи: кпулини, скалесуи уераси,
клисури, ниски, среди и виспки планини. Генералнп, вп ппщуина Кресна препвладуваау уещкп
прппдни уерени, щуп изврщилп гплемп влијание на кпнфигурацијауа на паунауа мрежа и
ппсуавенпсуа на населениуе месуа. Единсувенипу град на уериупријауа на ппщуинауа е
ппщуинскипу ценуар, градпу Кресна.
Гептермална енергија
На уериупријауа на ппщуинауа има неискприсуен ппуенцијал пд минерални извпри.
Лпкализирани вп шеуири пснпвни напдалищуа, меду градпу Кресна и селпуп Дплна Градещница,
меду селауа Суара Кресна и Ощуава, кај селпуп Гпрна Брезница и кај селпуп Влахи, вп мпменупу
се најзнашајни Градещкиуе (11 минерални извпри) и Ощуавскиуе извпри. Суппанскп знашеое
имаау главнп ури пд Градещкиуе извпри: Врелипу извпр, Калливипу извпр и Извпрпу кај
баоауа. Се предвидува заврщуваое на минералнауа баоа вп селп Гпрна Брезница. Уабела 1 ги
сумира дпсуапниуе ппдаупци за минералниуе напдалищуа на уериупријауа на ппщуина Кресна,
пд кпи сиуе се вп јавна ппщуинска сппсувенпсу.
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Табела 1. Минерални напдалишта на теритпријата на ппштина Кресна
Темп.
o
C

Утврден
ресурс,
l/s

Градещки минерални извпри (Врелипу извпр)

68

3

Градещки минерални извпри (Калливипу извпр)
Градещки минерални извпри (Извпрпу кај
баоауа)
Ощуавски минерални извпри (Врелипу извпр)
Ощуавски минерални извпри (Уппла баоа)
Гпрна Брезница (Дупнауина10 ХГ)
Гпрна Брезница (Дупнауина 7 ХГ)
Влаински минерални извпри

40

3

Искпристен
тпплински
ресурс, l/s
Оранжерија
(нема ппдаупци)
0

42

1,1

0

Напдалиште (извпр/дупнатина)

Слпбпден
ресурс, l/s
Нема
ппдаупци
3
1,1

50,2
1,15
0
1,15
38
6,1
0
6,1
36,6
1,6
0
1,6
28
0,44
0
0,44
Нема ппдаупци (се каракуеризира какп сууден)

Извприуе се дпсуапни (ппсупи асфалуен пау), и се преппрашува да се бараау нашини за
искприсууваое на упплинскауа енергија на впдауа. Нашиниуе и преппракиуе за упа се ппищани
вп Глава 3.1.
Спнчева енергија
Климауа пп дплинауа на рекауа Сурума, на југ пд градпу Кресна, се пдликува сп уипишни
кпнуиненуалнп-средпземнпмпрски каракуерисуики. Прпсешнпуп времеураеое на спншевпуп
зрашеое е пкплу 2.400 ш/гпд., щуп гп ппределува регипнпу, какп еден пд најспншевиуе вп
земјауа.
На уериупријауа на ппщуинауа има изградени некплку релауивнп мали фпупнаппнски
инсуалации. Примери за искприсууваое на енергијауа пд спнцеуп се преусуавени вп Глава 3.2.
Енергија пд ветер
Ппуенцијал за ппсуавуваое на веуерпгенераупри има самп на виспкиуе месуа на
уериупријауа на ппщуинауа, нп уие спадаау вп уещкп прппдни уерени, защуиуени уериуприи и
резервауи, и заупа ппуенцијалпу е ппределен какп мнпгу низпк. Пред впсппсуавуваое на
регулауивауа на защуиуениуе уериуприи вп спгласнпсу сп Науура 2000, била инсуалирана самп
една веуерна ценурала.
Знашиуелна ппврщина пд ппщуинауа е ппкриена сп защуиуени уериуприи и резервауи:
Наципналнипу парк „Пирин”, резерваупу „Уисауа”, защуиуенауа меснпсу „Мправска” и др.
Хидрпенергија
На уериупријауа на ппщуинауа нема хидрпмеурплпщка суаница, ппради щуп
хидрплпщкиуе каракуерисуики се ппределуваау пд двеуе најблиску смесуени суаници: Сурума и
Крупник. Сливнауа ппврщина на базенпу на Сурума, кај суаницауа Крупник е пкплу 6.800 km2, а
среднауа надмпрска виспшина на базенпу – 973 m. Мпдулпу на прпупк е 6,73 l/s/km2, а
исуекуваоеуп изнесува 45,67 m3/s, щуп е еднаквп на прпсешен гпдищен пбем пд 1.438 милипни
m3. Кај суаница Сурума, пп Лебница ппдрашјеуп на сливнауа пбласу на Сурума е пкплу 8.000 km2,
а мпдулпу прпупк – 7,14 l/s/km2 (57,28 m3/s или 1.806 милипни m3/гпд.).
Хидрплпщки суаници има и на р. Давплска река (сп сливна пбласу 77 km2; мпдул на
прпупк 12,31 l/s/km2; пбем на исуекуваое 29,89 милипни m3/гпд.) и на р. Влаинска (14,85
l/s/km2; прпсешен гпдищен решен 1,36 m3/s; 42,89 милипни m3/гпд.).
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Ппсупјау ппдаупци за ппднесени бараоа за градеое на 15 МХЕЦ, а дп мпменупу вп
уппуреба се пущуени 6. Оснпвнауа пришина за пгранишуваоеуп на брпјпу на МХЕЦ на
уериупријауа се екплпщки, какп и факупу, дека приприуеуиуе за кприсуеое на впдауа се
впдпснабдуваое и навпднуваое.
МХЕЦ сп мпќнпсу 500 kW е изградена на впдпвпдпу кпј гп снабдува на градпу Кресна сп
впда за пиеое сп 70% пд средсувауа на кпмпанијауа „Кресна - Елекурик" ООД, фпрмирана вп
2000 гпдина и кпја управува сп пбјекупу, сппсувенпсу на привауна фирма, а пп 15% ппседуваау
ппщуинскпуп преупријауие за впдпвпд и канализација и самауа ппщуина. Сппред дпсуапниуе
ппдаупци (прпупк на впдпвпдпу 100 l/s и неуп приуиспк 620 m) мпже да се анализираау
мпжнпсуиуе за инсуалираое на дппплниуелни капациуеуи.
Бипмаса
Щумиуе заземаау 25.700 ха, или 72% пд уериупријауа на ппщуинауа. Ппради ппупплауа и
ппсува зима гпрниуе граници на ареалиуе на решиси сиуе видпви дрвја се напдаау ппвиспкп вп
сппредба сп исуиуе вп внаурещнпсуа на земјауа. Сешауа на дрвп вп 2011 гпдина изнесувала
18.500 м3. Вп граници на ппщуинауа спадаау целпснп или делумнп щесу защуиуени уериуприи:
Наципналнипу парк „Пирин”, резерваупу „Уисауа” и защуиуенауа меснпсу „Мправска”.
Вп щумскипу фпнд препвладува прирпднауа вегеуација (75,2%), а кулуивираниуе насади
заземау самп 2,5% пд ппщуменауа ппврщина. Осуанауиуе 22,3% се пбласуи сп бпрпва щума. Од
видпвиуе дрвја најшесуп мпже да се среуне белипу бпр сп ушесувп 51,6%, па мплика сп 31,7%, и
решиси еднаквп смрека, бука, ела и јасика. Препвладуваау шисуиуе насади (56,6%), пд кпи
ппвеќеуп се насади на бел бпр. Мещаниуе иглплисни щуми заземау 33,6%, а најгплемп ушесувп
имаау пние вп кпи препвладува мплика. Прпсешнауа суарпсу на щумиуе е 79 гпдини. Кулууриуе
се шисуи, мещани иглплисни, мещани иглплиснп-лисуппадни сп или без препвладуваое на бел
бпр.
Државниуе щуми се суппанисуваау пд „ДЩС Кресна”, при щуп уреба да се земе вп
предвид факупу дека ресурсиуе пд среднп и сиунп дрвп, ппгпднп за прпизвпдсувп на бипгприва
за заупплуваое, не е целпснп искприсуенп. Оснпвнауа пришина за нискипу принпс е
недпсуаупкпу на пазар за уакпв вид на дрвп. Упа преусуавува знашиуелен ппуенцијал за
прпизвпдсувпуп на пелеуи и дрвени деланки за заупплуваое.
Опщуинауа ппседува 903 ха щума, при щуп пд неа вп 2014 гпдина бил предвиден
принпс пд 1.560 m3.
Бипгас
Земјпделствп. Супшарсувпуп на уериупријауа на ппщуинауа е кпнценуриранп главнп вп
приваунпуп суппансувп. Брпјпу на живпуни на фарми на уериупријауа на ппщуинауа се
намалува, а една пд главниуе пришини е преприенуираоеуп на лпкалниуе прпизвпдиуели кпн
прпизвпдсувп на зеленшук и лпзарсувп. Уипишнипу планински каракуер на уеренпу на ппщуина
Кресна спздава ппуещкпуии при пбрабпукауа на земјауа. Прпизведениуе земјпделски
прпизвпди служау пред се за задпвплуваое на ппуребиуе на лпкалнпуп население. Се
пдгледуваау впглавнп, дпмауи, красуавици, пшенка и кпмпир.
Деппнии. Вп минаупуп ппщуинауа била ппслужувана пд деппнијауа за кпмунален цврсу
пупад, кпја се напда вп меснпсуа Ппдпниуа. Вкупнауа гпдищна кплишина генериран цврсу пупад
на уериупријауа на ппщуинауа е пкплу 4 илјади упни. Вп мпменупу пупадпциуе пд населениуе
месуа вп ппщуина Кресна се урансппруираау дп регипналнауа деппнија за кпмунален пупад,
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кпја се напда вп меснпсуа Мпгилауа вп ппщуина Сандански. Не ппсупи ппуенцијал за принпс и
искприсууваое на деппниски гас.
Птпадни впди. Оупадниуе канализациски впди вп градпу Кресна и селауа, се испущуаау
дирекунп вп рекауа Сурума или нејзиниуе приупки. На уериупријауа на ппщуинауа нема
изградени прешисуиуелни суаници за пупадни впди (ПСОВ). Има изгпувен рабпуен прпеку за
изградба на спбирен кплекупр за пупадниуе впди пд канализацијауа вп Кресна, за кпј се бара
финансираое. Сп важешкауа регулауива вп земјауа, вп ппщуина Кресна уреба да биде изградена
ПСОВ дп крајпу на 2014 гпдина. Ппради малипу капациуеу на прпекуираниуе инсуалации не се
предвидува дпбиваое на бипгас пд уалпзиуе.

2.9.

Пеуриш

Ппшти инфпрмации
Опщуинауа се напда вп југпзападнипу крај на Бугарија и граниши сп државиуе Грција и
Македпнија. Уериупријауа пд 650 км2вклушува гплем дел пд плпднауа кпулина на Пеуриш и
Сандански и планиниуе Огражден и Беласица, сп највиспк врв Радпмир, 2.029 м.н.в.
Населениеуп на ппщуина Пеуриш изнесува 54.006 жиуели, сппред ппдаупциуе пд наципналнипу
пппис вп 2011 гпдина. Населениеуп на ппщуинауа е распределенп вп 57 населени месуа,
ппщуинскипу ценуар град Пеуриш и 56 села. Вп градпу живеау 53,5% пд населениеуп на
ппщуинауа, а псуанауиуе жиуели се вп селауа. Релјефпу на ппщуина Пеуриш е разнпвиден: пд
ридесу дп среднппланински. Уериупријауа на ппщуинауа е бпгауа сп прирпдни бпгаусува, какп
на пример вреднауа вегеуација вп планинауа Огражден и извприуе вп с. Марикпсуинпвп.
Гептермална енергија
На уериупријауа на ппщуинауа дпсуапни се следниве ресурси:
Извпр на гепуермална впда „Марикпсуинпвп”, заведен какп бр. 24 вп списпкпу на
напдалищуа на минерални впди – ИДС. Напдалищуеуп е даденп на ппщуина Пеуриш за
управуваое и кприсуеое за перипд пд 25 гпдини. Вкупнипу експлпауаципнен прпупк изнесува
11,2 l/s, а уемперауурауа на разлишниуе дупнауини и извпри варира ппмеду 38 пС и 63пС. Вп
мпменупу има издадени дпзвпли за кприсуеое на 1,41 l/s пд вкупнипу прпупк, а слпбпдни
псуануваау 9,79 l/s. Ппуенцијалпу за искприсууваое на упплинскауа енергија на впдауа не е
реализиран. Се преппрашува да се направи прпушуваое на ппуенцијалниуе ппурпщуваши на
упплинска енергија.
Извпрпу на гепуермална впда „Рупиуе-м. Кпжух” е заведен какп бр. 64 вп списпкпу на
напдалищуа на минерални впди – ИДС. Напдалищуеуп е даденп на ппщуина Пеуриш за
управуваое и кприсуеое за перипд пд 25 гпдини. Фуврденипу експлпауаципнен прпупк
изнесува 18,2 l/s, а уемперауурауа на уриуе дупнауини варира ппмеду 70пС и 74пС. Вп мпменупу
има издадени дпзвпли за кприсуеое на 0,5 l/s пд вкупнипу прпупк, а слпбпдни псуануваау 17,7
l/s. Ппуенцијалпу за искприсууваое на упплинскауа енергија на впдауа не е реализиран. Сп
пглед на виспкауа уемперауура, впдауа мпже да се дисурибуира и дп ппдалешен ппурпщуваш,
нп ппуребнп е да се направау прпушуваоа за ппшеунауа инвесуиција. Бидејќи напдалищуеуп
припада вп защуиуен лпкалиуеу, би уребалп да се прпвери дали има мпжнпсуи за
искприсууваое на дпсуапнауа упплинска енергија.
Напдалищуеуп „Правп брдп” е вп јавна-ппщуинска сппсувенпсу (ЈОС). Ппдаупци за
каракуерисуикиуе на напдалищуеуп не беа дпсуапни за време на изгпувуваоеуп на пвпј
извещуај, нп уреба да се земевп предвид факупу, дека впдауа не е сп виспка уемперауура.
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Напдалищуе „Крпмидпвп” е сп уемперауура на впдауа пд пкплу 51пС. Дпсуапниуе
ппдаупци за пва напдалищуе се пскудни, недпсуига ууврден прпупк. Впдауа е слабп
минерализирана, сп виспка кпнценурација на флуприд, спдржи впдпрпд сулфид и е сппдвеуна
за медицинска прпфилакуика и заупплуваое.
Спнчева енергија
Изградени се некплку мали фпупнаппнски паркпви на уериупријауа на ппщуина Пеуриш,
пд кпи ппгплемиуе се сп мпќнпсу пкплу 300 kWp. Примери за искприсууваое на енергијауа пд
спнцеуп се преусуавени вп Глава 3.2.
Енергија пд ветер
Вп регипнпу најшесуп дуваау западниуе веурпви сп ушесувп пд 33,9%, па југпзападниуе сп
26,5%, кпи се сп најгплема брзина пд 3,4 m/s. За регипнпу се каракуерисуишни планинскиуе
веурпви и веуерпу фен100, кпј се јавува вп севернпуп ппднпжје на Беласица. На уериуприја на
ппщуинауа се напда прирпднипу парк „Беласица” и защуиуенауа меснпсу „Рупиуе”, сп нејзиниуе
минерални извпри. Ппвеќе инфпрмации за искприсууваоеуп на енергијауа пд веуерпу е
преусуавена вп Глава 3.3.
Хидрпенергија
Најгплемипу извпр на впда вп ппщуинауа е рекауа Сурума, кпја извира пд планинауа
Виупща и се влева вп Егејскп мпре. Следна пп важнпсу е рекауа Сурумещница, дел пд решнипу
базен на рекауа Сурума. Од лпкалнп знашеое се рекиуе Градещница, кпја извира пд Огражден
и рекауа Пеуришка, кпја извира пд Беласица, пкплу кпја е изграден денещнипу град Пеуриш. И
ппкрај разнпвиднпсуа на впдни бпгаусува, климаускиуе услпви предизвикуваау недпсуиг на
впда за дпмащни ппуреби и навпднуваое, вп уекпу на леуниуе месеци пд гпдинауа.
На уериупријауа на ппщуинауа се изградени некплку МХЕЦ, пд кпи најгплема е МХЕЦ
„Иваник” сп мпќнпсу пд 750 kW. Ппвеќеуп МХЕЦ се изградени пп рекиуе на планинауа
Беласица. Сепак земајќи гп вп предвид недпсуигпу на впда за дпмащни ппуреби и навпднуваое
вп уекпу на леупуп, би уребалп сиуе нпви предлпзи за изградба на МХЕЦ на уериуприја на
ппщуинауа да се разгледаау мнпгу внимауелнп.
Ппуенцијален извпр за градеое на МХЕЦ е впдпвпдпу за впда за пиеое на рекауа Луда
Мара. Предпрпекунп прпушуваое за изградба на уаква ценурала ценурала е направенп ущуе вп
2001-2002 гпдина. За жал прпекупу не е реализиран. Се преппрашува исуипу да се ревидира и
вп слушај на ппуврдуваое на дпбриуе финансиски парамеури, ппщуина Пеуриш уреба да
направи пбид за искприсууваое на ресурсиуе.
Бипмаса
Вкупнауа ппщумена ппврщина е 11.149 ха, пд кпја 1.820 ха се иглплисни видпви и 9.329
ха се лисуппадни видпви. Прпценуалнп, сппднпспу на иглплисни и лисуппадни видпви изнесува
16,33% и 83,67%. Оснпвниуе иглплисни видпви, кпи расуау вп регипнпу се бел бпр, смрека и црн
бпр. Се среќаваау и ела, зелена ела даглас, арищ, мплика, ауласки кедар, шемпрес и мпрски
бпр, нп нив ги има вп дпсуа пгранишени кплишини. Лисуппадниуе видпви се преусуавени главнп
пд бука, кпја зафаќа ппвеќе пд 60% пд лисуппаднауа вегеуација. Зимскипу даб и кпсуенпу се
исуп уака главни преусуавници, нп вп прилишнп пгранишени кплишини.
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Ппради недпсуаупкпу на пазар не се искприсуува вкупнипу дпсуапен ресурс на мала и
средна дрвесина, сппдвеуна за загреваое и прпизвпдсувп на бипгприва.
Главниуе ппщуински пбјекуи на уериупријауа на Пеуриш кприсуау прирпден гас за
заупплуваое, при щуп сп замена за грејниуе инсуалации сп уакви, кпи кприсуау бипмаса ќе се
намалау урпщпциуе за заупплуваое на пбјекуиуе. Се преппрашува при енергеуска ревизија на
пбјекуиуе да се разгледа мпжнпсуа за замена на гпривп и дпкплку меркиуе се екпнпмски
ренуабилни, ресурспу да се искприсуи.
Бипгас
Земјпделствп. За време на изгпувуваоеуп на извещуајпу не беа дпсуапни пфицијални
ппдаупци за брпјпу на живпуниуе, кпи се пдгледуваау на уериупријауа на ппщуинауа. Не беще
кпнсуауиранп присусувп на гплеми супшарски фарми. Од земјпделскиуе кулуури главнп се
пдгледуваау зеленшуци (дпмауи, зелка, пиперки и красуавици), уууун, мещункасуи кулуури
(кикирики и грав) и жиуни кулуури. Фспещнп се развива и лпзарсувпуп.
Деппнии. Цврсуипу пупад се деппнира на регипналнауа деппнија вп Пеуриш. Гпдищнп
се деппнираау пкплу 15.000 упни, а деппнијауа ппслужува пкплу 60.000 жиуели. Вп мпменупу
ппщуина Пеуриш не врщи селекција на пупад пд пакуваое. Мпже да се каже, дека деппнијауа
пдгпвара на спвремениуе бараоа за сигурнпсу и защуиуа на живпунауа средина. Се спсупи пд 5
ќелии, и упа: ќелија 1 се кприсуи за инеруен пупад; ќелија 2 се кприсуи за неппасен пупад и
веќе е рекулуивирана; ќелија 3 вп мпменупу се кприсуи за неппасен пупад, а ќелија 4 и ќелија 5
не се пущуени вп уппуреба. Медунарпднауа пракса и исуражуваоауа за искприсууваоеуп на
деппнискипу гас на уериупријауа на Бугарија направени дп мпменупу ппкажуваау дека
капациуеупу на деппнијауа е ппд минимумпу за екпнпмски ренуабилна инвесуиција вп
изградбауа на инсуалација за искприсууваое на деппнискипу гас, генериран вп уелпуп на
деппнијауа.
Птпадни впди. Прешисуиуелна суаница за пупадни впди на уериупријауа на ппщуинауа,
за ппуребиуе на Пеуриш, се пшекува да биде изградена дп крајпу на 2014 гпдина. Пп
заппшнуваое на инсуалацијауа и анализауа на уалпзиуе мпже да се направи суудија за
ексуракција на меуан и негпвп искприсууваое за задпвплуваое на самиуе ппуреби на
инсуалацијауа, за упплинска енергија сп кпули или кпмбиниранп прпизвпдсувп на упплинска и
елекуришна енергија (види Глава 3.6).

2.10. Разлпг
Ппшти инфпрмации
Опщуина Разлпг е рангирана какп щесуа пп уериуприја и пеууа пп брпј на население вп
пбласуа Благпевград. Опфаќа уериуприја пд 440,3 км2 сп население 20.598 лица (НСИ Ппписпу
пд 2011 гпдина). Опщуинауа е спсуавена пд 8 населени месуа, и упа градпу Разлпг, кпј е
ппщуински ценуар и 7 села: Баоа, Башевп, Гпдлевп, Гпрнп Драглищуе, Дплнп Драглищуе,
Дпбарскп и Елещница. Разлпщкауа кпулина е една пд највиспкиуе кпулини вп Јужна Бугарија.
Вп срединауа кпулинауа има решиси рамен релјеф, сп слаб наклпн на исупк кпн Рпдппиуе. На
север е ридесуа, а планинскиуе делпви на Рила и Пирин, кпи ја ппкружуваау имаау уипишен
алпски изглед.
Гептермална енергија
Дпсуапни ресурси на уериупријауа на ппщуинауа се следниве:

- 163 -

Извпр на уермпминерална впда „Гулиоа баоа” заведен какп бр. 21 вп списпкпу на
напдалищуа на минерални впди – ИДС. Напдалищуеуп е даденп за кприсуеое и управуваое на
ппщуина Разлпг. Вкупнипу експлпауаципнен прпупк изнесува 44,68 l/s, а уемпераууриуе на
разлишниуе дупнауини и извпри варираау меду 39пС и 58,9пС. Вп мпменупу има издадени
дпзвпли за кприсуеое на 17,44 l/s пд вкупнипу прпупк, а слпбпдни псуануваау 27,95 l/s.
Ппуенцијалпу за искприсууваое на упплинскауа енергија на впдауа не е реализиран.
Извпр на уермпминерална впда „Елещница – м. Св. Варвара” заведен какп бр.28 вп
списпкпу на напдалищуа на минерални впди – ИДС. Напдалищуеуп е даденп за кприсуеое и
управуваое на ппщуина Разлпг. Вкупнипу експлпауаципнен прпупк изнесува 16 l/s, а
уемперауурауа на главнауа дупнауина е 56,2oC, дпдека на извпрпу „Уппилауа” изнесува 38пС. Вп
мпменупу, пфицијални дпзвпли за кприсуеое не се издадени. Ппуенцијалпу за искприсууваое
на упплинскауа енергија на впдауа не е реализиран.
Извпрпу на уермпминерална впда „Елещница – р. Злауарица” е сп уемперауура на
впдауа 36пС и ууврден експлпауаципнен прпупк пд 8,04 l/s. Впдауа се кприсуи вп базен и
сппруски кпмплекс, а препсуанауауа впда не се искприсуува. Напдалищуеуп е ПОС.
Спнчева енергија
На уериупријауа на ппщуинауа има изградена мала фпупнаппнска ценурала. Примери за
искприсууваое на енергијауа пд спнцеуп се преусуавени вп Глава 3.2.
Енергија пд ветер
За време на Суудијауа не беа прпнајдени инфпрмации за изградени веуерни паркпви
или за изврщени прпушуваоа за брзинауа и силауа на веуерпу.
Опщуинауа ппфаќа гплем дел пд Наципналнипу парк „Рила” (4.508,5 ха) и пд
Наципналнипу парк „Пирин” (5.035,6 ха) на шија уериупријауа, вп границиуе на ппщуинауа, се
напда и резерваупу „Бајпви дупки – Чинчирица” сп ппврщина пд 2.873 ха.
Хидрпенергија
Опщуина Разлпг е ппзнауа пп свпеуп впденп бпгаусувп. На нејзина уериуприја уешау
мнпгу реки, приупки на р. Месуа: Исупк, Јазп, Круще, Бела река и Гпдлевска река. Изградени се
некплку ХЕЦ: ХЕЦ „Разлпг”, ХЕЦ „Башевп” и ХЕЦ „Гарваница”. Пп прегледпу на дпсуапниуе
планпви и направениуе анализи беще ууврденп, дека лпкалнипу ппуенцијал за градеое на
мали ХЕЦ не се кприсуи.
Вкупнауа ппурпщувашка на впдни ресурси вп ппщуина Разлпг е 3 милипни m3 гпдищнп.
Впдауа на Разлпг се пбезбедува пд капуажиуе на „Извпрпу" сп прпупк пд 1500 л/сек, щуп какп
кплишина е дпвплнп за впдпснабдуваое на целауа Благпевградска пбласу. Дппплниуелна
капуажа е „Калугерица" сп прпупк пд пкплу 60 l/s.
За време на изгпувуваоеуп на пвпј дпкумену не беа пбезбедени ппдаупци за
дпсуапниуе гравиуациски впдпвпдни цевки. Се преппрашува ппщуинауа да ппбара уакви
ппдаупци пд Впдпвпд и канализација - Благпевград сп цел пценка на нивнипу ппуенцијал за
градеое на МХЕЦ, какп бајпас на щахуиуе за израмнуваое.
Бипмаса
Щумиуе на уериупријауа на ппщуинауа заземаау уериуприја пд 25 759 ха или 52,65% пд
нејзинауа вкупна уериуприја. Бидејќи гплем дел пд щумскауа уериуприја спада вп двауа

- 164 -

наципнални паркпви: Пирин и Рила, а гплем дел пд щумиуе не се щуми за прпизвпдсувп на
дрвп, ууку рекреауивни и защуиуени щуми, мпжнпсуа за индусуриска сеша е релауивнп
пгранишена.
На уериупријауа на ппщуинауа има 2 фабрики за прпизвпдсувпуп на бипгприва (дрвени
пелеуи), и една ценурала за грееое сп мпќнпсу 1,5 MW, кпја рабпуи сп пупаднп дрвп пд
преупријауија за пбрабпука на дрвп. Ценуралауа е вп привауна сппсувенпсу и преку неа се
загрева бплницауа вп Разлпг, при щуп ценауа за 1 MWh упплинска енергија е ппниска вп
сппредба сп ценауа за загреваое сп прирпден гас.
Мпже да се каже, дека ресурсиуе пд дрвна бипмаса на уериупријауа на ппщуинауа се
дпбрп искприсуени и ппщуинауа уреба да гп прпдплжи пвпј уренд, а се преппрашува пп
мпжнпсу сиуе ппщуински пбјекуи да гп кприсуау пвпј ресурс за загреваое.
Бипгас
Земјпделствп. Супшарсувпуп на уериупријауа на ппщуинауа се развива главнп на мали
фарми, при щуп живпуниуе се пдгледуваау преуежнп на пасищуа. Нема гплеми фарми за крави,
свиои и живина на уериупријауа на ппщуинауа. Слишна е сиууацијауа и сп пдгледуваоеуп на
земјпделски кулуури, при щуп вп главнп се пдгледуваау уууун, пшенка и кпмпири.
Деппнии. Вп мпменупу има разрабпуен прпеку за градеое на регипнална деппнија за
цврсу кпмунален пупад (ЦКО), нп изградбауа сеущуе не е заппшнауа. Деппнијауа ќе биде за
ппуребиуе на пкплу 56.000 жиуели пд ппщуиниуе Разлпг, Банскп, Белица и Јакпруда.
Капациуеупу на деппнијауа нема да биде дпвплнп гплем за да е екпнпмски ефекуивна
инвесуиција вп искприсууваоеуп на деппнискипу гас за прпизвпдсувпуп на упплинска и
елекуришна енергија.
Птпадни впди. Вп Разлпг е изградена прешисуиуелна суаница за пупадни впди (ПСОВ), а
вп мпменупу вп уек е прпцеспу за ппуимизација на нејзинауа рабпуа сп цел ппсуигнуваое на
пдржливпсу вп ппдпбруваое на спсупјбауа на прекугранишнипу впден реципиену рекауа Месуа.
Ппради малипу капациуеу на ПСОВ, не е предвиденп искприсууваоеуп на бипгас пд уалпзиуе.

2.11. Рила
Ппшти инфпрмации
Опщуина Рила се напда вп Западна Бугарија, вп југписупшнипу дел на Ќусуендилскауа
пбласу. Нејзинауа уериупријауа гп зазема среднипу и југпзападнипу дел на планинауа Рила, какп
и нејзиниуе ппднпжја. Вп нејзинипу спсуав влегуваау следниве населени месуа: градпу Рила
какп админисурауивен ценуар на ппщуинауа и селауа Смпшевп, Пасура, Падала и населенпуп
месуп Рилски манасуир. На исупк, ппщуинауа граниши сп ппщуина Сампкпв и ппщуина Белица;
на запад сп ппщуина Кпшеринпвп и ппщуина Бпбпщевп; на север сп ппщуина Дупница и
ппщуина Сампкпв и на југ сп ппщуина Благпевград и ппщуина Разлпг. Опщуинауа зазема
ппврщина пд 361 км2. Уреба да се земе вп предвид и близинауа на ппщуинауа Рила сп
Благпевградскауа пбласу. Релјефпу на ппщуинауа е сп нагласен планински каракуер.
Виспкппланинскипу ппјас ппфаќа 53% (190 км2) пд уериупријауа на ппщуинауа,
среднппланинскипу – 26% (95 км2), планинскипу – 15.5% (56 км2) и самп 5.5% (20 км2) се ппд 600
мнв.
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Гептермална енергија
Вп градпу Рила има еден извпр на минерална впда сп уемперауура пд 36пС и сп мал
прпупк. Впдауа е алкална, сулфауна, хидрпкарбпнауна, флпурна, сп минерализација 0,93 g/l.
Извпрпу дпсега не е испиууван и нема ууврден прпупк. Ппради факупу, дека напдалищуеуп се
напда вп границиуе на градпу, преппрашливп е да се прпуши мпжнпсуа за искприсууваое на
упплинауа на впдауа преку инсуалација сп упплинска пумпа.
Спнчева енергија
На уериупријауа на ппщуинауа се изградени две мали спларни ценурали. Спншеви
кплекупри за уппла впда се мпнуирани на деускауа градинка „Д-р У. Миладинпва”. Примери за
искприсууваоеуп на енергијауа пд спнцеуп се преусуавени вп Глава 3.2.
Енергија пд ветер
На уериупријауа на ппщуинауа препвладува севернипу веуер (45%) сп релауивнп ниска
прпсешна брзина, щуп е услпвенп пд кпнфигурацијауа на релјефпу и негпвауа защуиуна улпга.
Среднауа гпдищна брзина на веуерпу е мала и изнесува 1,5 m/s.
Ппвеќе пд пплпвина пд уериупријауа на ппщуинауа е зафауена сп прирпднипу парк
„Рилски манасуир”, щуп ја пгранишува изградбауа на гплеми веуерни паркпви.
Хидрпенергија
Главнауа аруерија на сливпу на уериупријауа на ппщуина Рила е рекауа Рилска, сп
вкупна дплжина 51 км, кпја се влева вп р. Сурума кај с. Щаркпв шифлик, ппщуина Кпшеринпвп.
Уаа извира пд Рибниуе езера, на висина пд 2.691 м и уеше вп западна наспка. Нејзини
најзнашајни приупки се Маринкпвица, Сувпезерски ппупк, Друщљавица, Смрдливипу ппупк,
Чендемска река и Гпленска река, рекиуе Елещница, Каменица, Давплскиуе впди, Гплема и Мала
Лпмница. Најгплемипу уеснец на р. Рилска е р. Илијна, сп дплжина пд 16 км, кпја ги спбира
впдиуе на рекиуе Мермерица, Радпвица и Краварскп дере. Сливпу на р. Рилска е 390 км 2, а
нејзинипу прирпден гпдищен прпупк на впда изнесува 141,9 милипни m3. Сп впдиуе на р.
Рилска се наппјуваау ХЕЦ „Пасура” и ХЕЦ “Рила”. Впдауа се кприсуи за пиеое и за навпднуваое.
Пращаоеуп за впдпснабдуваое сп впда за пиеое е рещенп сп градеое на нпв впдпвпд и
резервар за впда за пиеое сп пбем пд 2 500 м 3.
На уериупријауа на ппщуинауа се напда каскадауа „Рила”, сппсувенпсу на БАД
„Гранаупид” АД. Вп спсуавпу на каскадауа влегуваау следниве ХЕЦ:
-

ХЕЦ „Калин”, сп мпќнпсу 4.000 kW, израмнуваш сп пбем 39.000 м3;

-

ХЕЦ „Каменица” сп мпќнпсу 3.200 kW, израмнуваш сп пбем 40.000 м3;

-

ХЕЦ „Пасура” сп мпќнпсу 5.400 kW, израмнуваш сп пбем 44.300 м3;

-

ХЕЦ „Рила” сп мпќнпсу 10.400 kW, израмнуваш сп пбем 63.000 м3.

На уериупријауа на ппщуинауа се напда и ХЕЦ „Рилец”, изградена на ппщуинскипу
впдпвпд. Нпминалнауа мпќнпсу на ппсурпјкауа е 1.000 kW. Вп 90-уе гпдини на минауипу век вп
уппуреба била и МХЕЦ „Меша Падина”, изградена на впдпвпдпу за впда за пиеое. Објекупу е
сппрен ппради неразјаснеуипу суауус на сппсувенпсу.
Ппсупи физибилиуи суудија за изградба на впдпвпдпу за впда за пиеое за с. Пасура,
каде би мпжелп да се изгради нпва МХЕЦ.
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Мпже да се каже, дека ресурсиуе на впдпвпди за впда за пиеое за прпизвпдсувп на
елекуришна енергија не се 100 % искприсуени, и се преппрашува ппщуинауа да ппбара нашини за
градеое на дппплниуелни капациуеуи.
Бипмаса
Вкупнауа ппврщина на щумскипу фпнд на уериупријауа на ппщуинауа изнесува 19.795
ха, пд кпи 6.130 ха припадаау на „ДЩС Рилски манасуир”, а 12.224 ха на Рилски Св. храм.
Ппщуменауа уериуприја е 14.289 ха, вклушувајќи 4.929 ха за „ДЩС Рилски манасуир” и 14.289 ха
за Рилски Св. храм. Вкупнауа залиха на дрвп е 2.478.420 m3., вклушувајќи 573.805 m3 на ДЩС
„Рилски манасуир” и 1.904.615 m3 на Рилски Св. храм. Видпви кпи препвладуваау се бука,
зимски даб, бел бпр, ела, смрека и мплика.
Вп мпменупу, главен извпр на енергија за грееое на лпкалнпуп население се дрвауа за
пгрев, нп кпи пак се спгпруваау вп нискпефекуивни пешки. Се преппрашува ппщуинскиуе пбјекуи
да гп заменау гпривпуп сп ппефикасни инсуалации за гпреое на пелеуи. Би уребалп да се
размисли за градеое на фабрика за прпизвпдсувпуп на бипгприва (пелеуи и дрвни брикеуи).
Бипгас
Земјпделствп. На уериупријауа на ппщуинауа нема регисурирани земјпделски задруги и
здруженија. Земјпделскауа дејнпсу се псуварува вп привауни прирпдни суппансува и главнипу
дел пд прпизвпдсувпуп не се реализира на пазарпу, ууку е наменеуп за лишни ппуреби.
Супшарсувпуп вп ппщуинауа вп целпсу се развива вп мали суппансува, за задпвплуваое на
ппуребиуе на дпмаќинсувауа. Опщуп земенп, секупрпу е слабп развиен, сп пснпвен акцену на
пдгледуваоеуп на сиуен рпгау дпбиупк. Ппуенцијал за градеое на инсуалации за кпмбиниранп
прпизвпдсувп на упплинска и елекуришна енергија нема.
Деппнии. Спбираоеуп на смеу се врщи вп сиуе населени месуа на ппщуинауа. На
уериупријауа на ппщуина Рила ппсупи една деппнија за цврсу кпмунален пупад, смесуена вп м.
„Мпмена“, на 1,5 км пддалешенпсу јужнп пд градпу Рила и дп неа впди земјен пау. Деппнијауа
се напда на ппврщина пд 6.500 m2, на падини сп наклпн пд пкплу 15%, на 525 м.н.в. Нема
ппуенцијал за спбираое на деппниски гас.
Птпадни впди. На уериупријауа на ппщуинауа не се изградени прешисуиуелни суаници
за пупадни впди. Приприуеу е изградбауа на канализациски кплекупр, кпј ќе ги нпси
кпмуналниуе пупадни впди пд градпу Рила дп прешисуиуелнауа суаница вп градпу Кпшеринпвп.

2.12. Сандански
Ппшти инфпрмации
Опщуина Сандански зазема уериуприја пд 998,4 км 2, кпја ппкрива делпви пд планиниуе
Пирин, Славјанка, Огражден, Малещевска и Санданскп-Пеуришкпуп ппле. Опщуинауа граниши сп
следниуе щесу бугарски ппщуини: Пеуриш, Сурумјани, Кресна, Банскп, Гпце Делшев и
Хачидимпвп. Какп ппгранишна ппщуина, кпја граниши сп Република Грција, на југ преку
планинауа Славјанка уаа граниши сп ури мали гршки ппщуини. Населениеуп вп ппщуина
Сандански брпи 40.470 жиуели (НСИ Пппис пд 2011 гпдина). Опщуинауа се пдликува сп
исклушиуелна разнпвиднпсу на релјефпу: рамнини пп дплинауа на рекауа Сурума, виспки
планини, средни планини и ридпви вп планиниуе Пирин, Славјанка, Огражден и Малещевска.
Оваа разнпвиднпсу на релјефпу ги предпдредува и гплемиуе разлики вп надмпрскауа виспшина,
уака щуп вп виспкппланинскиуе делпви на Пирин уаа дпсуига над 2.800 м (сп највиспка упшка
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врвпу Каменица на 2.822 м.н.в.) и над 2.000 м.н.в. за Славјанка, а најниска е пп дплинауа на р.
Сурума ппсле с. Левунпвп, каде виспшинауа е малку над 100 м.н.в.
Гептермална енергија
На уериупријауа на ппщуинауа се дпсуапни следниуе ресурси:
Извпр на уермпминерална впда „Кауунци” заведен какп бр. 33 вп списпкпу сп
напдалищуа на минерални впди – ИДС. Напдалищуеуп е даденп за управуваое и кприсуеое на
ппщуина Сандански. Вкупнипу експлпауаципнен прпупк изнесува 1,2 l/s, а уемперауурауа на
впдауа е 27,2oC. Вп мпменупу има издадени дпзвпли за кприсуеое на 0,7 l/s пд вкупнипу
прпупк, а слпбпдни псуануваау 0,5 l/s.
Извпр на уермпминерална впда „Левунпвп” заведен какп бр. 40 вп списпкпу сп
напдалищуа на минерални впди – ИДС. Напдалищуеуп е даденп на ппщуина Сандански за
управуваое и кприсуеое. Вкупнипу експлпауаципнен прпупк изнесува 13,21 l/s, а
уемперауурауа на впдауа пд главнауа дупнауина е 83oC. Вп мпменупу има издадени дпзвпли за
кприсуеое на 2,25 l/s пд вкупнипу прпупк, а слпбпдни псуануваау 10,96 l/s. Привауни
инвесуиупри прпјавуваау инуерес за кприсуеое на слпбпднипу прпупк. При дпвплна близина сп
пбјекупу, минералнауа впда мпже да служи дирекунп за грееое. Се преппрашува уемперауурауа
на впдауа пд пвпј извпр да се искприсуува максималнп ефекуивнп.
Извпр на уермпминерална впда „Сандански” заведен какп бр. 66 вп списпкпу сп
напдалищуа на минерални впди – ИДС. Вкупнипу експлпауаципнен прпупк изнесува 21,7 l/s, а
уемперауурауа на впдауа пд разлишниуе дупнауини и извпри е ппмеду 72oC и 82oC. Вп мпменупу
се кприсуау 19,32 l/s пд вкупнипу прпупк, а какп слпбпдни псуануваау 2,38 l/s. Впдауа е ппгпдна
за дирекунп грееое. Се преппрашува кприснициуе на прпупкпу максималнп ефекуивнп да ја
искприсууваау виспкауа уемперауура на впдауа.
Извпр на уермпминерална впда „Хпупвп” заведен какп бр. 94 вп списпкпу сп
напдалищуа на минерални впди – ИДС. Напдалищуеуп е даденп за управуваое и кприсуеое на
ппщуина Сандански. Вкупнипу експлпауаципнен прпупк изнесува 4,25 l/s, а уемперауурауа на
впдауа е 40oC. Вп мпменупу нема издадени дпзвпли за кприсуеое. Впдауа е ппгпдна за
дирекунп грееое самп при присусувп на ппурпщуваш вп близина дп напдалищуеуп и при
присусувп на ппднп грееое. При ппдалешни ппурпщуваши би уребалп да се кприсуи упплинска
пумпа. И вп двауа слушаи ппуребнп е кприсуеое на ппсреден упплински изменуваш.
Напдалищуауа „Спаупвп” и „Спаупвп-Склаве” се ПОС. Фуврденипу експлпауаципнен
ресурс изнесува 10 l/s за „Спаупвп” и 8 l/s за „Спаупвп-Склаве”. Ппдаупци за уемперауурауа на
впдауа нема. Ппуребнп е да се направи прпушуваое. Напдалищуеуп е пддалешенп пд
ппуенцијални ппурпщуваши.
На уериупријауа на ппщуина Сандански има реализирани две кпнцесии за минерална
впда: за дел пд минералниуе впди на дупнауина С-1, напдалищуе „Сандански" сп „Инуерхпуел
Сандански Бугарија" АД и за дел пд минералнауа впда пд дупнауина бр. 236 на напдалищуе
„Кауунци" – сп „Мериам-90" АД. Планираниуе инвесуиции се вп висина пд пкплу 4,5 милипни
левпви.
Вп краупк преглед мпже да се каже, дека минералнауа впда на уериупријауа на
ппщуинауа се искприсуува (спа хпуели, санауприум, сппруски кпмплекс, леуна баоа), нп
нејзинауа уемперауурауа не се кприсуи ефикаснп (види Глава 3.1).
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Ппуенцијални гепуермални впди има и вп други населени месуа на ппщуина Сандански,
нп уие не се извадени на ппврщинауа преку дупнауини и не се деуалнп прпушени, а исуп уака не
е пдредена и нивнауа упшна лпкација.
Спнчева енергија
Опщуина Сандански се каракуеризира сп најдплгп времеураеое на спншева свеулина вп
земјауа пд 2.506 ш/гпд.
Нема ппдаупци за изградени спларни ценурали за прпизвпдсувпуп на елекуришна
енергија или за мпнуирани спншеви кплекупри за уппла впда на уериупријауа на ппщуинауа.
Примери за искприсууваое на енергијауа пд спнцеуп се преусуавени вп Глава 3.2.
Енергија пд ветер
На уериупријауа на ппщуинауа спадаау најјужниуе делпви пд Наципналнипу парк
„Пирин”, резерваупу „Орелијак”, дел пд резерваупу „Али бпуущ”, какп и некплку ппмали пп
ппврщина защуиуени лпкалиуеуи.
Вкупнауа ппврщина на защуиуениуе уериуприи вп ппщуина Сандански е пкплу 140 км 2,
щуп преусуавува малку ппвеќе пд 14% пд уериупријауа на ппщуинауа, щуп е прилишнп над
прпсешнауа суапка за земјауа, кпј е 4,9 и е блиску дп прпсекпу на ЕФ, кпј изнесува 15%.
Хидрпенергија
Впдниуе ресурси на ппщуинауа се фпрмираау пд рекиуе Сурума, Санданска Бисурица,
Пиринска Бисурица, Бпждпвска, Склавска, Мелнищка, Щащка и Лебнищка и нивниуе приупки.
Вп ппщуина Сандански се изградени 8 ХЕЦ. Вп прпцес на градеое се ущуе две МХЕЦ.
Ппсупјниуе капациуеуи за прпизвпдсувп на суруја вп ппщуина Сандански се преусуавени
вп уабела 2.
Табела 2. ХЕЦ на теритпријата на ппштина Сандански
ХЕЦ

Инсталирана мпќнпст,
MW

Гпдишнп прпизвпдствп,
MWh

Сппственпст

ХЕЦ 110 kV
Пппина лака
Лилјанпвп
Сандански
Пирин
Спаншевп

24,5
23,5
18,0
25,0
32,0

32,2
20,2
11,4
26,5
33,4

ЕКО-ЕНЕРЧИ
ЕКО-ЕНЕРЧИ
ЕКО-ЕНЕРЧИ
СИИФ-МЕКАМИДИ
ЛИУЕКС

ХЕЦ 20 kV
Пеурпвп
Лещница
Сущица

3,50
0,34
0,50

1,6
0,34
0,54

АРИЕЛ-УН МЕЗДРА
ЕКО-ЕНЕРЧИ
ДИМАЛ

За сигурнп рабпуеое на ХЕЦ на уериупријауа на ппщуинауа е изграден слпжен
хидрпуехнишки кпмплекс пд капациуеуи за скпмулираое на впда и десеуици килпмеури
извпди пд Пирин. Нивнпуп прпизвпдсувп се каракуеризира сп виспка ренуабилнпсу и екплпщки
ефеку. Мпже да се каже, дека ХЕЦ на уериупријауа на ппщуинауа ги искприсууваау максималнп
скпрп сиуе впдни кплишини.
На уериупријауа на ппщуина Сандански има 4 пснпвни извпри на впда за гравиуацискп
впдпснабдуваое:
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-

група Сандански – 300 l/s;

-

група Бпждпвп – 40 l/s;

-

група Мелник – 40 l/s;

-

група Пеурпвп – 100 l/s.

Се преппрашува да се направи физибилиуи суудија за мпжнпсуиуе за градеое на МХЕЦ
на ппсупешкиуе гравиуациски впдпвпдни цевки.
Бипмаса
Вкупнауа ппврщина на щумскипу фпнд е 54.345 ха или 54,4% пд уериупријауа на
ппщуинауа. Ппщуменипу дел пд щумскиуе уериуприи, заеднп сп щумиуе, спздадени врз
пбрабпуливп земјищуе, е 56 350 ха или 56% пд вкупнауа уериуприја. Државниуе щуми се
суппанисуваау пд „ДЩС Сандански” и „ДЩС Кауунци”. Сппред видпвиуе расуиуелни зпни вп
Бугарија вп регипнпу на ппщуина Сандански препвладуваау фпрмации на лисуппадни,
лисуппадни мещани щуми и грмущки. Примери на нискпсуеблени расуенија се брщлен, смпкви,
калинки, а виспкпсуеблени се: бел даб, габер, бпр, пп реукп бреза и врба. Вп гпрниуе делпви на
Пирин препвладуваау бука, бел бпр и мплика, а ппупа смрека и јавпр, а вп пп виспкиуе делпви
на Пирин уие им пусуапуваау месуп на алпскиуе ливади.
Оснпвниуе нашини за искприсууваое на распплпжливиуе ресурси пд дрвп се: нивнп
кприсуеое за грееое и/или прпизвпдсувпуп на бипгприва (дрвни пелеуи и дрвени деланки).
Бипгас
Земјпделствп. На уериупријауа на ппщуинауа се развива главнп гпведарсувп на пасищуа.
Нема гплеми свиоски фарми, а супшарсувпуп за прпизвпдсувп на млешни прпизвпди не е мнпгу
засуапенп. Окплу 35% пд уериупријауа на ппщуинауа е зафауена сп пбрабпуливп земјищуе.
Препвладуваау привауниуе земјпделски фарми сп релауивнп мали парцели на земја. Има
уенденција за намалуваое на прпизвпдсувпуп на жиуни кулуури, щуп впди дп згплемуваое на
цениуе на дпбиупшнауа храна и ппскапуваое на исхранауа на живпуниуе. На уериупријауа на
ппщуинауа најзасуапени се прпизвпдсувпуп на зеленшук и лпзарсувпуп.
Деппнии. Вкупнп на уериупријауа на ппщуинауа се генерирау пкплу 7.000 у/гпд.
кпмунален и индусуриски пупад, кпј се деппнира вп регипналнауа деппнија за неппасен пупад
на ппщуина Сандански, кпја се напда вп м. „Мпгилауа”. Деппнијауа им служи на ппщуиниуе
Кресна и Сурумјани сп вкупнп пкплу 55.000 жиуели. Гпдищнп се спбираау пкплу 12.500 упни
пупад. Вкупнауа ппврщина на деппнијауа е 8,17 ха, при щуп за деппнираое се предвидени 6,91
ха. Медунарпднауа пракса и прпушуваоауа за искприсууваоеуп на деппнискипу гас на
уериупријауа на Бугарија, направени дп мпменупу, ппкажуваау дека капациуеупу на деппнијауа
за ппсуигнуваое на екпнпмски ренуабилна инвесуиција при градеое на инсуалација за
искприсууваое на пупаднипу гас генериран вп уелпуп на деппнијауа е ппд минимумпу.
Птпадни впди. Рабпунипу прпеку на пбјекупу прешисуиуелни суаници за пупадни впди
(ПСОВ) вп градпу Сандански е израбпуен сп цел прпшисууваое на пупадниуе впди пд градпу и
индусурискиуе преупријауија дп бараоауа на примашпу рекауа Сурума. Дп мпменупу пупадниуе
впди пд дпмаќинсувпуп и индусуријауа се испущуаау дирекунп вп рекауа Санданска Бисурица,
кпја се влева вп рекауа Сурума. Се спздаваау услпви за загадуваое на усуиеуп на рекауа
Санданска Бисурица и река Сурума, а исуп уака за прекугранишнп загадуваое. ПСОВ ќе
ппслужува 36.548 жиуели сп прпсешна гпдищна прпдукуивнпсу 2.011.208 m3. За време на
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изгпувуваоеуп на пвпј дпкумену, прпекупу за ПСОВ не беще преусуавен. Нема ппдаупци за да се
предвиди искприсууваоеуп на бипгаспу пд уалпзиуе за сппсувениуе енергеуски ппуреби на
ПСОВ.

2.13. Саупвша
Ппшти инфпрмации
Опщуина Саупвша се напда вп Југпзападна Бугарија и ппфаќа делпви пд дплинауа на
рекауа Месуа и југписупшнипу дел на Дпбращкипу дел на Западниуе Рпдппи. Уериупријауа се
каракуеризира сп планински и пплупланински релјеф. Опщуина Саупвша е смесуена на
ппврщина пд 334 км2. На исупк граниши сп ппщуина Дпспау, на запад сп ппщуина Грмен, на
север сп ппщуина Велинград, а на југ сп Република Грција и дел пд ппщуина Хачидимпвп.
Спсуавена е пд 14 населени месуа сп ппщуински ценуар селп Саупвша. Највиспка упшка е врвпу
Фнден сп 1.667 м, дпдека средна надмпрска виспшина е 1.000 м. Сппред ппследнипу пппис пд
01.02.2011 гпдина, населениеуп на ппщуина Саупвша, изнесува 15.444 лица.
Гептермална енергија
На уериупријауа на ппщуинауа нема напдалищуа на уппла минерална впда.
Спнчева енергија
Нема ппдаупци за изградени спларни ценурали за прпизвпдсувпуп на елекуришна
енергија или за мпнуирани спншеви кплекупри за уппла впда на уериупријауа на ппщуинауа.
Примери за искприсууваоеуп на енергија пд спнцеуп се преусуавени вп Глава 3.2.
Енергија пд ветер
Направени се мереоа на ппуенцијалпу на енергијауа пд веуер на уериупријауа на
ппщуинауа, нп ппдаупциуе се привауни и не се дпсуапни за слпбпдна дисурибуција. Нема
ппдаупци за изградени веуерни паркпви.
На уериупријауа на ппщуинауа се напдаау резервауиуе „Кпнски дпл” и „Уемнауа гпра”,
кпи ппфаќаау суплеуни щуми пд ела, бука и смрека.
Хидрпенергија
Низ ппщуина Саупвша ппминуваау рекиуе Осинска, Кпшанска, Саупвска и Бисурица, кпи
се влеваау вп рекауа Месуа. Иакп ппсупјау суудии за изградба на МХЕЦ, не беа најдени
ппдаупци за МХЕЦ, изградена на уериупријауа на ппщуинауа.
Дванаесеу села на уериупријауа на ппщуинауа се снабдуваау сп впда за пиеое преку
гравиуациски впдпвпдни цевки. Впдпвпдиуе се суппанисуваау пд Впдпвпд и канализација Гпце
Делшев. Вп ппределени мпменуи има недпсуиг на впда и селауа се впведуваау ресурикции. За
рещаваое на прпблемпу ппщуинауа планира да изгради израмнуваш, при щуп намериуе се да
аплицира за финансираое на пперауивниуе прпграми вп нпвипу прпграмски перипд 2014–2020
гпдина. Би уребалп да се прпуши мпжнпсуа за изградба на МХЕЦ на ппсупјниуе гравиуациски
впдпвпдни цевки. Сп пглед на нивнауа незадпвплиуелна уехнишка спсупјба, упа би уребалп да
се направи пп нивнауа рекпнсурукција.
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Бипмаса
Щумскипу фпнд на уериупријауа на ппщуина Саупвша изнесува вкупнп 29.259 ха. Од
вкупнауа ппврщина 18.074 ха (96,5%) се државни, 1.635,7 ха (2,0%) се ппщуински, а 354,2 ха
(1,5%) се привауни щуми. Сппсувенпсуа на правниуе лица е 2,8 ха, а на граданскиуе прганизации
е 1,4 ха. Щумиуе, кпи се ппгпдни за прерабпука на дрвп, заземаау 90,9% пд вкупнауа ппврщина,
защуиуениуе и рекреауивни щуми 8,5%, а защуиуениуе ппдрашја 0.6%. Щумскипу фпнд ппфаќа
ппгплем дел пд уериупријауа на ппщуинауа и е бпгау сп иглплисни (бпр, смрека и др.) и
лисуппадни (бука, даб, бреза и др.) видпви дрвја. Државниуе щуми се суппанисуваау пд
Државнпуп лпвешкп суппансувп „Дикшан”. Населениеуп и ппщуинскиуе пбјекуи се заупплуваау
преуежнп на дрва. Се преппрашува да се пцени слпбпднипу ресурс пд среднп и сиунп дрвп, уака
да ќе се разгледа мпжнпсуа за градеое на фабрика за бипгприва на уериупријауа на ппщуинауа.
Бипгас
Земјпделствп. Супшарсувпуп е сп слабп распрпсуранеуп и се развива преуежнп на мали
семејни фарми. Вп ппследниуе гпдини, благпдарение на Прпграмауа за развпј на селскиуе
регипни, се забележува развпј на пвшарсувпуп. Обрабпуливауа земја вп ппщуина Саупвша
изнесува 7.336 ха. Прирпдп-гепграфскиуе услпви се благппријауни за пдгледуваое на уууун,
кпмпир, кпрнищпни, грав и другп. Најгплем удел зазема прпизвпдсувпуп на уууун. Вп ппследнп
време се згплемува инуереспу за пдгледуваое на разлишни билки, ппради благппријауниуе
услпви.
Деппнија. На уериупријауа на ппщуина Саупвша нема изграденп регипнална деппнија.
Оупадпу се превезува и деппнира вп деппнијауа вп селп Барууин, ппщуина Дпспау.
Птпадни впди. Градеоеуп на прешисуиуелна суаница за пупадни впди (ПСОВ) е пд
исклушиуелна важнпсу за ппщуинауа. Ппупищан е дпгпвпр за изградба на 9 ПСОВ вп ппмалиуе
населени месуа, шиј капациуеу и нивнипу уип не се сппдвеуни за прпизвпдсувпуп на бипгас пд
уалпзиуе.

2.14. Симиули
Ппшти инфпрмации
Опщуина Симиули е смесуена на ппврщина пд 533 км2 вп северпзападнипу дел на
Благпевградскауа пбласу. Вкупнауа ппврщина на админисурауивнипу ценуар Симиули е 36,4км2.
Рекауа Сурума гп дели ппщуинскипу ценуар на два дела, самипу град Симиули и населбауа
„Оранпвп”. Од сурана на населбауа Оранпвп, рекауа Сурума ја прифаќа Градевскауа река,
паралелнп на кпја е урасауа на паупу за Гпце Делшев. Опщуинауа граниши сп ппщуиниуе
Благпевград, Кресна и Разлпг, при щуп нејзинауа западна граница целпснп се спвпада сп
наципналнауа граница на Бугарија сп Македпнија. Сппред ппдаупциуе пд ппследнипу пппис вп
2011 гпдина населениеуп на ппщуинауа изнесува 14.283 лица. На уериупријауа на ппщуинауа се
напдаау 18 населени месуа: ппщуинскипу ценуар градпу Симиули и селауа Брежани, Бресупвп,
Гпрнп Осенпвп, Градевп, Дпкауишевп, Дплнп Осенпвп, Железница, Крупник, Мешкул, Пплена,
Пплеуп, Ракиуна, Сенпкпс, Сухпсурел, Сущуица, Урескпвп и Црнише. На уериупријауа на
ппщуинауа се напдаау Симиулискауа кпулина пп среднпуп уешение на р. Сурума, дел пд
исупшниуе падини на планинауа Влахина, северпзападниуе падини на Пирин, северниуе падини
на Малещевска планина (дп Кресненскауа клисура) и јужниуе падини на Рила (дп Оранпвскауа
клисура на рекауа Сурума).
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Гептермална енергија
На уериупријауа на ппщуинауа се дпсуапни следниуе ресурси::
Извпр на уермални впди „Симиули” заведен какп бр. 70 вп списпкпу на напдалищуауа на
минерални впди – ИДС. Напдалищуеуп и е даденп на ппщуина Симиули за управуваое и
кприсуеое за перипд пд 25 гпдини. Вкупнипу експлпауаципнен прпупк изнесува 19,11 l/s, а
уемперауурауа на разлишниуе дупнауини варира ппмеду 50пС и 61пС. Впдауа е слабп
минерализирана, алкална, сулфауна, бпгауа сп науриум и флупр. Вп мпменупу има издадени
дпзвпли за кприсуеое на 13,27 l/s пд вкупнипу прпупк, дпдека слпбпдни псуануваау 5,84 l/s.
Има изгпувен прпеку за грееое на деускауа градинка вп градпу Симиули вп близина на
дупнауинауа бр.7, кпј сé ущуе не е реализиран.
Извпр на уермални впди „Дплнп Осенпвп” е вп јавна ппщуинска сппсувенпсу и се спсупи
пд 3 капуирани прирпдни извпри („Баоауа”, „Пералнауа” и „Шещма вп рекауа”) сп следниуе
ууврдени прпупци: 53пС и 0,74 l/s за „Баоауа”; 58,5пС и 0,29 l/s за „Пералнауа”; 39,5пС и 0,12 l/s
за „Шещма вп рекауа”. Впдауа е слабп минерализирана, алкална, сулфауна, хидрпкарбпнауна,
бпгауа сп науриум и флупр. Вп мпменупу пд вкупнипу прпупк се искприсууваау 0,35 l/s, а
слпбпдни се 1,22 l/s.
Се преппрашува да се направи анализа на искприсуенауа упплинскауа енергија на
впдауа и да се ппбараау дппплниуелни нашини за нејзинп целпснп искприсууваое.
Спнчева енергија
Вп мпменупу на уериупријауа на ппщуинауа функципнираау 3 мали спларни инсуалации
сп вкупна мпќнпсу пд 305 kW, реализирани какп привауни инвесуиции. На мнпгу куќи се
забележуваау спншеви кплекупри за загреваое на впдауа за дпмащни ппуреби. Примери за
искприсууваоеуп на енергијауа пд спнцеуп се преусуавени вп глава 3.2.
Енергија пд ветер
Главниуе лпкации сп ппуенцијал за веурпви вп ппщуина Симиули спадаау вп защуиуени
уериуприи и уещкп дпсуапни лпкалиуеуи.
На уериупријауа на ппщуинауа припадаау делпви пд Наципналнипу парк „Пирин” (907
ха) и Наципналнипу парк „Рила” (1.645 ха).
Хидрпенергија
На уериупријауа на ппщуинауа функципнирау ури МХЕЦ сп вкупен капациуеу 1650 kW,
при щуп се пшекува да се изгради ущуе една МХЕЦ „Осенпвп”. Оснпвнипу прпблем при
издаваоеуп на дпзвпла за градеое на МХЕЦ на уериупријауа на ппщуинауа е негауивнипу ефеку
врз впдниуе ресурси за навпднуваое на пбрабпуливпуп земјищуе.
Ппради планинскипу и пплупланински релјеф кпј препвладува на уериупријауа на
ппщуинауа, впдпснабдуваоеуп е преуежнп пп пау на гравиуација. Се преппрашува да се изгпуви
физибилиуи суудија за градеое на МХЕЦ на ппсупјниуе впдпснабдиуелниуе пбјекуи.
Бипмаса
Вкупнауа ппврщина на щумиуе на уериупријауа на ппщуина Симиули изнесува 35.071 ха.
Прпсешнипу гпдищен еуау на дрвп изнесува 30.000 m3 паднауи дрва, пд кпи: 27.000 m3 се
индусуриска сеша и 3.000 m3 се наменеуи за лпкалнпуп население. Кај индусурискауа сеша
17.602 m3 се дрвп за примена вп градежнищувпуп, 9.375 m3 се пгревнп дрвп и 23 m3 за други
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намени. Щумиуе, кпи се државна сппсувенпсу на уериупријауа на ппщуинауа, се суппанисуваау
пд „ДЩС Симиули”, а щумскиуе уериуприи кпи се вп ппщуинска сппсувенпсу, пд сурана на
рабпунауа единица вп спсуав на админисурацијауа на ппщуинауа. На уериупријауа на ппщуинауа
има две рабпуилници за прпизвпдсувп на пелеуи, при щуп преппрашливп е деуалнп да се
прпушау слпбпдниуе ресурси за принпс на среднп и сиунп дрвп сп цел градеое на нпви
прпизвпдсувени капациуеуи. Исуп уака се преппрашува да се прпушау кплишиниуе пупаднп дрвп
пд дрвппрерабпуувашкиуе преупријауија на уериупријауа на ппщуинауа и да се изнајдау нашини
за нивнп кприсуеое.
Бипгас
Земјпделствп. Вп ппследниуе гпдини се забележува згплемуваое на брпјпу на
гпведауа, кпзиуе и живинауа и намалуваое на брпјпу на пвциуе и свиоиуе. Опщуп земенп
земјпделскиуе ппврщини на уериупријауа на ппщуинауа се релауивнп пгранишени, щуп влијае
негауивнп врз развпјпу на супшарсувпуп, ппради пгранишенауа мпжнпсу за прпизвпдсувп на
фуражнп жиуп. Вп западниуе и исупшниуе планински делпви има релауивнп дпбри ресурси за
супшарсувп на пасищуа. Урадиципналнп за регипнпу најзасуапени земјпделски кулуури се:
уууунпу, зеленшуциуе, лпзјауа и пвпщуарсувпуп.
Главни приприуеуи, кпн кпи ппщуинауа ќе ги наспши свпиуе наппри вп рамкиуе на
нпвипу прпграмски перипд 2014-2020 гпдина се: пбнпва и развпј на земјпделскипу
прпизвпдсувен ппуенцијал; искприсууваоеуп на сиуе прирпдни ресурси; разнпбразнпсу на
пдгледуваниуе кулуури; суимулираое на развпјпу на фуражни и индусуриски кулуури, какп
алуернауива на уууунпу. Упа вп иднина ќе спздаде дпбра пснпва за развпј на супшарсувпуп.
Деппнии. Вп мпменупв сп сисуемпу за прганизиранп спбираое на кпмунален пупад се
ппфауени населениуе месуа, градпу Симиули и селауа Крупник, Железница, Градевп, Дплнп
Осенпвп, Црнише, Пплеуп, Пплена и Брежани. Вп малиуе населени месуа се прганизира
кампаоскп шисуеое. Оупадпу се деппнира вп деппнии за ЦКО вп меснпсуиуе „Чппв андак” и
„Ппупкпу”. Деппнииуе за цврсу кпмунален пупад (ЦКО) се напдаау вп близина на рекауа Сурума
и нејзиниуе приупки, и ја загадуваау рекауа, щуп намеунува заувпраое и рекулуивација на
деппнииуе. Нема ппуенцијал за прифаќаое и искприсууваое на деппнискипу гас.
Птпадни впди. Ппуребна е изградба на заеднишка прешисуиуелна суаница за пупадни
впди (ПСОВ) на градпу Симиули и селпуп Крупник, кпи се најгплеми вп ппщуинауа, смесуени пп
уешениеуп на рекауа Сурума. Сп пглед на малипу капациуеу на ПСОВ, нема ппуенцијал за
прифаќаое и искприсууваое на бипгас пд уалпзиуе.

2.15. Сурумјани
Ппшти инфпрмации
Уериупријауа на ппщуина Сурумјани е 362 км 2, и ги ппкрива исупшниуе падини на
Малeщевска планина, дплинауа на рекауа Сурума и мал дел пд западнипу дел на Пирин. На
уериупријауа на ппщуинауа има 21 населенп месуа, сп админисурауивен ценуар селп Сурумјани.
Вкупнпуп население на ппщуинауа е 5.778 жиуели (НСИ, Пппис пд 2011 гпдина). Опщуина
Сурумјани има важна гепграфскп пплиуишка месуппплпжба сп ппгранишниуе ппщуини: Кресна
на север, Сандански на југ, Банскп на исупк, и Пеуриш на југписупк. Нејзинауа западна граница е
сп ппщуина Берпвп (Македпнија). Окплу 80% пд уериупријауа на ппщуинауа е зафауена сп
планински уерен, кпј на највиспкиуе делпви придпбива алпски каракуер, сп пасищуа и ливади,
кпи се уипишни за исуипу. Западнипу дел пд уериупријауа на ппщуинауа е зафауена вп целпсу пд
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Малещевскауа планина. Уаа зазема пкплу ури шеувруини пд ппврщинауа, уака щуп главнипу
гребен се згплемува пд југ на север и пп негп минува границауа сп ппщуина Берпвп.
Уериупријауа на ппщуинауа е сп знашиуелна денивелација пд 114-130 м.н.в. кај рекауа Сурума,
дп 1.599 м.н.в. на запад дп Малещевскауа планина и на исупк дпсуига дп врвпу „Кпоски
кладенец” (2.315 м).
Гептермална енергија
На уериупријауа на ппщуинауа не се пукриени напдалищуа на уппла минерална впда.
Спнчева енергија
Нема ппдаупци за изградени спларни ценурали за прпизвпдсувп на елекуришна енергија
или за мпнуирани спншеви кплекупри за уппла впда на уериупријауа на ппщуинауа. Примери за
искприсууваое на енергијауа пд спнцеуп се преусуавени вп Глава 3.2.
Енергија пд ветер
На уериупријауа на ппщуинауа дуваау умеренп силни северпзападни и северни веурпви.
На прплеу зашесууваау југписупшниуе веурпви, кпи препвладуваау вп април и мај.
Ппсупи предлпг за градеое на веуерен парк, кпј не е пдпбрен пд екплпщки пришини.
Вп границиуе на ппщуинауа спадаау западниуе делпви на Наципналнипу парк „Пирин”
сп ппврщина пд 184,4 ха, резерваупу „Спкплауа” сп ппврщина пд 211 ха и уамппн зпнауа пд
135,3 ха, какп и некплку защуиуени зпни вп спгласнпсу сп Науура 2000.
Хидрпенергија
Опщуина Сурумјани не е бпгауа сп впдни ресурси. Оснпвнауа впдна мрежа се спсупи пд
рекауа Сурума,кпја ја пресекува дплинауа и е главна впдна аруерија, заеднп сп нејзиниуе
приупки, кпи се спущуаау пд исупшнипу дел на Малещевскауа планина и западниуе падини на
врвпвиуе Щаралија и Кпоски кладенец вп Пиринскипу дел. Хидрплпщкиуе услпви на
уериупријауа на ппщуинауа се сврзани сп каракуерисуикиуе на рекауа Сурума и нејзиниуе
приупки, шии сливпви се знашајни. Упа ја ппределува уериупријауа, какп репн сп гплема гусуина
на хидрпграфскауа мрежа. Впдниуе уекпви вп Пиринскипу дел на ппщуинауа се преусуавени пд
рекиуе Злина и Щащка и некплку ппнпри и дплпви. Десниуе приупки на рекауа Сурума впдау
ппуеклп пд исупшниуе падини на Малещевска планина сп рекиуе Каменищка, Цапаревска,
Гпремска и Дракпвска. Сиуе уие се сп неппсупјан прпупк, кпј е ппвлијаен пд врнежиуе и
сезпниуе, а при силни врнежи имаау и ппрпен каракуер.
На уериупријауа на ппщуинауа има изградени некплку МХЕЦ, какп и издадени дпзвпли
за нпви капациуеуи. Исуп уака има слушај на прпеку щуп не е пдпбрен пд екплпщка гледна
упшка.
Некпи пд населениуе месуа се снабдуваау сп впда пп пау на гравиуација. Се
преппрашува ппщуинауа да ги разгледа мпжнпсуиуе за изградба на МХЕЦ на гравиуацискиуе
впдпвпдни цевки.

Бипмаса
Вкупнауа ппврщина на щумскипу фпнд изнесува 18.019 ха. Нискппланинскипу регипн е
зафауен впглавнп пд дабпви, букпви и мещани лисуппадни щуми, какп и пд вещуашки
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спздадени щуми. Обласуа сп иглплисни щуми е вещуашки спздадена пп пгплениуе месуа и пп
виспкиуе делпви на Пирин. Щумскипу фпнд се суппанисува пд сурана на „ДЩС Сурумјани”.
Нема ппдаупци за преупријауија за прпизвпдсувпуп на бипгприва (дрвни пелеуи) на
уериупријауа на ппщуина Сурумјани. Се преппрашува сиуе ппщуински пбјекуи ппсле
санираоеуп, за грееое да кприсуау бипгприва (пелеуи, дрвени деланки).
Сппред прелиминарнауа прпценка има слпбпден ресурс за дрвна сеша и се преппрашува
да се бараау нашини за нејзинп искприсууваое.
Бипгас
Земјпделствп. Супшарсувпуп на уериупријауа на ппщуинауа се реализира главнп на мали
фарми. Живпуниуе се пдгледуваау на пасищуа, недпсуигаау гплеми супшарски суппансува.
Регипнпу на ппщуинауа е еден пд најупплиуе вп земјауа, щуп гп ппууикнува пдгледуваоеуп на
пвпщје и зеленшук. Благпдарение на мекауа зима пвде прпсперираау ппвеќегпдищни расуенија
какп лпза, смпкви, калинка, бадеми, маслинки и др. Од земјпделскиуе кулуури преуежнп се
засуапени: лпзје, кпмпир, пшенка, грав и др. Ппуенцијалпу за прпизвпдсувп на бипгас пд
живпуински и расуиуелен пупад е незнашиуелен.
Деппнии. На уериупријауа на ппщуинауа нема деппнија за цврсу кпмунален ппупад, кпја
e вп уппуреба.
Птпадни впди. На уериупријауа на ппщуинауа има делумнп изградена канализациска
мрежа вп ппгплемиуе села. Ппсупјау планпви за градеое на делпви пд канализацискауа мрежа
вп селауа Сурумјани, Микревп, Илинденци и Дракауа. Вп мпменупу има прпеку за градеое на
прешисуиуелна суаница за пупадни впди, нп сп пглед на нејзинипу мал капациуеу, ппуенцијал за
прифаќаое и искприсууваое на бипгас пд уалпзиуе нема.

2.16. Уреклјанп
Ппшти инфпрмации
Опщуина Уреклјанп се напда вп Југпзападна Бугарија и е една пд ппщуиниуе кпја
припада на Ќусуендилскауа пбласу. Уаа спада вп регипнпу на Оспгпвскп-Беласишкауа планинска
група. Регипнпу е планински, мнпгу нерамен, ппзнау сп гепграфскипу ппим Краищуе.
Уериупријауа на ппщуина Уреклјанп е 257,8 км2, щуп преусуавува 8,4% пд вкупнауа ппврщина на
пбласуа Ќусуендил. Вп Уреклјанп живее пкплу 0,5% пд населениеуп на пбласуа Ќусуендил (629
жиуели сппред Ппписпу пд 01.02.2011 гпдина), щуп ја прави најмала ппщуина пп брпј на
население вп Бугарија. Опщуинауа граниши сп ппщуиниуе Ќусуендил, Земен, Урн и сп Република
Србија.
Гептермална енергија
На уериупријауа на ппщуинауа не се пукриени напдалищуа на уппли минерални извпри.

Спнчева енергија
На уериупријауа на ппщуина Уреклјанп, вп 2012 гпдина се пущуени вп уппуреба две
фпупнаппнски ценурали (ФуЕЦ), пднпснп: ФуЕЦ „Фщи 1” и ФуЕЦ „Фщи 3”, кпи се напдаау вп с.
Фщи, сп вкупна мпќнпсу 394,8 kW. Примери за искприсууваое на енергијауа пд спнцеуп се
преусуавени вп Глава 3.2.
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Енергија пд ветер
При изгпувуваоеуп на пвпј извещуај не беа прпнајдени ппдаупци за изврщени
прпушуваоа за наспкауа и брзинауа на веуерпу на уериупријауа на ппщуинауа.
Защуиуени уериуприи се „Крвав камен” сп 3.857,5 ха, „Земен” сп 1.820,3 ха и „Дплни
кприуен” сп 137,4 ха.
Хидрпенергија
Најгплема река вп регипнпу е Уреклјанска, кпја е дплга 37 км, a вп неа се влеваау рекиуе
Драгпјшинска, Средпрешка, Меупхиска, Базпвишкауа и Кпспвскауа.
Снабдуваоеуп сп впда на сиуе населени месуа пд ппщуина Уреклјанп се пбезбедува пд
лпкални впдпвпди. Уещкпуииуе при впдпснабдуваоеуп прпизлегуваау пд планинскипу уерен и
пддалешенпсуа на населениуе месуа пд извприуе на впда. Ппсупјанп се јавуваау прпблеми вп
впдпснабдуваоеуп на пдделни села и населби. Извприуе на впда се сп мал и недпвплен
прпупк. Нерамнипу уерен гп пуежнува градеоеуп на гплеми впдпвпдни пбјекуи. Изграденауа
впдпвпдна мрежа вп ппщуинауа е суара и се напда вп мпщне лпща спсупјба. Вп леуниуе месеци
населениеуп ја кприсуи впдауа за пиеое за навпднуваое на двпрпвиуе и градиниуе. Вп уекпу на
леупуп прпупкпу на извприуе на впда мнпгу се намалува и вп некпи села се намеунува
впведуваое на ресурикции.
Нема ппдаупци за изградени МХЕЦ на уериупријауа на ппщуинауа.
Бипмаса
Вкупнауа ппврщина на щумскипу фпнд вп ппщуина Уреклјанп изнесува 14.819 ха.
Предвиденауа вкупна уппуреба, сппред прпекупу за суппанисуваое сп щумиуе на ДИЩ
„Уреклјанп” за перипдпу 2009–2018 гпдина, изнесува 277.755 m3 супешки суебла или вп прпсек
27.776 m3 гпдищнп. Дп мпменупу експлпауиранауа маса на супешки суебла е ппмалку пд
пплпвина пд предвиденауа, при щуп скпрп целипу принпс на дрва се пбрабпуува надвпр пд
уериупријауа на ппщуинауа. Се преппрашува да се прпуши мпжнпсуа за изградба на фабрика за
прпизвпдсувпуп на пелеуи сп цел максималнп искприсууваое на ресурсиуе. Примерни планпви
за изградба на уакпв пбјеку се преусуавени вп Глава 3.5.
Бипгас
Земјпделствп. Земјпделсувпуп е главна егзисуенција на населениеуп вп ппщуина
Уреклјанп, каде дпминираау малиуе пп гплемина суппансува. Супшарсувпуп се спсупи преуежнп
пд гпведарсувп, пвшарсувп, кпзарсувп и свиоарсувп. Живпуниуе се пдгледуваау главнп на мали
привауни фарми, кпи впглавнп прпизведуваау за сппсувени ппуреби. Вп 2013 гпдина брпјпу на
пдгледувани живпуни изнесувал: 150 гпведа, 600 пвци, 150 кпзи, 128 свиои и 950 живина.
Развпјпу на расуиуелнпуп прпизвпдсувп на уериупријауа на ппщуинауа е пппрешенп пд
фрагменуацијауа на земјищуеуп, пгранишениуе екпнпмски ресурси и впзраснауа сурукуура на
земјпделциуе.
Деппнии. Оупадпу се спбира вп една уреуина пд населениуе месуа, пд фирма за
спбираое на смеу, и се деппнира вп деппнија надвпр пд уериупријауа на ппщуинауа.
Деппунијауа, кпја се кприсуи пд сисуемпу за прганизиранп спбираое на смеу и урансппруираое
на кпмуналнипу пупад, се напда вп с. Фщи, меснпсу „Рудинауа” и е сп ппврщина пд 0,97 ха,
дпдека ппврщинауа загадена сп пупад е 62,9 ха. Вп мпменупу, сппред ппдаупциуе пд ппщуина
Уреклјанп, деппнираоеуп на пупадпу пд фирмауа за спбираое смеу се врщи вп с. Радлпвци, на
пддалешенпсу пд пкплу 5 км пд Ќусуендил.
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Птпадни впди. Вп населениуе месуа на ппщуинауа нема изградена ценурализирана
канализациска мрежа и прешисуиуелна суаница за пупадни впди. Дренажа на пупадниуе впди
се врщи преку сепуишки јами.

2.17. Хачидимпвп
Ппшти инфпрмации
Опщуина Хачидимпвп се напда вп Југпзападна Бугарија, на уериупријауа на
Благпевградскауа пбласу. На запад ппщуинауа граниши сп ппщуина Сандански, на север сп Гпце
Делшев и Грмен, на исупк сп Саупвша, а на југ ппщуинскауа граница се спвпада сп државнауа
граница на Бугарија сп Грција. Уериупријауа на ппщуинауа гп ппфаќа најјужнипу дел на
исупшниуе падини на планинауа Пирин, дел пд планинауа Славјанка, мал дел пд југпзападниуе
падини на Дабращкипу рид на Западниуе Рпдппи, и дел пд Гпцеделшевскауа кпулина и
дплинауа на рекауа Месуа. Опщуина Хачидимпвп зазема ппврщина пд 327,8 км2. Населениеуп
брпи 10.091 лица (НСИ Пппис пд 2011 гпдина) и вклушува 15 населени месуа, 1 град
(Хачидимпвп) и 14 села. Релјефпу на ппщуинауа е мнпгу разнпвиден. Пиринскипу дел е сп
уипишнп планински релјеф, псурп пресешен пд длабпки дплпви и псури гребени, сп гплеми
разлики вп надмпрскауа виспшина. Од главнипу сливен гребен на Пирин, вп исупшен правец се
спущуаау ппгплем брпј на гребени. Рпдппскипу дел, на исупк пд рекауа Месуа, исуп уака има
планински каракуер, пресешен сп длабпки дплпви, нп надмпрскиуе виспшини се ппмали и
гребениуе на некпи месуа се сп ппзапблени фпрми. Вп јужнипу дел на ппщуинауа се напдаау
планинауа Сургаш и севернипу дел на планинауа Славјанка. Релјефпу е рамен на дел пд
уериупријауа на градпу Хачидимпвп и селауа Кппривлен, Нпвп Лјаски, Нпва Лпвша и Садпвп. На
уериупријауа на ппщуинауа се напдаау резерваупу „Али бпуущ” и защуиуенип лпкалиуеу
„Павлпва падина”.
Гептермална енергија
На уериупријауа на ппщуинауа не се пукриени напдалищуа на уппли минерални извпри.
Спнчева енергија
На уериупријауа на ппщуинауа се изградени вкупнп 4 мали привауни фпупнаппнски
ценурали. Примери за искприсууваое на енергија пд спнцеуп се преусуавени вп Глава 3.2.
Енергија пд ветер
На уериупријауа на ппщуинауа не се направени прпушуваоауа на брзинауа и наспкауа на
веуерпу, сп цел градеое на веуерни паркпви. Има изградени веуерни паркпви вп Република
Грција вп близина на ппщуинскауа граница.
На уериупријауа на ппщуинауа припада дел пд резерваупу „Али бпуущ” и защуиуенауа
меснпсу „Павлпва падина”.

Хидрпенергија
Какп главен впден уек на уериупријауа на ппщуинауа се издвпјува рекауа Месуа. Пред да
навлезе на гршка уериуприја дплинауа на рекауа има каракуер на уесна клисура. Прпупкпу на
рекауа Месуа е дпсуа прпменлив, пспбенп вп леунипу перипд, за време на кпј впдиуе драсуишнп
се намалуваау, бидејќи се кприсуау за навпднуваое. Сиуе псуанауи впдни уекпви на
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уериупријауа на ппщуинауа се приупки на рекауа Месуа. Од десниуе пирински приупки
најгплема е рекауа Мауница, сп щирпк решен базен. Уеренпу е дпсуа ерпдиран и рекауа влеше
мнпгу нанпси. При сливпу вп рекауа Месуа, фпрмира пгрпмен кпнус пд насип. Од левиуе
приупки, кпи се влеваау вп рекауа Месуа пукај Западниуе Рпдппи, ппважна е рекауа Бисурица,
кпја ги спбира свпиуе впди на уериупријауа на ппщуина Саупвша. Ппуребна е изградба на брана
на рекауа Бисурица за наппјуваое на земјпделскпуп земјищуе вп с. Абланица и спседниуе
ппщуини Грмен и Саупвша. За финансираое за прпекупу ќе се аплицира за средсува пд
пперауивниуе прпграми вп нпвипу прпграмски перипд. Се преппрашува да се прпуши дали е
впзмпжна изградба на ХЕЦ.
ХЕЦ сп мпќнпсу пд 700 kW е изградена на рекауа Мауница, а се пшекува пущуаое вп
уппуреба на ХЕЦ вп близина на с. Лаки, кпја ќе ги кприсуи впдиуе на рекауа Селскауа река.
Опщуина Хачидимпвп се снабдува сп впда главнп пд впдпвпднауа група „Уещпвп” сп
ппмпщ на надвпрещен впдпвпд израбпуен пд азбесунп-цеменуни цевки сп дијамеуар 200, сп
вкупен прпупк пкплу 28 л/сек, кпј е ппуребнп да се замени. Земајќи ја вп предвид гплемауа
денивелација меду извприуе, кпи се напдаау над с. Уещпвп и впдпснабдиуелниуе пбјекуи, се
преппрашува при замена или акуивнпсуи кпи вклушуваау рекпнсурукција на впдпвпдпу да се
бара мпжнпсу за изградба на МХЕЦ на щахуауа за израмнуваое.
Бипмаса
Вкупнауа ппврщина на щумскипу фпнд изнесува 13.920,5 хa. Оснпвнипу дел пд негп се
суппанисува пд сурана на „ДЩС Гпце Делшев”. Щумиуе на уериупријауа на ппщуина Хачидимпвп
се релауивнп млади, дп 40-гпдищна впзрасу, ппради щуп сешауа на дрвп е пгранишена. Главнп
се дпбива уенкп и среднп дрвп, а ппмалку дебелп, пд кпе ппгплемипу дел е наменеуп за извпз,
а псуанауипу дел гп кприсуау лпкалниуе дрвппрерабпууваши и населениеуп на ппщуинауа.
Прпсешна гпдищна кплишина на кприсуенп дрвп вп ппщуинауа е пкплу 10.000 m3.
На уериупријауа на ппщуинауа вп уппуреба се 3 преупријауија за прпизвпдсувпуп на
бипгприва. Се преппрашува да се направи прпушуваое за слпбпдниуе ресурси на малп и среднп
дрвп, сп цел згплемуваое на негпвпуп прпизвпдсувп вп рамки на ппщуинауа. Сп пглед на
неппсреднауа близина на ппщуинауа сп границауа на Република Грција, мпже да се каже дека
има пазар за дрвени пелеуи, а ппкраукпуп расупјание дп ппуенцијалниуе клиенуи преусуавува
преднпсу.
Бипгас
Земјпделствп. Супшарсувпуп на уериупријауа на ппщуинауа се врщи преуежнп на мали
суппансува, при щуп пдгледуваоеуп е преуежнп на пасищуа. И ппкрај гплемиуе ресурси на
ппщуинауа сп пасищуа, сепак недпсуигаау гплеми супшарски суппансува. Од расуиуелниуе
кулуури најзасуапенп е уууунппрпизвпдсувпуп. Ппуенцијалпу за прпизвпдсувпуп на бипгас пд
живпуински и расуиуелен пупад е пценеу какп мнпгу низпк. Дури ппсле развпј на секупрпу и
спздаваое на гплеми селски суппансува, мпже да се збпрува за изградба на пбјекуи за
прифаќаое и искприсууваое на бипгаспу.
Деппнии. Оупадпу кпј се генерира вп ппщуинауа се деппнира вп регипналнауа деппнија
вп Гпце Делшев. Нема ппуенцијал за искприсууваое на деппниски гас.
Птпадни впди. Вп мпменупу нема прешисуиуелни суаници за пупадни впди на
уериупријауа на ппщуинауа, нп има прпеку за нивна изградба. Сп пглед на малипу капациуеу дп
10.000 жиуели, не е предвиденп искприсууваое на бипгас пд уалпзиуе.
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2.18. Резиме на ппдаупциуе за дпсуапниуе ОИЕ
Вп пвпј дел се сумирани ппдаупциуе за дпсуапниуе ОИЕ на уериупријауа на секпја
ппщуина, ппищани ппгпре, а исуп уака се дадени и преппраки за нивнп искприсууваое.
Гептермална енергија
Вп Уабела 3 се сумирани инфпрмацииуе за гепуермалниуе извпри на уериуприиуе на
разгледуваниуе ппщуини.
Табела 3. Дпстапни гептермални извпри на теритпријата на разгледуваните ппштини
Ппштина
Банскп
Белица
Благпевград
Бпбпщевп

Гпце Делшев

Грмен
Кпшеринпвп

Кресна

Пеуриш

Разлпг

Рила

Сандански

Саупвша

Пптенцијал за искпристуваое на гептермална енергија*
Извпр „Дпбринищуе”. Дпсуапен слпбпден ресурс. Ппгпднп за греееое сп ппмпщ на упплински
пумпи впда-впда. Ппсупјау базени. Уемперауурауа на впдауа ппсле базенпу мпже да се искприсуи
за климауизација на баоауа, сп ппмпщ на упплинска пумпа.
Извпр „Белица” се напда вп границиуе на градпу. Мпжнп е искприсууваое на уемперауурауа на
впдауа сп ппмпщ на упплинска пумпа.
Извпри „Благпевград”, „Благпевград – р.Сурума” и „Благпевград – Еленпвп”. Ресурсиуе не се
целпснп искприсуени. Уемперауурауа на впдауа ги прави ппгпдни какп за дирекунп грееое
(ппднп или кпнвекупрски), уака и за климауизација преку мпнуажа на упплински пумпи.
Извпр сп ниска уемперауура вп с. Слауинп. Дпкплку ппсупи ппурпщуваш впдауа мпже да се
кприсуи за климауизација преку упплинска пумпа.
Преуежнп суудени извпри. Флащираое на минерална впда вп с. Банишан. Се преппрашува е да се
анализира мпжнпсуа за изградба на инсуалација сп упплинска пумпа, кпја ќе ја искприсуува
уемперауурауа на впдауа пред нејзинпуп флащираое. Да се анализира дпсуапнпсуа на
ппуенцијални ппурпщуваши на енергија дп извприуе вп с. Муспмищуе. Впдауа е ппгпдна за
климауизација преку упплинска пумпа.
Извпр „Огоанпвп – Грмен”. Впдауа е ппгпдна за дирекунп грееое (ппднп, ппради нејзинауа
ниска уемперауура) или климауизација сп ппмпщ на упплинска пумпа.
На уериупријауа на ппщуинауа не се пукриени напдалищуа на минерални впди.
Нема пфицијални ппдаупци за искприсууваое на упплинскауа енергија пд извпри дпсуапни вп
ппщуинауа (Градещки минерални извпри, Ощуавски минерални извпри, две дупнауини вп Гпрна
Брезница и Влаински минерални извпри). Се преппрашува да се направи деуалнп прпушуваое на
мпжнпсуиуе за кприсуеое на упплауа минерална впда за грееое и/или климауизација, сп
ппределуваое на најсппдвеуниуе ппурпщуваши на упплинска енергија.
Извпри „Марикпсуинпвп”, „Рупиуе - м. Кпжув”, „Правп брдп”, „Крпмидпвп”. Ресурсиуе се
неискприсуени. Ппвеќе инфпрмации за напдалищуауа се преусуавени вп Глава 2.9. Се
преппрашува да се изврщи анализа на ппуенцијалниуе ппурпщуваши вп близина дп напдалищуауа.
Впдауа е ппгпдна какп за дирекунп заупплуваое, уака и за климауизација на прпсуприиуе сп
ппмпщ на упплинска пумпа вп зависнпсу пд уемперауурауа на пдделниуе извпри.
Извпри „Гулина баоа”, „Елещница - м. Варвара”, „Елещница - р. Злауарица”. Дел пд впдауа пд
извпрпу „Гулина баоа” се кприсуи за хигиенски ппуреби вп хпуелски кпмплекси. Впдауа пд
напдалищуе „Елещница - р. Злауарица” се кприсуи вп базен и сппруски кпмплекс. Вп мпменупу,
вп уек се прпцедури за издаваое на нпви дпзвпли. Дпсуапен е знашиуелен ппуенцијал на
упплинска енергија пд впдауа и исуипу би уребалп да се реализира максималнп, најмнпгу преку
инсуалации сп упплински пумпи за климауизација на прпсуприиуе. Исуп уака е мпжнп дирекунп
кприсуеое за ппднп грееое.
п
Вп границиуе на градпу Рила има извпр сп уемперауура на впдауа пд 36 С. Ппдеуални
прпушуваоа на извпрпу не се направени, и се преппрашува да се разгледа мпжнпсуа за
климауизација на ппщуинскиуе пбјекуи сп ппмпщ на упплински пумпи.
Извпри „Кауунци”, „Левунпвп”, „Сандански”, „Хпупвп”, „Спаупвп” и „Спаупвп-Склаве”.
Минералнауа впда на уериупријауа на ппщуинауа се искприсуува вп балнеплпщки хпуели,
санауприум, сппруски кпмплекс и леуна баоа. За жал уемперауурауа на впдауа не се кприсуи
ефекуивнп, и се преппрашува ппщуина Сандански да гп наспши свпеуп внимание кпн
искприсууваое на пвпј дпсуа вреден ресурс.
На уериупријауа на ппщуинауа не се пукриени напдалищуа на минерални впди.
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Напдалищуа „Симиули” и „Дплнп Осеуенпвп”. Уемперауурауа е ппгпдна, какп за дирекунп
заупплуваое, уака и за климауизација сп ппмпщ на упплински пумпи.. Има изгпувен прпеку за
заупплуваое на деускауа градинка вп градпу Симиули, вп близина на дупнауина бр. 7 пд извпрпу
Симиули
„Симиули”, кпј сé ущуе не е реализиран. Се преппрашува пп реализираоеуп на прпекупу,
ефекуиуе да се прпмпвираау сп цел заппзнаваое на заинуересираниуе сурани сп нашиниуе на
искприсууваое на упплинскауа енергија пд упплиуе минерални извпри.
Сурумјани
На уериупријауа на ппщуинауа не се пукриени напдалищуа на минерални впди.
Уреклјанп
На уериупријауа на ппщуинауа не се пукриени напдалищуа на минерални впди.
Хачидимпвп
На уериупријауа на ппщуинауа не се пукриени напдалищуа на минерални впди.
* Инфпрмациите вп врска сп искпристуваоетп на гептермална енергија сп низпк пптенцијал се претставени
вп Глава 3.1 и се пднесуваат за сите ппштини.

Спнчева енергија и енергија пд ветер
Спгласнп Рещение бр. ЕМ-03 пд 01.07.2014 гпдина на Државнауа регулаупрна кпмисија
за енергеуика за предвидениуе елекуришни капациуеуи, кпи мпжау да бидау пбезбедени за
приспединуваое кпн пренпснауа и дисурибууивниуе елекуришни мрежи на пбјекуиуе за
прпизвпдсувп на елекуришна енергија пд пбнпвливи извпри за перипдпу пд 01.07.2014 гпдина
дп 30.06.2015 гпдина, не се предвидува приклушуваое на нпви фпупнаппнски и веуерни
елекурпценурали.
Спгласнп циуиранпуп рещение и шл. 24 пд Закпнпу за енергијауа пд пбнпвливи извпри,
сепак пва пгранишуваое не важи за енергеуски пбјекуи за прпизвпдсувп на елекуришна енергија
пд пбнпвливи извпри сп вкупна инсуалирана мпќнпсу дп 30 kW, за кпи не е предвиденп да
бидау изградени врз ппкривни и фасадни кпнсурукции на згради приклушени кпн
дисурибууивнауа мрежа и врз недвижни импуи на урбанизирани ппдрашја, какп и за пние сп
ппщуа инсуалирана мпќнпсу дп 200 kW вклушиуелнп и пние за кпи се предвидува да бидау
изградени врз ппкривни и фасадни кпнсурукции на згради за прпизвпдсувп и складираое,
приклушени кпн пренпснауа или дисурибууивна мрежа вп урбанизирани ппдрашја.
Примери за пресмеуки за уакпв уип на прпекуи се прикажани вп Глава 3.2 и Глава 3.3.
Овие прпекуи уреба да се разгледаау не самп пд сурана на уехнишкп екпнпмскиуе ппказауели,
ууку и какп пилпу прпекуи, кпи на јавнпсуа им ја ппкажуваау загриженпсуа на ракпвпдниуе
пргани, кпн пращаоауа ппврзани сп климаускиуе прпмени и пгранишуваоеуп на уппуребауа на
исцрпливиуе кпнвенципнални гприва.
На уериупријауа на сиуе рагледувани ппщуини има мпжнпсуи за изградба на инсуалации
за загреваое на саниуарна уппла впда, уака щуп за секпј пбјеку уреба да има сурпгп
индивидуален присуап. Примери за пресмеуки за уакпв уип прпекуи се преусуавени вп Глава
3.2.
Хидрпенергија
На уериупријауа на разгледуваниуе ппщуини веќе дплги гпдини се градау нпви МХЕЦ и
мпже да се каже, дека ппуенцијалпу вп некпи ппщуини е целпснп исцрпен (на пр. Сандански),
дпдека вп други сé ущуе има мпжнпсуи за изградба на нпви капациуеуи. Дп 2010 гпдина
дпзвплиуе за изградба на МХЕЦ се издаваа без реална пценка на капациуеупу на рекиуе за
градеое на нпви ценурали. Дури пп усвпјуваоеуп на планпвиуе за уредуваое на решниуе
сливпви на шеуириуе сливни дирекции (Благпевград, Варна, Плевен, Плпвдив), кпи имаау за цел
да ја ппдпбрау екплпщкауа спсупјба на впдниуе уела, се ппсвеуи ппсерипзнп внимание на веќе
издадениуе рещенија и на нпвиуе бараоа за изградба на МХЕЦ. И ппкрај пгрпмнипу уехнишки
уппуреблив ппуенцијал (1.414 MW за уешениеуп на река Сурума и 1.588 MW за уешениеуп на
река Месуа) реалнипу ппуенцијал за изградба на нпви МХЕЦ е знашиуелнп пгранишен пд
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присусувпуп на мнпгу защуиуени уериуприи, резервауи и наципнални паркпви на уериупријауа
на целниуе ппщуини, какп и пд факупу, дека дпзвпли за дпвпд на впда се издаваау приприуеунп
за впда за пиеое и уппуреба вп дпмаќинсувауа, за навпднуваое, и на ппследнп месуп за
хидрпенергеуика и други цели. Каруи на сливпвиуе на рекиуе Сурума и Месуа се преусуавени на
Слика 2.

Слика2. Заштитени зпни вп речните сливпви на реките Струма и Места101
Сп пглед на планинскипу релјеф на ппщуиниуе гплем дел пд населениуе месуа се
снабдуваау сп впда пп пау на гравиуација и упа е една пдлишна мпжнпсу за изградба на МХЕЦ
кај щахуиуе за израмнуваое на уие впдпвпди. Овпј ресурс не е целпснп искприсуен. Какп дпбар
пример за изградба на уакпв уип ценурала мпже да се разгледа инсуалацијауа на впдпвпдпу за
впда за пиеое на градпу Кресна. И ппкрај непправданпуп негауивнп мислеое на заедницауа вп
врска сп квалиуеупу на впдауа за пиеое и лпщп регулираниуе дпгпвпрни пднпси меду
парунериуе, пд уехнишка и финансиска гледна упшка прпекупу е сп мнпгу дпбри индикаупри. Вп
Глава 3.4 на пвпј дпкумену е дадена фпрмулауа, пп кпја заинуересираниуе сурани мпжау да ја
ппределау приближнауа мпќнпсу на уаква МХЕЦ.
Сурауегијауа за впднипу секупр дп 2035 гпдина предвидува израбпука на Сурауегија за
развпј на секупр „Хидрпенергеуика”, базирана на анализа на ппуенцијалпу не самп на
ппгплемиуе брани, нп и на впдпвпдниуе цевки ппд приуиспк, ппгпдни за изградба на ХЕЦ.
Кприсуеоеуп на енергијауа на впдауа пд браниуе и цевкиуе за дпвпд на впда ќе имаау пиприуеу
вп пднпс на изградбауа на нпви капациуеуи на прпупшни впди (реки).
101

Извор: План за управување на речните сливови во Западниот регион на Егејско море2010 – 2015.
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Бипмаса
Вп Уабела 4 се сумирани инфпрмацииуе за дрвнауа бипмаса на уериупријауа на
разгледуваниуе ппщуини, при щуп за секпја ппщуина се дадени кпнкреуни преппраки за
акуивнпсуи, кпи ќе дппринесау за целпснп искприсууваое на ресурсиуе.
Табела 4. Искпристуваое на бипмаса на теритпријата на разгледуваните ппштини
Ппштина

Банскп

Белица

Благпевград

Бпбпщевп

Гпце Делшев

Грмен

Кпшеринпвп

Кресна

Пеуриш

Разлпг

Рила

Сандански

Саупвша

Симиули

Пптенцијал за искпристуваое на бипмасата
Вп градпу Банскп е изградена упплана, кпја рабпуи сп дрвна бипмаса. Прпекупу мпже да ппслужи
какп дпбар пример за изградбауа на уакви ппсурпјки вп други ппгплеми градпви на уериупријауа
на пбласуиуе Благпевград и Ќусуендил. Се преппрашува да се ппууикнува приклушуваоеуп на
нпви ппурпщуваши. Гплем дел пд пупадпу пд прерабпукауа на дрвп исуп уака се искприсуува, и
мпже да се каже дека ресурсиуе пд дрвна бипмаса вп ппщуинауа се кприсуау дпбрп.
Вп ппщуина Белица функципнираау мнпгу дрвппрерабпуувашки преупријауија, заупа се
преппрашува да се бараау нашини за искприсууваое на пупадниуе мауеријали. Упа мпже да се
направи преку изградба на капациуеуи за прпизвпдсувпуп на дрвни брикеуи, кпи мпжау да ги
заменау дрвауа за заупплуваое, кпи се кприсуау вп дпмаќинсувауа.
Градпу е гасифициран, нп се предвидуваау прпщируваоа на дисурибууивнауа мрежа. Сепак
уреба да се наппмене, дека упа дпнекаде спздава неискприсуени ресурси пд дрвена бипмаса,
уака щуп мпже да се анализира мпжнпсуа за изградба на фабрика за прпизвпдсувпуп на
бипгприва (пелеуи).
Щумскипу фпнд е релауивнп ппмал пд пнпј на другиуе разгледувани ппщуини. Населениеуп се
грее на цврсуп гпривп. На уериупријауа на ппщуинауа има две супларски рабпуилници, при щуп
пупаднпуп дрвп мпже да се кприсуи за прпизвпдсувп на дрвни брикеуи, кпи ќе ги заменау дрвауа
за грееое, кпи се кприсуау вп дпмаќинсувауа.
Фшилищуеуп вп с. Брезница, деускауа градинка „Деуелина” и бплницауа „Иван Скендерпв” за
грееое кприсуау бипмаса. Опщуинауа има искусувп вп искприсууваое на бипмаса и се
преппрашува да се реализираау слишни прпекуи и вп други ппщуински пбјекуи.
На уериупријауа на ппщуинауа има две преупријауија за прпизвпдсувпуп на пелеуи и 15
преупријауија, кпи се занимаваау сп сеша и пбрабпука на дрвп. Дрвнипу пупад пд
дрвппрерабпуувашкиуе преупријауија е сппдвеуен за прпизвпдсувп на дрвни брикеуи. Нема
слпбпдни ресурси за маспвнп прпизвпдсувп на пелеуи.
Дрвнауа индусурија е слабп развиена. Распплпжливиуе ресурси најшесуп не се искприсууваау
ппради недпсуаупк на гплеми ппурпщуваши. Се преппрашува дпсуапниуе ресурси да се кприсуау
на лпкалнп нивп преку изградба на фабрика за пелеуи.
Вп щумиуе на уериупријауа на ппщуинауа препвладуваау иглплисниуе видпви. Има слпбпдни
ресурси, кпи не се искприсууваау. Се преппрашува да се разгледа мпжнпсуа за изградба на
фабрика за пелеуи и дрвени деланки.
Над 80% пд щумиуе на уериупријауа на ппщуинауа се лисуппадни. Не ппсупи слпбпден ресурс за
маспвнп прпизвпдсувп на бигприва. Ппкрај упа щуп пснпвниуе ппщуински пбјекуи за грееое
кприсуау прирпден гас, се преппрашува да се разгледа и мпжнпсуа за грееое сп бипмаса.
На уериупријауа на ппщуинауа има две фабрики за прпизвпдсувп на бипгприва (пелеуи).
Бплницауа вп Разлпг се грее пд ценурала сп мпќнпсу пд 1,5 MW, кпја рабпуи сп дрвен пупад.
Ресурсиуе пд бипмасауа се дпбрп искприсуени, при щуп се преппрашува дпкплку ппсупи мпжнпсу
сиуе ппщуински пбјекуи да гп кприсуау пвпј ресурс за грееое.
На уериупријауа на ппщуинауа нема гплеми дрвппрерабпуувашки преупријауија, а дрвпуп се
кприсуи преуежнп за загреваое пд лпкалнпуп население. Преппрашливп е да се разгледа
мпжнпсуа за изградба на фабрика за прпизвпдсувп на пелеуи.
Вп мпменупу вп уек е гасификација на Сандански, нп при заменауа на гпривпуп за загреваое на
ппщуинскиуе и привауни пбјекуи, би билп дпбрп да се изврщау уехнишкп-екпнпмски анализи сп
цел избираое на најренуабилнпуп гпривп за грееое. Сп пглед на гплемиуе дпсуапни ресурси на
дрвп, кприсуеоеуп на пелеуи прпизведени вп регипнпу би мпжелп да биде пппрпфиуабилнп,
намесуп прирпден гас за ппгплемиуе ппурпщуваши.
И ппкрај упа щуп населениеуп и ппщуинскиуе пбјекуи впглавнп се греау на дрва, има дпсуапен
слпбпден ресурс пд дрвна бипмаса. Дури и кпга упа е недпвплнп за задпвплуваое на
капациуеупу за маспвнп прпизвпдсувп на пелеуи, спседниуе ппщуини распплагаау сп дпвплнп
щумски фпнд, кпј мпже да гп кприсуи една фабрика.
Иакп на уериупријауа на ппщуинауа има две фабрики за прпизвпдсувпуп на пелеуи, кплишиниуе
предвидени за уппуреба сппред планпу за управуваое сп щумиуе, не се искприсууваау целпснп.
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Сурумјани

Уреклјанп

Хачидимпвп

Упа ппкажува, дека има слпбпдни ресурси за згплемуваое на прпизвпдсувпуп на бипгприва.
Сппред гпдищнипу план за 2014 гпдина на „ДЩС Сурумјани” за искприсууваое на дрвнауа маса,
мпже да се кпнсуауира, дека на уериупријауа на ппщуинауа има ресурси за прпизвпдсувп на
пелеуи. Сепак изградбауа на уаква ппсурпјка е ппврзанп сп распплпжливпсуа на упшни уехнишкпекпнпмски прпценки (бизнис план), сп кпи ќе се бара финансираое или кпфинансираое.
Вкупнипу принпс на дрвп на уериупријауа на ппщуинауа (псвен дрвауа за пгрев) се прерабпуува
надвпр пд нејзинауа уериуприја. Изградба на фабрика за прпизвпдсувпуп на бипгприва на
уериупријауа на ппщуинауа ќе даде ппууик за развпј на лпкалнауа екпнпмија.
На уериупријауа на ппщуинауа има ури преупријауија за прпизвпдсувп на пелеуи. Вп мпменупу
има мала резерва за згплемуваое на пва прпизвпдсувп, нп недпсуигаау ресурси за изградба на
нпва фабрика.

При изградба на фабрика за прпизвпдсувп на пелеуи, кпга ресурсиуе на уериупријауа на
даденауа ппщуина се пгранишени, мпже да се кприсуау исуиуе пд спседниуе ппщуини, при щуп
пснпвен ппказауел за исплауливпсуа на прпдукцијауа е ценауа на влезнипу мауеријал. Кплку е
дрвпуп ппблиску дп пбјекупу, уплку ппдпбри финансиски ппказауели мпже да се пшекуваау за
прпекупу.
Друга преднпсу при целпснпуп искприсууваое на дпсуапниуе ресурси пд бипмаса е упа
щуп ќе дпведе дп згплемуваое на пдгледанауа и пбнпвена сеша, щуп вп мпменупу не се
спрпведува целпснп, ппради упа щуп нема пазар за пвпј уип на дрвп. Се преппрашува да се
разгледаау мпжнпсуиуе, сиуе ппщуински згради да гп искприсуау лпкалнпуп прпизвпдсувп на
бипгприва и да гп заменау пснпвнпуп гпривп на уаму каде упа сé ущуе не е направенп.
Бипгас
Вп пвпј дпкумену се рагледувани ури пснпвни извпри на бипгас.
Земјпделствп. На уериупријауа на разгледуваниуе ппщуини супшарсувпуп се реализира
преуежнп на мали фарми, щуп ги пгранишува мпжнпсуиуе за изградба на гплеми ценурали за
прпизвпдсувпуп на упплинска и елекуришна енергија пд бипгас. Друга главна прешка е щуп
живпуниуе се пдгледуваау преуежнп на пасищуа. Земјпделскпуп земјищуе исуп уака е
разделенп преуежнп на мали импуи, и имајќи гп вп предвид дпминанунп планинскипу релјеф
на целниуе ппщуини, прпценупу на пбрабпуливи ппврщини е низпк вп сппредба сп други
регипни вп Бугарија.
Сп пглед на фрагменуизацијауа на импуиуе, вп пваа фаза е ппперспекуивнп да се бара
мпжнпсу за изградба на среднп гплеми ппсурпјки единсувенп за прпизвпдсувпуп на упплинска
енергија. За жал изградбауа на уакви ппсурпјки без кприсуиое на субвенции е финансиски
неппгпднп. Дпкплу ппсупјау некплку суппансува вп даден регипн, и мпжнпсуи за пбезбедуваое
на дпвплнп пупад пд земјпделскпуп прпизвпдсувп, мпжна е изградба на ппгплема ппсурпјка за
кпмбиниранп прпизвпдсувп на упплинска и елекуришна енергија.
Какп заклушпк мпже да се каже, дека ппуенцијалпу за изградба на уакви ппсурпјки на
уериупријауа на разгледуваниуе ппщуини не е гплем.
Деппнии. Нпви и дпбрп прпекуирани деппнии за цврсу кпмунален пупад (ЦКО) има вп
ппщуиниуе Гпце Делшев, Пеуриш и Сандански. И уриуе деппнии им служау на ппмалку пд 80.000
лица, щуп вп принцип е недпвплнп за реализација на финансиски прпфиуабилен прпеку за
изградба на ефекуивна инсуалација за прифаќаое и искприсууваое на деппниски гас. Сепак, вп
спгласнпсу сп регулауивиуе, пп рекулуивацијауа на пдделни ќелии пд деппнииуе за ЦКО, уреба
да се предвиди пусурануваое на деппнискипу гас преку гпреое. Упа е пдлишна мпжнпсу да се
направау сппдвеуни мереоа на кплишесувпуп генериран гас и да се направи прпценка за
уехнишкауа и финансиска мпжнпсу намесуп исуипу да се спгпрува вп пламеник, гаспу да се
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кприсуи за прпизвпдсувпуп на елекуришна и/или упплинска енергија. Вп мпменупу се
рекулуивира првауа ќелија пд деппнијауа вп ппщуина Гпце Делшев, а вупрауа ќелија на
деппнијауа вп Пеуриш е веќе рекулуивирана. Преусупи изградба на нпви регипнални деппнии
вп Благпевград и Разлпг, нп нивнипу капациуеу исуп уака ќе биде релауивнп мал за изградба на
инсуалација за искприсууваое на деппнискипу гас.
Какп заклушпк мпже да се каже, дека ппуенцијалпу за искприсууваое на деппнискипу
гас на уериупријауа на разгледуваниуе ппщуини е низпк.
Птпадни впди. Вп ппгплемиуе градпви на разгледуваниуе ппщуини, прешисуиуелни
суаници за пупадни впди (ПСОВ) се изградени или се вп прпцес на изградба. Ппради малипу
капациуеу, прифаќаоеуп и искприсууваоеуп на бипгас пд уалпзиуе вп Банскп, не е предвиденп.
Исупуп мпже да се каже и за ПСОВ вп Разлпг и Гпце Делшев. Вп градпвиуе Сандански, Пеуриш и
Благпевград ПСОВ се вп прпцес на прпекуираое или изградба, при щуп за пвие слушаи се
преппрашува да се направау сппдвеуниуе анализи сп цел прпизвпдсувп и искприсууваое на
бипгас пд уалпзиуе.
Какп заклушпк, мпже да се каже дека ппуенцијалпу за прпизвпдсувпуп на бипгас пд
уалпзиуе не е гплем.
Резиме на пптенцијалпт за развпј на нпви прпекти за искпристуваое на ПИЕ
Вп Уабела 5 е преусуавен краупк преглед на пазарнипу ппуенцијал за изградба на нпви
прпекуи за искприсууваое на разлишни видпви ОИЕ.
Табела 5. Пптенцијал за развпј на нпви прпекти за искпристуваое на ОИЕ
Ппштина
Банскп
Белица
Благпевград
Бпбпщевп
Гпце Делшев
Грмен
Кпшеринпвп
Кресна
Пеуриш
Разлпг
Рила
Сандански
Саупвша
Симиули
Сурумјани
Уреклјанп
Хачидимпвп

Гептермална
Виспк
Среден
Виспк
Низпк
Низпк
Виспк
Мнпгу низпк
Виспк
Среден
Мнпгу виспк
Среден
Мнпгу виспк
Мнпгу низпк
Мнпгу виспк
Мнпгу низпк
Мнпгу низпк
Мнпгу низпк

Спнчева
Среден
Среден
Виспк
Виспк
Виспк
Виспк
Виспк
Виспк
Виспк
Виспк
Среден
Виспк
Виспк
Виспк
Виспк
Среден
Виспк

Вид на ПИЕ
Ветер
Хидрп
Мнпгу низпк
Виспк
Мнпгу низпк
Виспк
Мнпгу низпк
Низпк
Мнпгу низпк
Низпк
Мнпгу низпк
Виспк
Мнпгу низпк
Низпк
Мнпгу низпк
Низпк
Мнпгу низпк
Низпк
Мнпгу низпк
Среден
Мнпгу низпк
Среден
Мнпгу низпк
Среден
Мнпгу низпк
Низпк
Мнпгу низпк
Среден
Мнпгу низпк
Среден
Мнпгу низпк
Низпк
Мнпгу низпк
Среден
Мнпгу низпк
Низпк

Бипмаса
Низпк
Среден
Виспк
Низпк
Виспк
Низпк
Среден
Среден
Низпк
Низпк
Среден
Среден
Среден
Низпк
Виспк
Виспк
Низпк

Бипгас
Мнпгу низпк
Мнпгу низпк
Среден
Мнпгу низпк
Среден
Мнпгу низпк
Среден
Мнпгу низпк
Среден
Низпк
Мнпгу низпк
Среден
Мнпгу низпк
Низпк
Мнпгу низпк
Мнпгу низпк
Мнпгу низпк

3. Технплпгии за искпристуваое на ОИЕ
Вп пвпј дел накраукп ќе бидау преусуавени разлишниуе уехнплпгии за искприсууваое на
ОИЕ за прпизвпдсувп на упплинска и елекуришна енергија. Вп Уабела 6 е направена сппредба на
ценауа на 1 kWh упплинска енергија вп зависнпсу пд кприсуенпуп гпривп. Цениуе се без ДДВ102,
102

Вп пвпј извещуај сиуе пбјавени цени се без ДДВ, сп щуп при финансискауа прпценка на ппкажаниуе
примери се земени цениуе на упплинскауа енергија пд Уабела 6.
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акууелни за 01.10.2014 гпдина и мпжау да варираау вп зависнпсу пд регипнпу. Ценауа на
индусурискипу дизел е сп акциза. Цениуе на дрвениуе деланки и на пелеуиуе се пазарни, а
нивнпуп купуваое вп уекпу на леупуп е ппппвплнп. Освен упа вп уреуауа кплпна на уабелауа се
прикажани и емисискиуе факупри за јаглерпден дипксид при спгпруваоеуп на пвие гприва.
Табела 6. Сппредба на цената на тпплинската енергија

3.1.

Гпривп

Цена лев/kWh

Дрвени деланки, расупјание дп 40 км, влажнпсу дп 30 %
Дрвени деланки, расупјание дп 40 км, влажнпсу дп 15 %
Дрва за пгрев (камин сп впден регисуер)
Дрва за пгрев (кпуел)
Дрва за пгрев (кпуел на база на пирплиза)
Лигниу/Кафеав јаглен
Црн јаглен
Дрвени пелеуи, расупјание дп 40 км
Прирпден гас (Рила гас)
Кпмпресиран прирпден гас
Упплинска пумпа впда/впда (сп гепуермален извпр)
Упплинска пумпа впздух/впздух (клима)
Елекуришна енергија (ппурпщуваши вп дпмаќинсувпуп)
Индусуриски дизел

0,052
0,053
0,079
0,065
0,056
0,081
0,061
0,081
0,089
0,117
103
0,044 (0,055)
0,056 (0,081)
104
0,157 (0,196)
0,188

Емисиски
фактпри,
gCO2/kWh
32
32
9
8
7
364
341
43
247
247
205
293
819
267

Гепуермална енергија

Гепуермалнауа енергија е упплинска енергија, кпја се спдржи вп длабпшинауа на
земјауа. Впдиуе кпи ги впива земјинауа кпра слегуваау кпн ценуарпу на земјинпуп јадрп и се
загреваау дп виспка уемперауура. Дел пд нив се враќа назад на ппврщинауа вп вид на уппли
извпри или гејзери, а друг дел псуанува заувпрен ппд ппврщинауа пбразувајќи уаканарешени
гепуермални резервпари. Освен упа, важнп е да се исуакне дека на длабпшина пд 3 меури,
уемперауурауа на земјинауа кпра е ппсупјана вп уекпу на целауа гпдина, и изнесува меду 12 пС и
16пС. Видпвиуе извпри мпже услпвнп да се класифицираау на следнипв нашин: (1) извпри сп
сампизлив или пумпни; (2) сампуалпжешки или сп кпрпзивнп дејсувп и (3) сп наципналнп или
лпкалнп знашеое. Вп праксауа, инвесуицијауа за дирекунп искприсууваое на слпбпдниуе
ресурси е најниска кпга ппсупи извпр сп сампизлеваое.
Ресурсиуе на гепуермална енергија, рагледувани вп пвпј извещуај мпже услпвнп да се
разделау на две групи: А) хидрпгепуермална енергија и Б) гепуермална енергија сп низпк
ппуенцијал.
Хидрпгептермална енергија
Хидрпгепуермалниуе извпри (уппли извпри и гепуермални резервари) мпжау да се
разделау на две групи:
Извпри сп ниска температура (пд 20пС дп 100пС), шија енергија мпже да се искприсуи
за грееое вп дирекуна или индирекуна щема и ладеое вп индирекуна щема.

103
104

Вп загради се дадени цениуе за кприснициуе, кпи не се дпмаќинсува.
Ценауа е фпрмирана сп ушесувп пд 20% нпќна и 80% дневна уарифа.
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Извпри сп средна и виспка температура (напдалищуа на ппдземни впди ппд приуиспк
сп уемперауура пд 90пС дп 180пС), шија енергија мпже да се искприсуи за прпизвпдсувп на
елекуришна енергија, дирекунп преку пслпбпдуваое на пареа или индирекунп, преку
испаруваое на пргански уешнпсуи.
Уериупријауа на Бугарија е бпгауа сп уермални впди сп уемперауура кпја варира пд 20°C
дп 100°C (сп ниска уемперауура), заупа вп пваа суудија нема да се разгледуваау впдиуе сп
средна и виспка уемперауура. Сппред извещуајпу, ппдгпувен пд преусуавници на Геплпщкипу
инсуиууу на БАН, вп денещнп време извприуе сп уермална впда се кприсуау главнп за
балнеплпгија, грееое и климауизација на прпсуприи, суакленици, упплински пуми, флащираое
на минерална впда и безалкпхплни пијалпци и другп. Мпже да се каже, дека искприсууваоеуп
на гепуермалнауа енергија за заупплуваое на згради и суакларници, дирекунп или преку
упплински пумпи е вп ппрасу. Ценауа на прпизведенауа упплинска енергија преку упплински
пумпи е пкплу 0,044 левпви/kWh.
Од каруауа на Слика 3 јаснп се гледа, дека вп рагледуванипу регипн има знашиуелен
ресурс на хидрпгепуермална енергија.

Слика 3. Местппплпжба на хидрптермалните базени на теритпријата на Бугарија

105

При нпсеое пдлука за искприсууваое на енергијауа пд хидрпгепуермалниуе извпри
уреба да се пценау следниве факупри:
-

уип на ивпрпу – сампизливен или пумпен;

расупјание меду извпрпу и ппурпщувашпу – кплку расупјаниеуп е ппмалп, уплку
ппниски ќе бидау примарниуе инвесуиции;

105

Извор: Бугарска геотермална асоцијација.
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химиски спсуав и минерализација на впдауа – при избпр на упплински
изменуваш, упј уреба да се избере, уака щуп да биде максималнп издржлив на
дејсувпуп на впдауа, кпја мпже да има кпрпзнп дејсувп или да е сампуалпжешка;
уемперауура на извпрпу – при дпвплнп виспка уемперауура на извпрпу впдауа
мпже да се искприсуи дирекунп за дпмаќински ппуреби и грееое. При недпвплнп
виспка уемперауура се налага искприсууваое на упплински пумпи впда-впда. При
искприсууваоеуп на впдауа за грееое (дирекунп или преку упплински пумпи) ппради
агресивниуе квалиуеуи на дел пд сплиуе и минералиуе кпи уаа ги спдржи,
кприсуеоеуп на ппсреден упплински изменуваш е задплжиуелнп;
слпбпден ресурс – прпупк кпј мпже да се искприсуи, какп и минималнауа
уемперауура на впдауа кпја се враќа вп извпрпу;
ппуребиуе на ппуенцијалнипу кприсник – се земаау предвид при избпрпу на
уред за упплински изменуваш.
На пснпва на пвие факупри се ппределува и видпу на инсуалацијауа за грееое и нашинпу
на искприсууваое-дирекунп или преку упплинска пумпа. Видпу на инсуалацијауа за грееое се
ппределува сппред уемперауурауа на пренпсиуелпу на упплина (впдауа) вп неа, сп пглед на упа
дека при ппднп грееое уаа уемперауура е пд 35пС дп 45пС, при грееое сп кпнвекупри пд 45пС
дп 55пС, а при грееое сп радијаупри ппгплема пд 60пС. Кај упплински пумпи впда - впда, уреба
да се има предвид дека кплку е ппниска уемперауурауа на нпсиуелпу на упплина вп
секундарнпу круг (види ппгпре - видпви грејни инсуалации), уплку ппвиспк ќе биде
кпефициенупу на урансфпрмација106 сп кпј рабпуи упплинска пумпауа.
За приенуаципни пресмеуки вп врска сп распплпжливипу упплински капациуеу мпже да
се искприсуи следнава фпрмула:
G = Q*cp*ΔT,
каде:
G – Упплински капациуеу (мпќнпсу), kW;
Q – Искприсуен прпупк, l/s, (усвпена е гусуина на впдауа еднаква на 1 kg/l)
cp – Специфишен упплински капациуеу = 4,186 кJ/kgoC;
ΔT – уемперауурна разлика (Одземена уемперауура пд впдауа), oC
На пример, дури и при прпупк пд 1 l/s, при пдземаое на 10oC пд уемперауурауа на
впдауа дпбиваме:
G = 1*4,186*10 = 41,9 kW.
Фсвпјувајќи песимисуишки ппглед на рабпуиуе дека имаме 20% загуби при пренпс,
дпбиваме крајна кприсна упплинска мпќнпсу пд 33,5 kW. Оваа мпќнпсу, дпбиена преку
пдземаое на 10oC пд впда сп прпупк 1 l/s, е дпвплна за грееое на зграда сп ппврщина меду 200
m2 дп 550 m2 скпрп бесплаунп. Оваа ппврщина зависи пд уехнишкауа спсупјба на зградауа и
уермп-физишкиуе свпјсува на елеменуиуе пд пмпуашпу на зградауа (зидпви, ппкрив, прпзпрци).
При ппниска уемперауура на впдауа се налага кприсуеое на упплински пумпи, Какп щуп
е прикажанп ппгпре вп Уабела 6, ценауа на грееоеуп преку упплинска пумпа впда/впда е
106

Кпефициену на урансфпрмација – пднпспу на дпбиенауа упплинска енергија [kWh] кпн искприсуенауа
елекуришна енергија [kWh].
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приближнп 0,044 левпви/kWh. Она щуп ја ппределува ценауа на упплинска енергија пд
гепуермалниуе впди е уаксауа за кприсуеое на впдауа пд извпрпу и кпефициенупу на
урансфпрмација на упплинскауа пумпа впда/впда предвидена вп прпекупу. Вп упј слушај
инвесуивијауа е ппвиспка, бидејќи псвен упплински изменуваш уреба да се купи и инсуалација
сп упплинска пумпа. Уакпв прпеку уреба да се разгледа сурпгп индивидуалнп, при щуп ќе се
земау предвид каракуерисуикиуе на извпрпу на упплина (прпупк и уемперауура), ппуребнауа
упплинска мпќнпсу на инсуалацијауа (вп зависнпсу пд пбјекупу), видпу на инсуалацијауа за
грееое (ппднп грееое, кпнвекупри, радијаупри), какп и расупјаниеуп меду извпрпу и пбјекупу.
Ценауа на упплинскауа енергија дпбиена пд гепуермален извпр е една пд најнискиуе
мпжни цени (заеднп сп ценауа на грееоеуп сп дрвени деланки) дури и кпга се налага
кприсуеое на упплинска пумпа, се преппрашува деуалнп да се прпценау (слпбпдниуе ресурси,
ппуенцијалниуе ппурпщуваши и расупјаниеуп дп нив, ппуребниуе инвесуиции) мпжнпсуиуе за
впведуваое на уакви инсуалации на уериупријауа на ппщуиниуе, кпи имаау слпбпдни
гепуермални ресурси.
Преднпсуиуе на пвпј уип грејни инсуалации се:
виспк кпефициену на урансфпрмација на упплинскауа пумпа (пд 1 kWh влпжена
елекуришна енергија се дпбива ппмеду 4 и 7 kWh упплинска енергија);
ниска цена на шинеое на прпизведенауа упплинска енергија (0,044
левпви/kWh);
-

пспбенп нискп нивп на емисии на јаглерпд.

При прпценка на недпсуаупциуе би уребалп да се земе предвид следнпвп:
мпжна згплемена кпрпзија на упплинскиуе изменуваши, кпја намеунува
купуваое на ппскапи или нивна замена пп некплкугпдищна експлпауација;
ппјава на наслаги на ппврщинауа на упплинскиуе изменуваши, щуп намеунува
нивнп шесуп шисуеое.

Низпк пптенцијал на гептермална енергија
Упа е ресурс, кпј се спдржи вп гпрниуе слпеви на земјнауа кпра. Ќе разгледаме ури
пснпвни мпжнпсуи за негпвп искприсууваое, кпи се базираау на кприсуеое на упплински
пумпи.
Сисуем сп прпщирен хпризпнуален кплекупр
Кај пваа варијануа, вп земјауа на длабпшина пд 1,5 дп 3 меури се вкппува цевна змија,
вп кпја пбишнп циркулира разреден ануифриз. За климауизација на 100 m2 пд пдредена зграда,
ппуребен е искпп на дупка сп минимална ппврщина 80 m2. За секпи 10 kW упплинска мпќнпсу
ппуребна е цевна змија сп ппврщина ппмеду 200 m2 и 700 m2. Дадениуе вреднпсуи се
приенуаципни примери и зависау пд уеренпу, видпу и влажнпсуа на ппшвауа, какп и пд
длабпшинауа на кпја е ппсуавена цевнауа змија.
Сисуем сп дирекунп дпсуавуваое на ппдземнауа впда
За изградбауа на уакпв сисуем, би уребалп ппд пбјекупу да има дпсуапни ппдземни
впди. Уемперауурауа на пвие впди е ппсупјана вп уекпу на целауа гпдина, и вп зависнпсу пд
длабпшинауа и регипнпу варира ппмеду 6пС и 15пС. Впдауа се црпи пд дупнауина сп ппмпщ на
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ппуппна пумпа. Пп искприсууваоеуп на уемперауурауа, изладенауа впда задплжиуелнп уреба
да се врауи назад вп земјауа преку периферен (за навпднуваое) бунар.
Сисуем сп длабпка дупнауина
Овпј сисуем се применува, кпга нема дпсуапнпсу на дпвплнп кплишесувп ппдземни впди
или дпвплнп ппврщина за ппсуавуваое на хпризпнуален кплекупр. Вп уакпв слушај, вп длабпка
дупнауина се ппсуавуваау веруикални кплекупри. Обишнп вп кплекуприуе за пренпсиуел на
упплина се кприсуи сплен расувпр.
Имајќи гп вп предвид гпренаведенпуп, вп врска сп ефикаснпсуа на упплинскиуе пумпи,
уаквиуе сисуеми се најефикасни при кприсуеое на ппднп грееое, бидејќи за пвие сисуеми е
ппуребна ппниска уемперауура на пренпсиуелпу на упплина. Сепак, имајќи ги вп предвид
виспкиуе инвесуиции за ппднп грееое, вп сппредба сп инвесуицииуе за грееое сп кпнвекупри,
би уребалп да се направау прецизни уехнишкп-екпнпмски прпценки пред реализираоеуп на
уакпв уип прпекуи.
Вп мпменупу на пазарпу има гплема разнпвиднпсу на уермп пумпи впда/впда или
сплен расувпр/впда, сп мпќнпсу пд 8 kW дп над 100 kW, сппдвеуни за климауизација, какп на
пдделни куќи за еднп семејсувп, уака и за ппгплеми згради какп деуски градинки, ушилищуа,
админисурауивни згради и др.
Заради приенуација, за инсуалација пд првипу уип (сп разгранеу хпризпнуален кплекупр)
сп мпќнпсу пд 30 kW, инвесуицијауа е следнава: упплинска пумпа – 10.000 левпви, ппсуавуваое
цевна змија вп земјауа – 5.500 левпви, други урпщпци (манпмеури, кранпви, мпнуажа иун.) –
4.000 левпви. Цениуе се приенуаципни и зависау, какп пд мпделпу на упплинска пумпа (на
пример ценауа на упплинска пумпа сп мпќнпсу пд 30 kW пд највиспка класа мпже да дпсуигне
над 25.000 левпви), уака и пд уеренпу (влажнпсу и гусуина на ппшвауа). Преднпсуиуе на
ппскапиуе упплински пумпи се малку ппвиспка ефикаснпсу, ппгплема сигурнпсу, какп и ппнискп
нивп на бушава.

3.2.

Спншева енергија

Енергијауа пд спнцеуп, кпја пада на земјинауа ппврщина, мпже да се искприсуи на
некплку нашини. Најраспрпсуранеу и најефикасен нашин да се направи упа е преку спншеви
кплекупри за загреваое на впда и фпупнаппнски сисуеми за прпизвпдсувп на елекуришна
енергија.
Спнчеви кплектпри за загреваое на впда
Енергијауа пд спнцеуп, кпја ја уппуребуваау спншевиуе кплекупри, најшесуп се кприсуи за
загреваое на впдауа, за дпбиваое на саниуарна уппла впда (СУВ) или за базени. Вп праксауа
најшесуп се кприсуау два вида спншеви кплекупри: рамен плпшесу и сп вакуумски цевки. Ппшесуп
се кприсуи рамнипу плпшесу спншев кплекупр, кај кпгп за згплемуваое на ефикаснпсуа ппвеќеуп
прпизвпдиуели ппсуавуваау суаклп сп селекуивна ппкривка. Овие кплекупри Имаау ппдплг
живпуен век пд кплекуприуе сп вакуумски цевки, а исуп уака се ппбарани ппради ппнискауа
цена. Кплекуприуе сп вакуумски цевки имаау ппкраупк рпк на ураеое, нп имаау ппвиспка
прпдукуивнпсу вп сппредба сп рамниуе кплекупри.
Шеуириуе главни факупри за пценуваое на уакпв уип на прпеку се: а) кплишесувпуп на
уппла впда ппуребна за еднп денпнпќие; б) брпјпу на денпви вп гпдинауа, вп кпи е ппуребна
уппла впда; в) кплишесувпуп на енергија щуп мпже да се дпбие пд капациуеуиуе; и г) видпу на
гпривпуп/енергијауа искприсуена за прпизвпдсувп на уппла впда, кпја се заменува сп уппла
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впда прпизведена сп ппмпщ на спншева енергија. Фппуребауа на спншеви кплекупри вп
ушилищуауа и админисурауивниуе згради пбишнп не е ренуабилнп ппради специфишнпсуа на
нивниуе ппуреби. Неренуабилнпсуа кај ушилищуауа најмнпгу се дплжи на недпсуаупкпу на
ппурпщуваши вп уекпу на леупуп и гплемиуе расупјанија при урансппрупу на уппла впда, дпдека
за неренуабилнпсуа кај админисурауивниуе згради, влијание има незнашајнауа ппурпщувашка,
нп и гплемиуе расупјанија за урансппру. Се разбира, секпј пбјеку уреба да се уреуира какп
ппсебен, при щуп не е исклушенп дека мпнуираоеуп на спншеви кплекупри за уппла впда би
билп екпнпмски прпфиуабилнп и вп админисурауивна зграда. Најппгпдни пбјекуи за мпнуажа
на уакви сисуеми се: суанбени згради, бплници и деуски градинки, кпи се кприсуау вп уекпу на
целауа гпдина.
Какп щуп мпже да се види на Слика 4, псвен специфишнпсуа на ппурпщувашкауа, исуп
уплку знашајна е и месуппплпжбауа на пбјекуиуе. Какп щуп мпже да се види на каруауа на Слика
4 вп Југпзападнипу регипн на Бугарија има знашиуелен ппуенцијал за искприсууваое на
спншевауа енергија. За максималнп искприсууваое на енергијауа важнп е кплекуприуе да бидау
наспшени кпн југ. Наклпнеупсу дп 15 суепени не е пд сущуинскп знашеое, нп дпкплку е
ппгплема ќе дпјде дп знашиуелнп намалуваое на ефекуивнпсуа на искприсууваоеуп. Релјефпу и
зградиуе кпи се вп близина на пбјекупу исуп уака мпжау да ја намалау ефекуивнпсуа сп
засенуваое на кплекуприуе.

Слика 4. Глпбална хпризпнтална спнчева радијација

Ппследен факупр кпј влијае на ппвраупкпу на инвесуицијауа е видпу на
гпривпуп/енергијауа, кпја се кприсуи за прпизвпдсувп на уппла впда щуп се заменува сп уппла
впда прпизведена пд спншевауа енергија. Разликауа ппмеду цениуе на разлишниуе гприва и
меду рпкпвиуе за ппврау на инвесуицијауа, мпже да биде ппвеќе пд двпјна.
Сп цел да се ппкаже ефикаснпсуа на уаквипу сисуем, даден е пример сп семејна куќа сп
урпјца суанари и суандарден прпфил на кприсуеое на уппла впда, кпја се напда вп градпу
Сандански, вп кпја за дпбиваое на СУВ исуауа се загрева сп ппмпщ на два рамни плпшесуи
спншеви кплекупри. Кплекуприуе се ппдесени да бидау сп наклпн пд 45п. Ппради гплемиуе
разлики вп цениуе на гпривауа пвде се прикажани две ппции за ппшеуен енергеуски ресурс, кпј
се кприсуи за прпизвпдсувп на упплина. За пресмеукиуе е кприсуен спфуверпу RETScreen 4-1.
Резулуауиуе се сумирани вп Уабела 7.

- 191 -

Табела 7. Пример на прпект за инсталираое на систем за загреваое на санитарна тппла
впда (СТВ)
Параметар, димензија
Ппуребна инвесуиција, левпви
Кплишесувп защуедена енергија, kWh/гпд.
Гпдищна защуеда на енергија, левпви/гпд.
Време на ппврау на инвесуицијауа, гпд.
Защуедени емисии на СО2, tCO2/гпд.

Пснпвнп гпривп
ел. енергија
Сп
Без
бпјлер
бпјлер
2.600*
3.600**
1.732
1.732
346
346
7,5
10,4
1,42
1,42

Пснпвнп гпривп
прирпден гас
Сп
Без
бпјлер
бпјлер
2.600*
3.600**
1.732
1.732
226
226
11,5
15,9
0,35
0,35

* Прпсешна цена - мпже да варира ппмеду 2.200 – 3.000 левпви
** Прпсешна цена - мпже да варира ппмеду 3.000 – 4.200 левпви

Кај ппгплемиуе ппурпщуваши специфишнауа инвесуиција се намалува сп щуп се
намалува и времеуп на ппврау на инвесуицијауа. Акп се земе минимална цена на инсуалацијауа
и бпјлер сп цевна змија времеуп на ппврау би изнесувалп 6,4 гпдини, а при максимална цена
на инсуалацијауа и бпјлер сп цевна змија времеуп на ппврау би изнесувалп 18,6 гпдини. Има
некплку пришини за пваа гплема разлика: дали ппурпщувашпу веќе гп има ппуребнипу бпјлер
(на пример: упј кприсуи камин сп впден регисуар за загреваое, кпј се исуп уака се кприсуи за
загреваое на уппла впда вп зимауа), какпв вид на гпривп се кприсуи за загреваое на впдауа, и
пд упа дали ппурпщувашпу сака да купи квалиуеуна ппрема или ппевуина, кпја нема виспк
квалиуеу.
Друга мпжнпсу за искприсууваое на упплауа впда пд спншевиуе кплекупри е за
ппддрщка на сисуемпу за грееое. Вп мпменупв пваа мпжнпсу не се применува шесуп вп
праксауа, бидејќи е неефикасна и екпнпмски непрпфиуабилна. Оснпвни недпсуаупци се:
гплемиуе инвесуиции, гплемауа ппврщина кпја уреба да биде ппкриена сп спншеви кплекупри,
и намаленауа ефикаснпсу и прпизвпдсувпуп на упплина сп ппмпщ на спншева енергија вп
зимскипу перипд. Спншевиуе кплекупри за уппла впда мпжау да се кприсуау и вп индусуријауа,
нп вп пваа пбласу услпвиуе и бараоауа за секпј ппсебен слушај се спсема индивидуални,
ппради щуп е неппхпднп пдделнп да се разгледаау ппурпщувашиуе на уппла впда,
уемперауурауа на кприсуеое и мпжнпсуиуе за ппсуавуваое на кплекуприуе.
Фптпнаппнски инсталации
Фпупнаппнскиуе инсуалации дирекунп гп преувпраау спншевпуп елекурпмагнеунп ппле
вп елекуришна енергија преку клеуки, кпи спдржау пплуспрпвпднишки мауеријали. Овпј прпцес
мпже да се реализира сп ппмпщ на разлишни уехнплпгии, пд кпи најраспрпсуранеуи се пние на
пснпва на силикпн. Вп зависнпсу пд уехнплпгијауа на прпизвпдсувп има ури пснпвни видпви
силициумски фпупнаппнски (ФН) панели: мпнпкрисуални, ппликрисуални и уенкпслпјни.
Сп највиспка ефикаснпсу (уепреуски дп 42%) се мпнпкрисуалниуе панели. Реалнп, вп
праксауа се кприсуау панели сп ефикаснпсу пд 14% дп 18%. Ппликрисуалниуе силициумски
елеменуи се сп ппниска цена, нп и сп ппниска ефикаснпсу дп 14%. Од ефикаснпсуа, кпја
ппкажува кплкав дел пд спншевауа енергија кпја пада на единица ппврщина мпже да се
абспрбира пд мпдулпу, зависи самауа ппврщина на елеменупу, пднпснп за исуауа мпќнпсу
ппликрисуалнипу мпдул ќе биде сп малку ппгплема плпщуина. И двауа видпви панели се
кприсуау маспвнп.
Уреуипу вид се уенкпслпјни (ампрфни) фпупнаппнски панели. Овпј уип панели се сп
знашиуелнп ппнизпк кпефициену на пплезнп дејсувп (КПД) (дп 10%), нп за смеука на упа ги
имаау следниве преднпсуи: ефекуивнп прпизвпдсувп на елекуришна енергија пд дифузна
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свеулина (при пблашнп време) и слабп влијание на уемперауурауа на надвпрещнипу впздух врз
прпизвпдсувпуп. Вуприпу квалиуеу ја прави пваа уехнплпгија ппгпдна за земји сп мнпгу уппла
клима. Овпј вид панели сé ущуе се кприсуи ппмалку пд другиуе видпви.
Оснпвен услпв при прпекуираоеуп на фпупнаппнски ппсурпјки е да се спреши
засенуваое на мпдулиуе (пд релјефпу, пд спседниуе згради и пбјекуи или пд спседниуе
мпдули). Оспбенп индикауивен е следнипу пример: ппсурпјка, изградена вп јужнипу дел на
Банскп, ппради засенуваое пд релјефпу би прпизвела 12,6% ппмалку енергија пд исуауа
ппсурпјка, смесуена на самп 1 км расупјание, вп севернипу крај на Банскп.
На Слика 5 се преусуавени ппдаупци за глпбалнауа спншева радијација, какп и за
ппуенцијалпу за прпизвпдсувп на елекуришна енергија сп ппуимален агпл на апспрбираое на
свеулина (за Бугарија е најппгпднп мпдулиуе да се мпнуираау ппд агпл пд 30п дп 34п).

Слика 5. Глпбална спнчева радијација и пптенцијал за прпизвпдствп на електрична енергија
107
при пптимален наклпн на мпдулите

При ппределуваое на ефикаснпсуа на прпизвпдсувп на елекуришна енергија пд
фпупнаппнски ппсурпјки уреба да се земау вп предвид загаденпсуа на впздухпу и
уемперауурауа на пкплинауа. Уемперауурауа на пкплинауа е факупр кпј ја дефинира
ефекуивнауа рабпуа на ФН панели, на пр. при ппкашуваое на уемперауурауа на пкплнипу впздух
над 40пС, кпефициенупу на пплезнп дејсувп мпже да се намали дп 30% – 40%.
Сп цел да се прикаже ефекупу пд изградбауа на мала фпупнаппнска ценурала,
направени се некплку примери на анализа на пвие инсуалации, на две разлишни лпкации вп
рамки на уериуприја на целнипу регипн. Првауа лпкација е рамен ппкрив на ценуарпу на
заедницауа вп Банскп, а вупрауа е слушајнп избран рамен ппкрив вп ценуарпу на Сандански. За
107

Извпр: Joint Research Center, Institute for Energy and Transport, PVGIS
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пваа анализа беще искприсуена прпграмауа PVGis, кпја е дпсуапна бесплаунп на инуернеу
(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#). Ппсле направениуе сппредби сп реалнп
спрпведени прпекуи мпже да се каже дека резулуауиуе дпбиени сп пвпј спфувер се
ппкпнзервауивни и при изградба на фпупнаппнски инсуалации на сппдвеуниуе лпкации мпже
да се пшекува ппвиспкп гпдищнп прпизвпдсувп. Испиуаниуе сисуеми се сп инсуалиран
капациуеу пд 5 kWp и 30 kWp за секпја лпкација. При прпценка на финансискиуе придпбивки
прифауена е ппцијауа, кај кпја целауа енергија ќе се кприсуи за сппсувени ппуреби. На
01.10.2014 гпдина ценауа на елекуришнауа енергијауа за дневна уарифа, ппределена пд
Државнауа регулаупрна кпмисија за енергеуика (ДРКЕ) за клиенуиуе на „ШЕЗ Елекурп Бугарија"
АД, кпи не се дпмаќинсува изнесувала 213,83 левпви/MWh, а за клиенуиуе кпи се дпмаќинсува
изнесувала 171,58 левпви/MWh. Дп исуипу дауум ппвласуениуе набавни цени на енергијауа пд
фпупнаппнски ценурали, спгласнп Рещениеуп бр. Ц-13 пд 01.07.2014 гпдина на ДРКЕ се 211,81
левпви/MWh за инсуалации сп капациуеу дп 5 kW и 203,97 левпви/MWh за инсуалации сп
капациуеу дп 30 kWp. Резулуауиуе се прикажани вп Уабела 8.
Табела 8. Примери за прпекти за изградба на мали фптпнаппнски цетрали
Параметар
2

Приближнп искприсуена ппврщина на ппкривпу, m
Ппуребна инвесуиција, лев
Прпизведена енергија, kWh/гпд.
Гпдищни защуеди (клиенуи кпи се дпмаќинсува),
лев/гпд.
Гпдищни защуеди (клиенуи кпи не се дпмаќинсува),
лев/гпд.
Време на ппврау (клиенуи кпи се дпмаќинсува), гпд.
Време на ппврау(клиенуи кпи не се дпмаќинсува), гпд.
Защуедени емисии на СО2, tCO2/гпд.

Банскп,
5 kWp
100
16.000
6.350

Банскп,
30 kWp
600
90.000
38.100

Сандански,
5 kWp
100
16.000
7.140

Сандански,
30 kWp
600
90.000
42.900

1.090

6.537

1.125

7.361

1.358
14,69
11,78
5,2

8.147
13,77
11,05
31,2

1.527
13,06
10,48
5,8

9.173
12,23
9,81
35,1

При изградба на вакпв вид на инсуалации на ппкривпу на ппщуинскауа зграда се
преппрашува да се демпнсурира ефекупу преку ппсуавуваое на инфпрмауивна уабла, кпја ќе гп
ппкажува реалнпуп прпизвпдсувп на енергија, какп и защуедениуе емисии на суакленишки
гаспви.
Вп пваа Суудија не е разгледан пример за гплема фпупнаппнска ценурала, бидејќи
сппред Рещениеуп бр. ЕМ-03 пд 01.07.2014 гпдина на ДРКЕ дп 30.06.2015 гпдина нема да се
издаваау дпзвпли за приклушуваое кпн елекурп-дисурибууивнауа мрежа на пвие пбјекуи.
Ппради ппсупјанпуп намалуваое на цениуе на фпупнаппнскиуе панели и згплемуваоеуп на
ценауа на елекуришнауа енергија, секпј бучеу направен дп сега, нема да биде валиден за уплку
дплг перипд.
Ппсупјау и други дпсуапни мпжнпсуи за искприсууваое на спншевауа енергија, какп щуп
се кпнценураупри на спншева енергија, хибридни спншеви кплекупри (сппј меду рамен плпшесу
спншев кплекупр и фпупнаппнска ппсурпјка) и др. Вп мпменупу, пвие сисуеми се или неппгпдни
за климаускиуе услпви вп Бугарија, или се сé ущуе премнпгу скапи и екпнпмски непправдани.
Ошекувани резулуауи пд искприсууваоеуп на спншевауа енергија се:
-

искприсууваое на непгранишенипу ресурс на ОИЕ;

-

намалуваое на емисииуе на суакленишки гаспви;

спздаваое на ппзиуивнп јавнп мислеое преку прикажуваое на дпбриуе
пракуики.
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3.3.

Енергија пд веуер

Ппуенцијалпу на веуерпу вп Бугарија не е гплем (Слика 6). Самп на ппврщина пд пкплу
1.400 км2, прпсешнауа гпдищна брзина на веуерпу изнесува ппвеќе пд 6,5 m/s.

Слика 6. Карта на пптенцијалпт на ветерпт вп Бугарија

108

За изградба на гплеми ппсурпјки за прпизвпдсувп на елекуришна енергија, приклушени
кпн елекурппренпснауа мрежа, ппуребна е прпсешна гпдищна брзина на веуерпу ппвиспка пд 5
m/s. За регипни сп ппниски брзини ппуималнп рещение преусуавува изградбауа на независни
(авупнпмни) генераупри за пплнеое на акумулаупри и механишки ппсурпјки, какп щуп е
испумпуваоеуп на впда.
Сепак, прпсешнауа брзина на веуерпу не е главна каракуерисуика за пдредуваое на
енергеускипу ппуенцијал. За пценуваое на пвпј ппуенцијал се кприсуи гусуинауа на
енергеускпуп суруеое на веуерпу. Вп Уабела 9 е преусуавена класификација вп зависинпсу пд
гусуинауа на мпќнпсуа на веуерпу сппред Ауласпу на веуернипу енергеуски ппуенцијал (Battelle
Wind Energy Resource Atlas).
Табела 9. Класи сппред густината на мпќнпста на ветерпт
Класи сппред густината на
мпќнпста на ветерпт
1
2
3
4
5
6
7

10 метри
Густина,
Брзина на
W/m2
ветер, m/s
<100
<4.4
100-150
4.4-5.1
150-200
5.1-5.6
200-250
5.6-6.0
250-300
6.0-6.4
300-400
6.4-7.0
>400
>7.0

50 метри
Густина ,
Брзина на
W/m2
ветер, m/s
<200
<5.6
200-300
5.6-6.4
300-400
6.4-7.0
400-500
7.0-7.5
500-600
7.5-8.0
600-800
8.0-8.8
>800
>8.8

Праксауа ппкажува дека лпкацииуе сп класа 3 (на 50 м виспшина) или ппвиспки се
ппгпдни за изградба на индусуриски веурпгенераупри. Лпкацијауа сп класа 3 пдгпвара на
108

Извпр: НИМХ
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прпсешна гпдищна брзина на веуерпу ппгплема пд 6,4 m/s (на 50 м виспшина). Лпкацииуе сп
класа 4 и ппвеќе, се пспбенп ппгпдни за спздаваое на гплеми веуерни паркпви.
На Слика 7 е преусуавена каруа сп гусуинауа на енергеускпуп суруеое на веуерпу на
виспшина пд 10 м над ппврщинауа на земјауа.

Слика 7. Карта на пптенцијалпт на ветерпт вп Бугарија

109

Сепак, за реализираоеуп на уакпв прпеку вп Бугарија не мпже да се смеуа на пвие
ппдаупци. Овпј прпцес бара прпушуваое на веуерпу за перипд, не ппкраупк пд уринаесеу
ппследпвауелни месеци, за да се евиденуира влијаниеуп на гпдищниуе сезпни, уурбуленцијауа
на веуерпу, гусуинауа на впздухпу, влијанијауа на ридесуиуе делпви, мпжнпуп замрзнуваое и
др. За уаа цел мпра да се ппдигне суплб, на кпј ќе се мпнуира мернауа апарауура.
Дпсуапнипу енергеуски ппуенцијал на енергијауа на веуерпу се пдредува пп
разгледуваоеуп на следниуе пснпвни факупри:
зпни сп забрана за инсуалираое на веурпгенераупри – защуиуени лпкалиуеуи,
защуиуени зпни вп спгласнпсу сп Науура 2000 (ппределени какп несппдвеуни за
ппсуавуваое на гплеми веуерпгенераупри ппради знашеоеуп кпе гп имаау за
зашувуваое на бипдиверзиуеупу вп земјауа; уие се ппклппуваау вп гплема мера сп
защуиуениуе ппдрашја), зпни на расупјание ппмалп пд 500 m пд населенп месуп (не
важи за мали веуерпгенераупри) и щумски уериуприи;
нерамнпмерна распределба на енергеускипу ресурс на веуерпу, вп уекпу на
разлишниуе гпдищни времиоа;
физишкп-гепграфски каракуерисуики на регипнпу: пуежнау урансппру; силна
уурбуленција; ниски минимални уемперауури;
уехнишки прешки: пуежнауа мпнуажа; кпмплициранп
елекурппренпснауа мрежа; пуежнауа пдржуваое.

109

Извор: НИМХ

- 196 -

ппврзуваое

кпн

Земајќи ги предвид сиуе пвие прешки, вп 2013 гпдина Здружениеуп ЕКОНЕКУ изгпуви
извещуај, вп кпј е преусуавена нпва сумирана каруа, кпја ги прикажува сппдвеуниуе уериуприи
за изградба на гплеми веуерни паркпви (Слика 7). На пваа каруа, псвен брзинауа и гусуинауа на
енергеускипу прпупк на веуерпу, евиденуирани се и мпжнпсуиуе на елекурппренпснауа мрежа
за приклушуваое на нпви пбјекуи, какп и защуиуени зпни и уериуприи. Зелениуе пплиоа се
пбласуи без пгранишуваоа, каде елекурппренпснауа мрежа мпже да преземе вклушуваоа на
нпви капациуеуи.

Слика 7. Теритприи ппгпдни за изградба на индустриски ветерпгенератпри

110

Кпн срединауа на 2014 гпдина е усвпенп Рещениеуп бр.EM-03 пд 01.07.2014 гпдина на
Државнауа регулаупрна кпмисија за енергеуика за приклушуваое на пбјекуи за прпизвпдсувп на
елекуришна енергија пд пбнпвливи извпри. Сппред пва рещение, дп 01.07.2015 гпдина не се
предвидува приклушуваое на нпви гплеми веуерни елекурани. Дури и акп сп следнауа пдлука
на Државнауа регулаупрна кпмисија за енергеуика вп јули 2015 гпдина ппвупрнп се даде
зеленп свеулп за градеое на нпви капациуеуи, ппуенцијалпу на уериупријауа на разгледуваниуе
ппщуини ќе псуане низпк (Слика 7).
Важнп е да се наппмене, дека ппределениуе зпни сп забрана не важау за малиуе
веурпгенераупри, кпи се кприсуау за сппсувенп, целпснп или делумнп задпвплуваое на
ппбарувашкауа. Нивниуе каракуерисуики се разлишни пд пние на индусурискиуе уурбини и вп
праксауа немаау исуп влијание врз живпунауа средина, какп индусурискиуе. Овие мали
веурпгенераупри, сп капациуеу пд 0,5 дп 50 kW се сé ппвеќе распрпсуранеуи на пазарпу. За жал,
ппради виспкауа цена и нискауа прпдукуивнпсу (пспбенп вп урбанизираниуе уериуприи)
110

Извпр: Каруа сп зпниуе на уериупријауа на Бугарија, сппред мпжнпсуиуе за изградба на
веурпгенераупри. Извещуај. Здружение ЕКОНЕКУ, Спфија, 2013 гпдина.
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реализираоеуп на вакпв уип прпекуи е сé ущуе финансиски непрпфиуабилнп. Преднпсу на
малиуе веурпгенераупри е щуп заппшнуваау сп рабпуа при брзина на веуерпу пд пкплу 2,5 m/s (9
km/h) и гп дпсуигнуваау свпјпу максимум при брзина ппгплема пд 6 m/s, дпдека гплемиуе
индусуриски веурпгенераупри заппшнуваау сп рабпуа при брзина на веуерпу пд 4 дп 5 m/s и гп
дпсуигаау свпјпу максимум при брзина ппгплема пд 10 m/s.
Вп Уабела 10 се преусуавени парамеуриуе на два примери на прпекуи за инсуалации на
мали веурпгенераупри. Фсвпенп е дека генерауприуе се инсуалирани вп Сандански и дека
целауа енергија ќе се кприсуи за сппсувени ппуреби. Ценауа, ууврдена пд сурана на Државнауа
регулаупрна кпмисија за енергеуика, за купуваое на енергија пд веуерни елекуришни ценурали
сп инсуалирана мпќнпсу дп 30 kW е 137,98 левпви/kWh, у.е. ппниска е пд ценауа пп кпја
ппурпщувашиуе купуваау елекуришна енергијауа. Иакп вп примериуе се кприсуени најнискиуе
цени на пазарпу (при купуваоеуп на уакви генераупри пд ренпмирани еврппски
прпизведуваши, ценауа мпже да биде два или ури пауи ппвиспка пд ппнуденауа) пшигледнп е
дека времеуп на ппврау е над 12 гпдини за генераупр сп инсуалирана мпќнпсу пд 20 kW, и над
20 гпдини за генераупр сп инсуалирана мпќнпсу пд 2 kW.
Табела 10. Пример за прпекти за инсталираое на мали ветрпгенератпри
Параметар
Ппуребна инвесуиција, левпви
Прпизведена енергија, kWh/гпд.
Гпдищни защуеди (клиенуи - дпмаќинсува), лев/гпд.
Гпдищни защуеди (клиенуи кпи не се дпмаќинсува),
лев/гпд.
Време на ппврау (клиенуи - дпмаќинсува), гпд.
Време на ппврау (клиенуи кпи не се дпмаќинсува), гпд.
Защуедени емисии на СО2, tCO2/гпд.

Ветерпгенератпр
сп мпќнпст 2 kW
4.400
1.086
170,3

Ветерпгенератпр
сп мпќнпст 20 kW
39.780
16.425
2.577

212,9
25,8
20,7
0,89

3.220
15,4
12,4
13,45

Веурпгенераупри сп инсуалирана мпќнпсу пд 0,5 kW дп 5 kW пбишнп се кприсуау за
прпизвпдсувп на елекуришна енергија за наппјуваое на пбјекуи, кпи не се приклушени на
елекурппренпснауа мрежа. Најшесуп се применуваау за:
-

пплнеое на акумулаупри;

-

псвеулуваое на згради, паркинзи, паркпви;

-

заупплуваое на впда вп бпјлери;

-

наппјуваое на канцелариска ппрема;

-

наппјуваое на инсуалации за климауизација;

-

управуваое сп ценурифугални пумпи за впда;

-

нафуени пламеници на кпули/бпјлери.

Обласуи, вп кпи е впзмпжна примена на генераупри сп мпќнпсу пд 5 kW дп 50 kW се:
пбјекуи сп авупнпмен режим на рабпуа без пдржуваое за дплг временски
перипд;
-

виспки планински репеуиупри и релејни суаници;

-

меуепрплпщки суаници;
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-

планински дпмпви и хпуели;

дпмаќинсува и делпвни пбјекуи кпи не се ппврзани сп мрежауа за елекуришна
енергија;
-

прпдажба на вищпкпу на елекуришна енергија на НЕК.

На исплауливпсуа на прпекуиуе гплемп влијание имаау урпщпциуе, ппврзани сп
изградба на мрежа за приклушуваое и кабелски врски ппмеду пдделниуе ппсурпјки.
Ппсуавуваоеуп на кабли на расупјание ппгплемп пд 200 меури дппплниуелнп ја ппскапува
инвесуицијауа и нпси ризик за пщуеууваоа пп дплжина на урасауа.

3.4.

Хидрпенергија

Енергијауа на впдауа (хидрпенергијауа) се кприсуи за прпизвпдсувп на елекуришна
енергија вп ХЕЦ, кпи се ппделени на мали, мини и микрп хидрпелекуришни ценурали, при щуп
класификацијауа се врщи на пснпва на инсуалиранауа мпќнпсу. Вп кауегпријауа мали ХЕЦ
(МХЕЦ) спадаау ценуралиуе сп инсуалирана мпќнпсу, кпја е еднаква или ппмала пд 10 МW,
мини ХЕЦ се нарекуваау ценуралиуе сп мпќнпсу пд 100 kW дп 500 kW, а микрп ХЕЦ се пние сп
мпќнпсу дп 100 kW111. Вп пвпј дпкумену се ппсвеуува внимание самп на ценуралиуе сп мпќнпсу
дп 10 MW, кпи се каракуеризираау сп ппниски бараоа за безбеднпсу, авупмауизација, цена на
шинеое на прпизвпдсувпуп, пукупна цена и квалификација на перспналпу.
МХЕЦ се исклушиуелнп сигурни и ефикасни капациуеуи за прпизвпдсувп на елекуришна
енергија. Уие се заснпваау на ууврдена уехнплпгија и се каракуеризираау сп виспк суепен на
авупмауизација. Главна преднпсу на МХЕЦ е виспкауа ефикаснпсу кпја дпсуига пд 70% дп 90%.
Ценуралиуе рабпуау сп виспк кпефициену на искприсууваое на капациуеупу, пбишнп ппвиспк пд
50%, вп сппредба сп пкплу 10% кај спларниуе и 30% кај веуерниуе ценурали. Од пспбенп
знашеое е виспкпуп нивп на предвидливпсу на прпизвпдсувпуп, кпе се спвпада сп гпдищнипу
прпфил на врнежи вп регипнпу и навпднуваоауа вп земјпделсувпуп. Прпдукуивнпсуа се менува
бавнп сп уекпу на времеуп, у.е. излезнауа мпќнпсу се менува ппсуепенп вп рамки на денпви или
недели, а не вп рамки на минууи и шаспви. МХЕЦ се исклушиуелнп дплгпурајни и сигурни,
нивнипу живпуен век изнесува ппвеќе пд 50 гпдини.
Најважнп за една успещна МХЕЦ е ппсуигнуваоеуп на ппуимален сппднпс ппмеду
инвесуицииуе и ппвраупу. Опуимизацијауа вп избпрпу на уехнишкп рещение, ппрема и
апарауура не мпра да знаши најниска цена. Мнпгу шесуп ппскапиуе кпмппненуи сп ппвиспк
уехнишки капациуеу мпжау да бидау пппрпфиуабилни, бидејќи бараау ппмалку урпщпци за
инсуалација и кпнфигурација, ппниски пперауивни урпщпци и се сп ппдплг живпуен век. Вп
Бугарија ппсупјау гплем брпј на преупријауија сп пгрпмнп рабпунп искусувп вп пваа пбласу, кпи
се кпмпеуенуни за даваое на спвеуи на нпви преуприемаши.
Кпнсурукцијауа на МХЕЦ ја пдредува прпфилпу на уеренпу (ппуенцијалнипу наппр) и
негпвауа гепмпрфплпгија. Сппред нашинпу на пренаспшуваое на впдауа, малиуе ХЕЦ се
класифицирани какп: изградени на тидпу на бранауа; сп каналска изведба и сп цевна изведба.
Малиуе инвесуиупри најшесуп прпјавуваау инуерес за МХЕЦ изградени на тидпу на брана или сп
цевна изведба, дпдека ХЕЦ сп канална изведба вп ппвеќеуп слушаи се гплеми прпекуи, за кпи се
заинуересирани ппгплеми инвесуиупри.
111

Секпја земја или прганизација мпже да има разлишна ппделба за видпвиуе МХЕЦ, кпја се пдредува
сппред нивнауа мпќнпсу.
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Главнауа ппрема на една МХЕЦ се спсупи пд:
уурбина – ппсупјау разлишни уиппви уурбини, при щуп избпрпу зависи главнп пд
падпу (пднпснп наппрпу) и прпупкпу на впдауа. Оснпвни капациуеуи на секпја ХЕЦ се
ппдплу дадениуе и деуалнп ппищани разлишни видпви уурбини;
генераупри – генерауприуе ја преувпраау механишкауа енергија вп елекуришна.
Се кприсуау урифазни наизменишни генераупри. Вп зависнпсу пд каракуерисуикиуе
на елекуришнауа мрежа и мпќнпсуа на ценуралауа мпже да се избира ппмеду
асинхрпни и синхрпни генераупри;
урансфпрмаупри – служау за згплемуваое на наппнпу на генераупрпу дп пнпј на
мрежауа. Вппбишаенп рещение е кпмпакуен урифазен урансфпрмаупр, кпј е ппефуин,
пплесен и ппкпмпакуен вп сппредба сп ури пдделни еднпфазни урансфпрмаупри.
Мнпгу важен парамеуар е и расупјаниеуп ппмеду генераупрпу и урансфпрмаупрпу,
бидејќи загубиуе вп каблиуе ја намалуваау вкупнауа ефикаснпсу на ценуралауа;
сисуем за защуиуа – служи за гарануирана сигурнпсу и безбеднпсу вп
снабдуваоеуп сп елекуришна енергија. За ппврзуваое или исклушуваое на
генераупрпу кпн или пд мрежауа, задплжиуелнп е инсуалираое на генераупрски
прекинуваш;
наппјуваое сп исупнаспшна елекуришна енергија – МХЕЦ најшесуп се ппремени
сп 24 V ппсупјанп резервнп наппјуваое, сп цел да се пбезбеди управуваое на
прпцеспу на исклушуваое на ценуралауа вп слушај на хаварија, нп и да се пбезбеди
кпмуникацијауа сп сисуемпу за управуваое вп секпе време.
Сппред видпу уурбиниуе, ХЕЦ мпжау да се ппделау на акуивни (Пелупн, Мишел-Банки и
Уургпнски) и реакуивни (Франциспви, аксијални уурбини - Прппелерски или Капланпви и
дијагпнални впдни уурбини). Прпцеспу на рабпуа кај акуивниуе впдни уурбини се
каракуеризира сп преувпраое самп на кинеуишкауа енергија, дпдека реакуивниуе уурбини ја
преувпраау впглавнп ппуенцијалнауа енергија на впдауа.
Уиппу на уурбина се избира вп зависнпсу пд падпу (наппрпу) и прпупкпу на впдауа, при
щуп се зема вп предвид следнпвп:
-

гплем прилив – се кприсуау уурбини пд уиппу Пелупнпви и Уургпнски;

среден прилив – се кприсуау уурбини пд уиппу Вкрсуен впдпуек, Уургпнски и
Франциспви;
низпк прилив – се кприсуау уурбини пд уиппу Вкрсуен впдпуек и Капланпви и
Прппелерски.
На Слика 8 графишки се прикажани услпвиуе вп кпи рабпуау разлишниуе уиппви впдни
уурбини.
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Наппр [m]

Пелтпн или
Тургп

Францис
Крпс флпв
Прппелер или
Каплан

Дебит [m3/s]
Слика 8. Дијапазпн на рабпта на различни типпви впдни турбини
При изградбауа на ХЕЦ и при избпрпу на уурбина, уреба да се има предвид следнпвп:
-

впдниуе уурбини рабпуау сп прпменлив прпупк на впдауа, нп сп ппсупјан наппр;

прпмениуе на прпупкпу на впдауа се вп разлишни граници за разлишни уиппви
уурбини, при щуп кај некпи мпже да се дпсуигнау пусуапуваоа пд 30%;
избпрпу на нпминалнауа мпќнпсу на уурбинауа целпснп зависи пд нејзиниуе
рабпуни каракуерисуики и прпмениуе на прпупкпу на впдауа, щуп се внесува вп
уурбинауа.
Оснпвни парамеури, кпи уреба да се земау предвид вп фазауа на планираое на
прпекупу за изградба на МХЕЦ се: извпр сп екпнпмски ппвплен прпупк на впднауа маса,
искприсууваое вп уекпу на целауа гпдина, денивелација, каракуер на прпупкпу вп разлишниуе
гпдищни времиоа, аумпсферски услпви и присусувп на елекуришен далнпвпд вп близина.
Мпменуалнауа мпќнпсу на капациуеупу мпже да се пресмеуа пп следнауа фпрмулауа:
Pе = g*G*ΔH*ηT*ηE/1000,
каде:
Pе – елекуришна мпќнпсу, kW;
g – земјинп забрзуваое = 9,81 m/s2;
G112 – прпупк на впдауа, l/s;
ΔH – неуп висински пад, m;
ηT – кпефициену на пплезнп дејсувп (КПД) на впднауа уурбина;
ηE – кпефициену на пплезнп дејсувп (КПД) на генераупрпу.
112

3

За ппеднпсуавуваое е прифауена гусуина на впдауа пд 1 kg/m .
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На пример: при прпупк пд 100 l/s, пад пд 100 m, и КПД на уурбинауа и генераупрпу 0,7 и
0,8 сппдвеунп (ппдаупциуе се индикауивни и зависау пд впдпвпдпу, пднпснп уиппу на
избранауа уурбина) дпбиваме:
Pе = 9,81*100*100*0,7*0,8/1000 = 54,9 kW мпменуална мпќнпсу.
Сп мнпжеое на мпќнпсуа сп времеуп на рабпуа на ценуралауа вп шаспви, ќе гп дпбиеме
предвиденпуп гпдищнп прпизвпдсувп на елекуришна енергија:
Ее = Pе * t = 54,9 * 8760 = 481.239 kWh/гпд. прпизведена елекуришна енергија гпдищнп.
Ошекуваниуе финансиски прихпди зависау пд ппвласуенауа пукупна цена на
елекуришнауа енергија. Куппвнауа цена варира вп зависнпсу пд инсуалиранауа мпќнпсу на
ценуралауа, пд неуп висинскипу пад и пд упа дали за изградба на ценуралауа се кприсуени
наципнални и/или еврппски прпграми за ппдрщка. Инфпрмација за акууелниуе ппвласуени
пукупни цени на елекуришнауа енергија мпже да се дпбијау на веб суранауа на Државнауа
регулаупрна кпмисија за енергеуика.
Вп пвпј дпкумену се разгледани два слушаи за изградба на МХЕЦ: на гравиуациски
впдпвпдни цевки и на реки.
МХЕЦ на гравитациски впдпвпди
Главни преднпсуи на МХЕЦ кпи се изградени на гравиуациски впдпвпди, се:
-

мпжнпсу за упшна прпценка на впднипу ресурс;

-

мпжнпсу за упшна прпценка на мпќнпсуа на уурбинауа;

-

минимални урпщпци за хидрпуехнишкиуе пбјекуи.

Главни недпсуаупци се:
-

месуауа за изградба се ппределени пднапред (щахуи за израмнуваое);

-

недпсуаупкпу на елекуришна мрежа за приклушуваое вп близина;

-

присусувп на азбесунп - цеменуни впдпвпдни цевки.

Вп присусувп на уакпв уип впдпвпди на уериупријауа на дадена ппщуина уреба да се
прпушау и анализираау ппдаупциуе пд лпкалниуе преупријауија за Впдпвпд и канализација
и/или сисуемиуе за навпднуваое пднпснп флукуации на прпупкпу на впда вп уекпу на денпу и
нпќуа и прпсешниуе кплишини на впда за перипд пд најмалку ури гпдини. Уреба да се земе вп
предвид дека уаквиуе ХЕЦ се градау какп бајпас на щахуиуе за израмнуваое.
Режимпу на рабпуа на МХЕЦ, изградена на гравиуациски впдпвпд, е дефиниран пд
ппуребнпуп кплишесувп на впда за снабдуваое на сисуемпу за впда за пиеое и уппуреба вп
дпмаќинсувауа вп населениуе месуа. Задплжиуелнп е пдржуваое на бајпас врска за да не се
прекинува впдпснабдуваоеуп вп слушаиуе, кпга е ппуребна ппгплема кплишина впда или кпга
уредпу не функципнира.
Главни уехнишки парамеури, кпи уреба да се земау вп предвид при развпјпу на
инвесуициски предлпг за изградба на уакпв пбјеку, се:
-

максималнп кплишесувп на впда;

-

висински пад;
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-

максимална мпќнпсу на уурбинауа;

пшекуван гпдищен пбем на прерабпуена впда за прпизвпдсувп на елекуришна
енергија;
-

пшекуванп гпдищнп прпизвпдсувп на елекуришна енергија.

При изградбауа на МХЕЦ на гравиуациски впдпвпд, намесуп уурбини мпже да се
кприсуау ценурифугални пумпи, кпи рабпуау вп пбрауна наспка. Сепак, уреба да се знае дека
уие рабпуау на ппсупјан прпупк и при прпмена на прпупкпу дпада дп наглп ппадаое на нивнауа
ефикаснпсу.
Уехнплпгијауа за прпизвпдсувп на елекуришна енергија пд впдауа за пиеое не укажува
на загадуваое на впдауа, кпја е пбрабпуена и ппвупрнп врауена вп впдпвпдпу. При израбпука
на уурбини, спвремениуе прпизвпдиуели кприсуау уркалашки лежищуа на кпи не им уреба
дппплниуелнп ппдмашкуваое. Ануикпрпзивнипу слпј кпј е нанесен на сиуе кпмппненуи кпи се
вп дппир впдауа кпја минува низ уурбинауа, исуп е уакпв уип кпј пвпзмпжува уппуреба вп уакпв
вид на инсуалации.
МХЕЦ на реки
Главни преднпсуи на МВЕЦ изградени на прпупшни впди се:
-

мпжнпсу за избпр на месуп;

-

мпжнпсу за изградба на гплеми капациуеуеи и/или каскади.

Главни недпсуаупци се:
-

ппуребни се преухпдни дпзвпли за кприсуеое на впдниуе ресурси;

ппуребна е изградба на кпмплексни пбјекуи
пвпзмпжуваое на премин за рибиуе, цевкпвпд и др.);
-

(зафаќаое

на

впдауа,

се бара пценка на влијаниеуп врз живпунауа средина (ОВЖС).

МХЕЦ, изградени на прпупшниуе впди мпже да се ппделау на два вида – сп мал пад и
дериваципни.
ХЕЦ сп мал пад најшесуп се градау на гплеми реки. Рекиуе се преградуваау сп брани
виспки некплку меури, а ценуралауа се гради неппсреднп ппд самауа брана. Вп упј слушај уекпу
на впдауа не се пренаспшува, ууку самп се запира. Од екплпщка гледна упшка, прпблем кај пвие
ценурали е фпрмираоеуп на длабпки вещуашки езера зад браниуе.
Дериваципниуе ХЕЦ се ценурали за кпи се прави зафаќаое на впдауа, најшесуп преку
изградба на брана. Ценуралауа пбишнп се напда на некплку килпмеури ппнискп пд бранауа, при
щуп впдауа се внесува вп цевка и се нпси дп уурбиниуе. Ппсле упа впдауа се враќа вп решнпуп
кприуп.
На Слика 9 е преусуавена каруа на Бугарија, на кпја се прикажани уериуприиуе на
шеуириуе сливпви. Вп Западнпегејскипу слив ппсупјау 64 ХЕЦ, сп 24 бараоа за изградба на нпви
ценурали, самп за перипдпу 2010–2012 гпдина. Ошигледен е инуереспу на привауниуе
инвесуиупри за изградба на нпви капациуеуи, и се преппрашува пд една сурана ппщуиниуе да
бараау парунерсувп сп приваунипу бизнис при градеоеуп на нпви ценурали, а пд друга сурана
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да ппкажау загриженпсу за влијаниеуп врз живпунауа средина и да не дпзвплуваау изградби на
нпви капациуеуи, кпи би имале негауивнп влијание врз исуауа.

Слика 9. Ппстпјни ХЕЦ и бараоа за нпви централи

113

Пример сп парамеури пд прпеку за изградба на мала хидрпелекурана сп мал пад,
капациуеу пд пкплу 500–600 kW и гпдищнп прпизвпдсувп пд 2.000 дп 2.500 MWh се
преусуавени вп Уабела 11.
Табела 11: Пример сп параметри пд прпект за изградба на МХЕЦ
Инвестиции
(лев)

Прихпди
(лев/гпд.)

Еднпставен
рпк на ппврат
(гпд.)

Гпдишнп
прпизвпдствп
(MWh/гпд.)

Заштедени
емисии
(т/гпд.)

2.150.000

400.370

5,4

2.200

2.286

Овпј вид прпекуи се ппгпдни за јавнп-приваунп финансираое, каде на пример:
ппщуинауа ушесувува сп пбезбедуваое на уерен, издаваое на дпзвпли и пбезбедуваое на
инфрасурукуура, дпдека приваунипу парунер ушесувува сп пбезбедуваое на финансиски
средсува за ппрема.
Ошекувани придпбивки пд искприсууваоеуп на впднауа енергија за прпизвпдсувп на
елекуришна енергија се:
-

искприсууваое на дпсуапниуе ОИЕ;

спздаваое на нпви рабпуни месуа и ппвиспка суапка на врабпуенпсу на
уериупријауа на ппщуинауа;
113

Извпр: Икпнпмедиа АД, http://www.capital.bg/shimg/oo_1810317.jpg
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3.5.

-

уппуреба на лпкалниуе мауеријали и пбјекуи;

-

пбезбедуваое на дппплниуелни прихпди за ппщуинскипу бучеу.

Бипмаса

Двауа пснпвни видпви бипмаса, ппгпдни за дирекунп спгпруваое и генерираое на
упплинска енергија се: дрва и пупадпци пд земјпделскиуе кулуури (на пр. слама или
брзпрасуешки уреви и дрвја). Инсуалацииуе кпи се присппспбени за спгпруваое на слама, се
знашиуелнп ппслпжени и ппскапи пд пние кпи кприсуау дрвна бипмаса. Исупуп важи и за
експлпауацијауа и пдржуваоеуп на кпулиуе на слама. Излезниуе гаспви се сп мнпгу виспка
спдржина на щуеуни гаспви вп сппредба сп инсуалацииуе кпи спгпруваау дрвна бипмаса.
Спбираоеуп и урансппруираоеуп на слама се кпмплицирани. За складираое на сламауа се
ппуребни релауивнп гплеми ппврщини. Упа е услпвенп, какп пд нејзинауа ниска гусуина, уака и
пд силнп изразенипу сезпнски каракуер на прпизвпдсувпуп на слама (пкплу 7 седмици
гпдищнп). Ппради наведениуе факупри, спгпруваоеуп на слама за енергеуски цели се
преппрашува за гплемиуе ппсурпјки (над 2‐3 MW), каде гплеминауа на защуедиуе, кпи ќе се
реализираау пд нискауа цена на гпривпуп какп кпмппненуа, мпже да ја кпмпензира скапауа
инвесуиција и виспкиуе урпщпци за складираое, експлпауација и пдржуваое.
Имајќи гп предвид гпренаведенпуп и впглавнп планинскипу каракуер на
разгледуваниуе ппщуини, кпј не дпзвплува маспвнп пдгледуваое на жиуни кулуури и брзп
расуешки видпви, вп пвпј дел ќе се пбрне внимание самп на мпжнпсуиуе за искприсууваое на
дрвнауа бипмаса.
Вп ппглед на присусувпуп на знашиуелнп кплишесувп неискприсуен ресурс на дрвна
бипмаса на уериупријауа на целниуе ппщуини, изнапдаоеуп на ппурпщуваши ќе дпведе не самп
дп негпвп искприсууваое, ууку и дп нпви рабпуни месуа и намалуваое на урпщпциуе за грееое
вп ппщуинскиуе згради.
Замена на гпривп
Сппредба на ценауа на шинеое на 1 kWh упплинска енергија вп зависнпсу пд видпу на
кприсуенпуп гпривп е преусуавена вп Уабела 6, на ппшеупкпу на пваа глава.
Сп пглед на упа, дека вп мнпгу ушилищуа, деуски градинки и други ппщуински згради за
загреваое сé ущуе се кприсуи нафуа, прирпден гас или елекуришна енергија, заменауа на
гпривпуп преусуавува дпбра алуернауива. Преднпсуа при уппуребауа на дрвени деланки и
пелеуи вп сппредба сп уппуребауа на јаглен и дрва е вп упа щуп пплнеоеуп на кпулиуе мпже да
се прави целпснп авупмауизиранп и прпцеспу на спгпруваое се кпнурплира мнпгу дпбрп, у.е. за
разлика пд грееоеуп на пр. сп јаглен или дрва, пвде не ппсупи ризик пд презагреваое.
При избпрпу на алуернауивнп гпривп (дрвени деланки или пелеуи) уреба да се земе вп
предвид факупу дека деланкиуе сп влажнпсу над 35% се неппгпдни за мали пбјекуи сп
капациуеу ппд 150 kW. Вп уаквиуе пбјекуи најлпгишен избпр е кприсуеоеуп на пелеуи или сув
калибриран шипс. Мнпгу важен услпв е упплинскауа изплација на пбјекупу, кпја уреба да се
направи пред заменауа на гпривпуп. Не се преппрачува замена на инсуалацијауа за грееое вп
неизплирана зграда, бидејќи ппупа уаа инсуалација ќе биде прпменеуа и нема да рабпуи
ппуималнп.
Освен урпщпци за нпв кпуел, при планираоеуп на инвесуицијауа би уребалп да се
предвиди и склад за ресурсиуе вп спсуав на пбјекупу. Секпја зграда уреба да се пцени
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индивидуалнп, бидејќи при грееое сп деланки инвесуицијауа е ппгплема ппради ппмалауа
гусуина на гпривпуп (сппдвеунп ппгплемипу вплумен). Вп Уабела 12 се дадени примери за
инвесуициски урпщпци за замена на гпривпуп вп зависнпсу пд мпќнпсуа на инсуалацијауа, при
щуп вп ценауа е вклушена и изградбауа на складищуе.
Табела 12. Примерни инвестиципни трпшпци за замена на гпривптп
Мпќнпст на
нпвипт кптел, kW
30
90
150
200

Инвестиција,
лев без ДДС
8.500
15.000
23.000
34.000

Преппрачанп гпривп
пелеуи/деланки, дп 15 % влажнпсу
пелеуи/деланки, дп 15 % влажнпсу
пелеуи/деланки, дп 15 % влажнпсу
деланки, дп 30 % влажнпсу

Дпкплку ппсупјау гплеми ппурпщуваши, сп мпќнпсу над 1,5 MW, мпже да се разгледаау и
мпжнпсуиуе за изградба на гплема ценурализирана грејна ценурала. Вп Банскп, на пример,
уаква ценурала сп инсуалирана мпќнпсу пд 10 MW загрева дел пд ппщуинскиуе пбјекуи и има
слпбпден капациуеу за приспединуваое на нпви пбјекуи. Гпривпуп, кпе гп кприсуи ценуралауа
се дрвени деланки, при щуп дрвпуп се дпсуавува вп вид на урупци, кпи се сешау на сампуп
месуп. Ппкрај гплемауа мпќнпсу, пднпснп гплемиуе урпщпци за гпривп, управуваоеуп на
ценуралауа никпгащ немалп прпблем сп дпсуавуваоеуп на сурпвини. Друг пример е уппланауа
вп градпу Разлпг, кпја ја наппјува лпкалнауа бплница сп упплинска енергија. Оваа ценурала
распплага сп еден кпуел за прпизвпдсувп на енергија пд 1,5 MW. За гпривп се кприсуи дрвен
пупад пд дрвппрерабпуувашкауа индусурија, а ценуралауа пдгпвара на вкупниуе ппуреби на
бплницауа.
Прпизвпдствп на бипгприва
Прпизвпдсувпуп на пелеуи е релауивнп нпв нашин за искприсууваое на ресурсиуе пд
ОИЕ не самп вп Бугарија, ууку и вп свеуски рамки. Вакпв вид гприва се прпизведуваау самп 2530 гпдини, и праксауа ппкажува дека инвесуицииуе вп пвпј вид прпизвпдсувп се
каракуеризираау сп низпк ризик и дпбра суапка на ппврау на средсувауа. Секакп, главен факупр
кпј има влијание на ценауа на шинеое на крајнипу прпизвпд, а сп упа и на мпжнпсуиуе за
реализираое на пазарпу е урпщпкпу за сурпвинауа пд кпја се прпизведува прпизвпдпу. Дпкплку
ппсупјау гплеми кплишини на сурпвина вп регипнпу каде пелеуиуе се прпизведуваау, при
правилнп анализираое на пазарпу и дпбрп прганизиранп прпизвпдсувп, мпже да се каже дека
инвесуиција ќе биде врауена за перипд пд 4 гпдини.
Знашајнп е да се наппмене ппсупјанипу расу на ппбарувашкауа на пвпј прпизвпд, кпј
пвпзмпжува дпбиваое на упплинска енергија пд ппефуини извпри сп исуи мпжнпсуи за
авупмауизација на кпулиуе какп и при кприсуеое на кпули кпи рабпуаау на гас, уешни гприва и
елекуришна енергија.
Направена е анализа за реализацијауа на еден уакпв прпеку, кпј се базира на пшекуванп
гпдищнп прпизвпдсувп пд 6.000 упни, сп рабпуа вп 3 смени, 5 дена вп неделауа. За фабрика сп
уакпв пбем на прпизвпдсувп, ппуребен е уерен сп ппврщина ппмеду 4 и 6 декари, и гпдищна
прерабпука на пкплу 12.000 упни сурпвп дрвп. Главниуе капациуеуи за уакпв вид на
прпизвпдсувп се:
-

преси за пелеуи;
инсуалација за сущеое;
дрпбилки за крупнп и сиунп мелеое;
мащина за пакуваое;
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ладилник;
мащина за уупвар;
виљущкар;
ппмпщна ппрема (урансппруни ленуи, елеваупри сп кпфи и др.).
За пбезбедуваое на нпрмална рабпуа, на фабрикауа ќе и бидау ппуребни и виљущкар и
мащина за уупвар. Ппгпнпу вп фабрика сп уакпв капациуеу изнесува пкплу 300 m2, а ппкриенпуп
складищуе пкплу 2.000 m2.
При прпекуираоеуп на дрпбилкауа вп фабрикауа се преппрашува при пресмеукиуе да се
земау вп предвид резерви за дрпбеое на дрвени деланки, кпи ппупа мпже да се кприсуау за
грееое на ппгплеми пбјекуи.
Вп Уабела 13 се прикажани главниуе ппказауели на прпекупу за изградба на фабрика за
прпизвпдсувп на пелеуи сп капациуеу пд 1 дп 1,5 у/шас.
Табела 13. Прпценка на прпектпт за изградба на фабрика за бипгприва
Инвестиции, лев.

Прихпди
(лев/гпд.)

Еднпставен рпк на
ппврат (гпд.)

1.600.000

455.000

3,5

Ошекувани придпбивки пд искприсууваоеуп на дпсуапниуе слпбпдни ресурси пд дрвна
бипмаса се:
пбезбедуваое на нпви рабпуни месуа и ппгплема врабпуенпсу на уериуприја на
ппщуиниуе;
-

пбезбедуваое на дппплниуелни прихпди вп ппщуинскиуе бучеуи;

-

защуеда пд кприсуеоеуп на ппефуинп гпривп;

-

ппдпбруваое на удпбнпсуа вп зградиуе.

3.6.

Бипгас

Бипгаспу е запалив гас, кпј спдржи меуан, јаглерпд дипксид и мали кплишесува пд други
гаспви. Примарни сирпвини за прпизвпдсувп на бипгас се: уешнп и уврдп арскп дубривп, слама,
градинарски пупад, ферменуирана бипмаса пд пвпщје, канализациски уалпзи, кпмунален пупад
и др. При прпизвпдсувпуп на бипгас, псвен преувпраоеуп на пупадниуе прпизвпди вп
пбнпвлива енергија, мпжнп е и пдделуваое на секундарна бипмаса (дубривп). Секундарнауа
бипмаса е прпизвпд, кпј е бпгау сп хранливи мауерии и ппгпден за уппуреба вп земјпделсувпуп.
Бипгаспу мпже да се дпбива на прирпден нашин вп деппнииуе и прешисуиуелниуе
суаници, каде ппсупјау ппвплни услпви за прпизвпдсувп на бакуерии кпи прпизведуваау меуан.
За да се дпбие меуан пд живпуински и расуиуелен пупад сепак е ппуребна уппуреба на
бипреакупр, вп кпј се пдржува ппуимална уемперауура и киселпсу.
Оснпвни уехнплпгии за искприсууваое на бипгас се:
-

дирекунп спгпруваое вп кпули. Се кприсуи за грееое и вп прпизвпдни прпцеси;

кпмбиниранп прпизвпдсувп на упплинска и елекуришна енергија. Се
уппуребуваау мпупри сп внаурещнп спгпруваое или уурбини. Елекуришнауа енергија,
кпја не се кприсуи за сппсувени ппуреби на пбјекупу се прпдава пп ппвласуени цени,
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а упплинскауа енергија мпже да се искприсуи за грееое или вп прпизвпдни прпцеси,
дпкплку вп близина има сппдвеуен ппурпщуваш;
прешисууваое и збпгаууваое дп ппсуигнуваое на ппуребнипу квалиуеу на
прирпднипу гас. Мпже да се искприсуи вп сисуемпу за пренпс на гас или какп гпривп
за авупмпбили. Вп пвпј извещуај не е разгледан пвпј меупд, кпј е прпценеу какп
недпвплнп финансиски прпфиуабилен и ппгпден за мнпгу гплеми инсуалации.
Вп пвпј дел ппдеуалнп се разгледани следниуе главни извпри на бипгас:
земјпделсувп (живпуински измеу, пупад пд земјпделсувпуп);
кпмунален пупад (деппнии за кпмунален цврсу пупад);
пупадни впди (прешисуиуелни суанции).

Земјпделствп

Најппуимален меупд за прпизвпдсувп на бипгас е преку анаерпбнп разградуваое
(анаерпбна ферменуација), щуп преусуавува микрпбиплпщки прпцес на разградуваое на
прганскиуе мауерии вп пусусувп на кислпрпд. Прпцеспу се пдвива вп хермеуишки реакуприрезервпари (бипреакупри/дигесупри).
Вп Уабела 14 е преусуавен пшекуванипу принпс на енергија пд 1 упн земјпделски пупад.
Табела 14. Енергетски пптенцијал на птпадпт пд земјпделствптп
3

Сурпвина

Принпс на бипгас, m /t

Метан вп бипгаспт, %

Енергија, kWh/t

Уешнп дубривп пд крупен рпгау дпбиупк

25

60

0,18

Уешнп дубривп пд свиои

28

65

0,21

Кпмина пд ферменуација

40

61

0,28

Дубривп пд крупен рпгау дпбиупк

45

60

0,32

Дубривп пд свиои

60

60

0,42

Дубривп пд живина

80

60

0,56

Цвеклп

88

53

0,54

Органски пупад

100

61

0,71

Фуражнп цвеклп

111

51

0,66

Уревна силажа

172

54

1,08

Пшенкарна силажа

202

52

1,23

Сппред релауивнипу изнпс, функцијауа и ппсуавенпсуа, ппсупјау ури пснпвни кауегприи
на земјпделски инсуалации за прпизвпдсувп на бипгас:
-

инсуалации за бипгас вп дпмаќинсувауа (мали);

-

инсуалации за бипгас на фарми (средни дп гплеми);

-

ценурализирани инсуалации за бипгас (средни дп гплеми).

Инсталации вп дпмаќинствата. Впглавнп се градау и кприсуау вп земји какп Непал,
Кина и Индија. Ресурсиуе за пвие инсуалации прпизлегуваау пд дпмаќинсувпуп и/или
дпмащниуе земјпделски дејнпсуи, а дпбиенипу бипгас се кприсуи главнп за гпувеое и
псвеулуваое. Вп принцип инсуалацииуе преусуавуваау резервпари, вкппани вп земјауа, сп
вплумен пд 6 m3 дп 10 m3, вп кпи решиси секпјдневнп се внесува супсурау и се вади
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ферменуиранауа маса. Прпцеспу не е авупмауски, нема мещаое или дппплниуелнп загреваое.
Овие инсуалации се најефикасни на уппла клима и се ппгпдни за изградба на месуа сп
пгранишен дпсуап дп енергеуски ресурси. Сепак на еврппскипу пазар мпже да се најдау
инсуалации сп вплумен на ферменуација пд 6 m3 дп 10 m3, кпи би биле ппгпдни за
ппслужуваое на ппуребиуе на дпмаќинсувп, кпе пдгледува пд 3 дп 5 живпуински единици114.
Ориенуаципна цена за уаква ппсурпјка е меду 6.000 и 12.000 левпви, нп ппради свпјпу мал
капациуеу уаа не е ппгпдна за загреваое.
Инсталации на фарми. Овпј уип на инсуалации се кприсуау маспвнп вп земјиуе пд
Еврппскауа Фнија. Обишнп се димензипнирани да служау за ппуребиуе на една земјпделска
фарма, при щуп се искприсуува сипу генериран пргански пупад. Се кприсуау разлишни
уехнплпгии, нп генералнп принциппу на рабпуа е иденуишен, самп сп мали измени. Супшнпуп
дубривп се внесува вп ферменуаупрпу (дигесупрпу), каде щуп се меща вп ппределени
временски инуервали на прпграмирана уемперауура. Прпизведенипу гас мпже да се шува ппд
низпк приуиспк вп резервпар за гас, и пред спгпруваоеуп исуипу се кпмпримира; исуп уака
мпже да се внесува дирекунп вп кпмпреспр, а пд уаму вп генераупр или кпуел за бипгас.
Инсуалацииуе се кприсуау преуежнп за заупплуваое, нп не е исклушенп и прпизвпдсувп на
елекуришна енергија. Овпј вид инсуалации се сппдвеуни за фарми, кпи пдгледуваау ппмеду 20 и
100 живпуински единици. Целуа е уехнплпгијауа на пвие инсуалации да биде максималнп
ппеднпсуавена, при упа пбезбедувајќи
максимална сигурнпсу. Главни факупри при
димензипнираое на инсуалацијауа се:
-

вид на супсураупу;

-

влажнпсу на супсураупу;

-

дневнп кплишесувп супсурау;

-

избпр на прпцес – мезпфилен или уермпфилен;

-

уип на ппсурпјкауа.

Видпу, влажнпсуа и дневнпуп кплишесувп на супсураупу зависау пд живпуниуе, кпи се
пдгледуваау на уериупријауа на фармауа. Избпрпу на прпцеспу гп ппределува времеуп на
задржуваое на супсураупу вп дигесупрпу и зависи пд уемперауурауа, кпја се пдржува вп негп,
именп:
кај психпфилен прпцес уемперауурауа изнесува пд 20пС дп 25пС, а супсураупу
псуанува внауре меду 30 и 40 денпви;
кај мезпфилен прпцес уемперауурауа изнесува пд 35пС дп 40пС, а супсураупу
псуанува внауре меду 15 и 25 денпви;
кај уермпфилен прпцес уемперауурауа изнесува пд 45пС дп 56пС, а супсураупу
псуанува внауре меду 10 и 15 денпви.
Уермпфилнипу прпцес е сп највиспка ефикаснпсу, сп щуп и екплпщкипу ефеку кај негп е
најгплем. Избпрпу на ппсурпјкауа зависи пд влажнпсуа на мауеријалпу, бидејќи при влажнпсу
дп 20% се преппрашува мпкра ферменуација, а над 25% сува меуанизација.

114

При прпизвпдсувп на бипгас: 1 живптинска единица = 1 крава = 5 телиоа = 6 прасиоа дп 90 кг. = 250
кпкпшки.
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Какп приенуација мпже да се искприсуи следнипу пример: Инсуалација за бипгас,
прпекуирана за 50 живпуински единици, прпизведува пкплу 60 m³ бипгас на ден сп спдржина
на меуан пд пкплу 60%, щуп пдгпвара на 2,5 m³/ш бипгас или 1,5 m3/ш меуан. Инсуалацијауа е
предвидена самп за грееое, сп кприсна упплинска енергија (земајќи ги вп предвид суепенпу на
ефикаснпсу на кпуелпу и сппсувениуе ппуреби за загреваое на дигесупрпу вп зима) пд 11 kW дп
12 kW. Ориенуациска цена на уаква инсуалација е пд 80.000 дп 100.000 левпви.
Централизирани инсталации. Упа се инсуалации кпи им служау на една гплема или
некплку ппмали спседни фарми. Преднпсуиуе на градеое ппгплема инсуалација се: намалени
урпщпци, време и рабпуна сила за урансппруираое на бипмасауа кпн и пд инсуалацијауа. Кај
пвие инсуалации екпнпмски прпфиуабилнп е да се прпизведува не самп упплина, ууку и
елекуришна енергија.
Принциппу на рабпуа кај пвие инсуалации е ису, какп кај ппгпре ппищаниуе мали и
средни пп гплемина инсуалации. Праксауа ппкажува дека вп мпменупу финансиски
најпрпфиуабилни се инсуалацииуе сп елекуришна мпќнпсу ппмеду 300 kW и 700 kW.
Ориенуациски, кај инсуалирана елекуришна мпќнпсу пд 500 kW, ппуребни се пкплу 30 упни
пшенкарна силажа на ден, и пдреденп кплишесувп живпуинскп дубривп. Акп се прифауи дека вп
прпсек пд еден хекуар мпже да се пбезбедау 2,5 kW елекуришна мпќнпсу гпдищнп, за да
пбезбедиме сурпвина за ценурала сп мпќнпсу 500 kW би уребалп да пбезбедиме пупад пд
минимум 200 ха. Овие инсуалации се димензипнираау дури пукакп ќе се направау деуални
прпушуваоа и анализи на распплпжливипу пупад вп близина на пбјекупу. Шекприуе кпи уреба да
се направау пред да се дпнесе кпнешна пдлука за реализација на уакпв прпеку се следниве:
Шекпр 1: Деуална прпценка на кплишесувауа на сурпвини, кпи се дпсуапни и мпжни за
кприсуеое.
Шекпр 2: Анализа на енергеускауа вреднпсу на дпсуапниуе сурпвини. Кај гплемиуе
инсуалации пваа анализа пбишнп се прави пд фирмауа, кпја ја исппрашува ппсурпјкауа, сп
земаое на примерпци и димензипнираое на инсуалацијауа врз пснпва на лабпрауприски
анализи на пупадпу.
Шекпр 3: Избпр на лпкација за изградба на инсуалацијауа. Се зема вп предвид
ппсупјнауа инфрасурукуура и се пценуваау урпщпциуе за приклушуваое кпн елекуришнауа
мрежа, какп и мпжнпсуиуе за искприсууваое на прпизведенауа упплинска енергија.
Шекпр 4: Врз пснпва на инфпрмацииуе пд преухпдниуе шекпри се развива предлпг
прпеку, вп кпј е вклушена и финансиска анализа на прпекупу. Дпбрп напищан и пправдан
предлпг, кпј ги прикажува вп деуали сиуе мпжни придпбивки пд прпекупу, верпјаунп пплеснп
би пбезбедил финансираое.
Вп следнипу пример се дадени ппказауели за гплема кпгенерациска инсуалација. Акп
влезнауа сурпвина е уешнп дубривп пд гпведа (6.000 у/гпд.) и пшенкарна силажа (4.000 у/гпд.)
мпже да се изгради инсуалација сп елекуришна мпќнпсу пд 298 kW и упплинска мпќнпсу пд 280
kW. Имајќи ги предвид урпщпциуе за сппсувени ппуреби (10% пд прпизведенауа елекуришна
енергија и 20% пд прпизведенауа упплина), предвиденпуп гпдищнп прпизвпдсувп е 2.226 MWh
елекуришна енергија и 1.864 MWh упплинска енергија. Ппшеунауа инвесуиција е пкплу 2.000.000
левпви.
Овпј пример не мпже да се смеуа какп универзален. Кплишесувпуп на живпуинскп
дубривп мпже да биде мнпгу ппмалп, щуп дппплниуелнп ќе ја ппскапи инсуалацијауа, а акп се
кприсуи дубривп пд живина, упа би ги намалилп инвесуицииуе ппради ппуребауа пд
ферменуаупр сп ппмал вплумен.

- 210 -

При изгпувуваое на предлпг прпеку би уребалп да се разгледа и мпжнпсуа за
искприсууваое на секундарнауа бипмаса, бидејќи уаа е ппгпдна за дубреое на ппшвауа.
Кпмунален птпад
И ппкрај Еврппскауа пплиуика за намалуваое на кплишесувауа деппниран пргански
пупад, вп Бугарија сé ущуе пкплу 94% пд пупадпу, кпј е генериран пд населениеуп се деппнира.
Упа знаши дека вп следниуе гпдини би уребалп да има ппуенцијал вп изградбауа на инсуалации
за искприсууваое на деппнискипу гас, генериран вп деппнииуе за цврсу кпмунален пупад
(ЦКО). Праксауа ппкажува дека вп дпбрп пдржувани деппнии пд 1 упн пупад се генерираау меду
200 m3 и 300 m3 деппниски гас, щуп знаши пкплу 1 MW дп 1,5 MWh ппуенцијална енергија.
Кплишесувпуп деппниски гас вп уелпуп на дадена деппнија зависи пд:
мпрфплпщкипу спсуав на пупадпу. Кплку е ппвиспк прпценупу на пргански
пупад, уплку ппгплемп кплишесувп гас ќе биде генериранп;
правилнпуп прпекуираое (димензипнираое) и изградба на деппнијауа.
Правилнпуп димензипнираое на пдделниуе клеуки на деппнијауа зависи пд
пшекуваниуе кплишесува пупад (заради приенуација, една клеука би уребалп да биде
вп експлпауација пкплу 10 гпдини), ппсупеоеуп на слпј за изплација и дренажен слпј.
Оусурануваоеуп на пупадниуе впди пд деппнијауа е задплжиуелнп не самп пд
екплпщки апсеку, ууку и сп цел зашувуваое на целпуп кплишесувп гас вп уелпуп на
деппнијауа и негпвп ппследпвауелнп искприсууваое;
нашинпу на експлпауација. Правилнауа експлпауација на деппнијауа у.е.
набиваоеуп на пупадпу сп кпмпакупр и/или булдпжер и секпјдневнпуп ппкриваое сп
слпј земја на крајпу на рабпунипу ден, псвен упа щуп се задплжиуелни сппред
ппсупјнпуп закпнпдавсувп, исуп уака се и пснпвен факупр за згплемуваоеуп на
кплишесувпуп деппниски гас.
Медунарпднпуп искусувп и суудииуе изврщени вп Бугарија, ппкажуваау дека за изградба
на инсуалација за прпизвпдсувпуп на елекуришна енергија пд деппниски гас, деппнијауа уреба
да ппслужува минимум 80.000 жиуели. Сепак, сппред бугарскпуп закпнпдавсувп, за
пусурануваое на деппнискипу гас пп рекулуивација на пдредена ќелија, уреба да се пбезбеди
негпвп извлекуваое пд уелпуп на деппнијауа и спгпруваое вп пламеник. Вп уакви слушаи, па и
кај ппмали деппнии, правилнп е да се измери кплишесувпуп на гас и да се прпцени дали е
екпнпмски прпфиуабилнп да се инсуалира генераупр за прпизвпдсувп на елекуришна енергија.
Мпжеме да се прикаже следнипу пример, за бугарска деппнија, на кпја се пдлага
прпсешнп пп 23.000 упни пупад гпдищнп. Вкупнпуп кплишесувп пупад вп првауа ќелија пп
рекулуивација изнесува 195.500 упни. Ппсле анализа преку уепреуски мпдел за прпценка на
ппуенцијалпу на деппнискипу гас, специјалнп развиен за земјиуе пд ценурална и исупшна
Еврппа115 се ууврди дека на уериупријауа на деппнијауа мпже да се инсуалира мал
кпгенерациски мпдул сп елекуришна мпќнпсу пд 80 kW. Гпдищнпуп прпизвпдсувп на
елекуришна енергија се пшекува да биде 520 MWh, а инвесуицијауа пкплу 430.000 левпви.
Времеуп за ппврау на инсуалацијауа е ппмалку пд 5 гпдини, нп ппради недпсуаупк на
ппурпщуваш, не е предвиденп искприсууваое на упплинскауа енергија.
Вп слушај на ппмал капациуеу на деппнијауа, се преппрашува да се прпуши мпжнпсуа за
дирекунп спгпруваое на деппнискипу гас и искприсууваое на упплинскауа енергија вп
115
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прпизвпдсувени прпцеси (у.е. вп уекпу на целауа гпдина). Праксауа ппкажува дека при
дпсуапнпсу на кплишини на деппниски гас, наппјуваоеуп на пбјеку на далешина кпја не е
ппгплема пд 3 км пд деппнијауа, при щуп за дисурибуираое на гаспу се гради цевкпвпд, е
екпнпмски пправданп. Сппдвеуен ппурпщуваш на гас би мпжела да биде на пр. винарија, каде
за прпцеспу на ферменуација се кприсуи упплинска енергија вп уекпу на целауа гпдина.
Птпадни впди
Анаерпбнпуп разградуваое е мнпгу кприсуен и дпбрп развиен меупд за уреуираое на
примарниуе и секундарниуе уалпзи, кпи се дпбиваау при аерпбнпуп прешисууваое на урбаниуе
пупадни впди. Сисуемпу се уппуребува вп мнпгу развиени земји вп кпмбинација сп инпвауивни
сисуеми за уреуман на урбаниуе пупадни впди. Прпцеспу на анаерпбнп разградуваое се
кприсуи за суабилизираое и намалуваое на крајнпуп кплишесувп на уалпзи и дпбиваое на
енергенси.
Ппвеќеуп инженерски преупријауија, кпи нудау кпнцепуи за уреуираое на
канализацискипу уалпг, пбезбедуваау и сисуеми за анаерпбнп разградуваое на пбрабпуенипу
канализациски уалпг. Вп еврппскиуе земји, пбишнп ппмеду 30% и 70% пд канализацискипу уалпг
се пбрабпуува преку анаерпбнп разградуваое вп зависнпсу пд наципналнпуп закпнпдавсувп и
приприуеуиуе. Уалпгпу пд пупадниуе впди, мпже да се кприсуи и какп прганскп дубривп, или за
прпизвпдсувп на енергија преку инсинерација. Вп некпи земји канализацискипу уалпг се
деппнира вп деппнии, нп се смеуа дека упа има негауивни ппследици врз живпунауа средина
ппради исуекуваоеуп на бипгени вп ппдземниуе впди и разлишни емисии на гаспви вп
аумпсферауа. Ппради згплеменипу ризик пд загадуваое на живпунауа средина, вп ппвеќеуп
еврппски земји деппнираоеуп на уалпг е забранеуп.
При прпизвпдсувпуп на бипгас пд уалпзиуе на прешисуиуелниуе суаници за пупадна впда
(ПСОВ) вп бипреакуприуе се пдржува мезпфилен прпцес, при щуп уемперауурауа изнесува пд
35пС дп 40пС. Медунарпднпуп искусувп ппкажува дека прпизвпдсувпуп на упплинска и
елекуришна енергија пд гаспу щуп се пслпбпдува за време на прпцеспу на суабилизација на
пупадпциуе е екпнпмски пправданп кај ПСОВ, кпи ппслужуваау ппвеќе пд 50.000 градани. И
ппкрај упа, сппред Дирекуивауа 91/271/ЕС кај сиуе прешисуиуелни суаници, кпи ппслужуваау
над 20.000 жиуели би уребалп да се предвиди прифаќаое и уреуираое на бипгаспу преку
впведуваое на анаерпбна суабилизација на уалпзиуе. Бипгаспу се прифаќа и спгпрува, пп
задплжиуелнпуп мереое на кплишиниуе. Упа знаши дека дури и кај ппмали ПСОВ (дп 50.000
жиуели), пп анализауа на уаа инфпрмација ќе има ппдаупци за упа дали е уехнишки и екпнпмски
прпфиуабилнп да се кприсуи бипгас за прпизвпдсувп на енергија.

4. Главни пречки за спрпведуваоетп на прпекти за пбнпвливи
извпри на енергија (ОИЕ)
Освен уехнишкиуе прешки, кпи најшесуп се дплжау на уещкп дпсуапнауа лпкација на
извпрпу, недпсуаупкпу на дисурибууивна мрежа за елекуришна енергија вп близина на извпрпу
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или недпсуаупкпу на ппурпщуваш на упплинскауа енергија, ппсупјау и мнпгу други прешки за
целпснпуп искприсууваое на ресурсиуе на ОИЕ.
Тешки административни прпцедури. При прпценкауа на пдредена инвесуициска
намера, псвен сппдвеунауа физибилиуи суудија, кпја ќе ја пцени уехнишкауа псуварливпсу и
финансискиуе ппказауели на прпекупу, пд сущуинскп знашеое за реалнп испплнуваое на
прпекупу се и админисурауивниуе прпцедури за дпбиваое на сппдвеуни дпкуменуи и дпзвпли.
За жал праксауа ппкажува дека ппсупјау редица субекуивни ппуещкпуии при пбезбедуваое на
дпкуменуацијауа кпја е ппуребна за заппшнуваое на реализација на прпекупу, а кпи ги
спздаваау слпжениуе и дплги админисурауивни прпцедури, и бавнауа и неефекуивна
админисурација.
Пплитичка несигурнпст. Лпгишнп е ппуенциjалниуе инвесуиупри да пшекуваау дека при
прпмена на лпкалнауа сампуправа нема да има прпмени вп пднпс на пплиуикауа за ппддрщка
при реализацијауа на даден уип прпекуи. Недпсуаупкпу на ппследпвауелнпсу, кпја впди кпн
прпмена на акууелниуе закпнски пдредби, спздава непредвидени прешки за реализација на
прпекуи, кпи се заппшнауи, нп не се заврщени пред да се слушау прпмениуе.
Закпнпдавствп и недпстатпк на сппдветни наципнални и лпкални стратегии за
искпристуваое на ПИЕ. За жал вп ппследниве гпдини бизниспу даде приприуеу на прпекуиуе за
веурпгенераупри и фпупнаппнски ценурали сп гплем капациуеу, щуп вп мпменупу спздава
ппуещкпуии за балансираое на енергеускипу сисуем на Бугарија, ппради недпсуаупкпу на
средсува за негпвп мпдернизираое. Вп ппследнп време шесуп се намеунува пграншуваое на
прпизвпдсувпуп на гплеми веурпгенераупри и фпупнаппнски ценурали пд сисуемскиуе
ппераупри. Упа е една пд пришиниуе за усвпјуваое на Рещениеуп бр. ЕМ-03 пд 01.07.2014
гпдина на Државнауа регулаупрна кпмисија за енергеуика, циуирана преухпднп вп уексупу, кпе
гп пгранишува приклушуваоеуп на нпви гплеми веурпгенераупри и фпупнаппнски ценурали.
Преднпсуиуе при изградба на мали инсуалации сп мпќнпсуи дп 200 kW вп урбанизирани
уериуприи се упа щуп нема загуби пд дисурибууивнауа мрежа (енергијауа се уппуребува уаму
каде щуп се прпизведува) и не се земаау ппврщини пд пбрабпуливпуп земјищуе, кпи се ппгпдни
за пдгледуваое на земјпделски кулуури. Дп денес не се предвидени финансиски суимулауивни
средсува за прпизвпдсувп на упплинска енергија пд ОИЕ. Недпсуасува финансираое пд
државауа за наушна дејнпсу, ппврзана сп суудии и пукриваое на нпви гепуермални извпри.
Недпвплна инфпрмиранпст за некпи пд технплпгиите за искпристуваое на ПИЕ. Оваа
препрека се пднесува главнп на прпекуи, кпи се ппврзани сп искприсууваое на гепуермална
енергија и бипгас. Вп мпменупу, другиуе видпви ОИЕ, какп бипмаса за грееое и спншева
енергија за саниуарна уппла впда се кприсуау се ппвеќе и упа пд сурана на физишки лица, а вп
ппмал суепен и пд јавниуе власуи.
Неппзнаваое на алтернативните финансиски механизми. Главниуе извпри за
финансираое, кпи се преуппшиуаау не самп пд јавнауа власу, нп и пд приваунипу секупр, се
сурукуурниуе фпндпви на ЕФ. Спрпведениуе прпекуи за искприсууваое на ОИЕ вп фпрма на
јавнп-приваунп парунерсувп или преку дпгпвпри сп загарануиран резулуау (ЕСКО) се сé ущуе
мнпгу малку пп брпј. Упа се слушува ппради недпвербауа на ппщуиниуе и суравпу пд скриени
прпблеми вп вакпв вид на прпекуи, щуп се дплжи единсувенп на недпсуаупкпу на знаеое и
искусувп, кпи впдау дп склушуваое на дпгпвпри кпи се неппвплни за инсуиууцииуе.
Јавнп мислеое. Ппради ппдемпу вп изградбауа на гплеми веурпгенераупри и
фпупнаппнски ценурали вп ппследниуе гпдини и ппради ппследпвауелнипу расу на ценауа на
елекуришна енергијауа се спздаде мислеое дека ОИЕ се приприуеу за бпгауиуе инвесуиупри,
кпи зарабпууваау на смеука на ппгплемиуе урпщпци на крајниуе ппурпщуваши. Издадениуе
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дпзвпли за изградба на нпви МХЕЦ, без реалнп пценуваое на капациуеупу на рекиуе, пд свпја
сурана спздаде мислеое дека искприсууваоеуп на ОИЕ впди дп екплпщки прпблеми. Сé ущуе е
щирпкп прифауенп мислеоеуп, дека изградбауа на МХЕЦ на ппсупјниуе сисуеми за
впдпснабдуваое гп влпщува квалиуеупу на впдауа.
Цената на електричната енергијата. Вп Германија, на пример, и ппкрај ппнискипу инуензиуеу
на спншеви зраци една дпмащна фпупнаппнска ценурала сп мпќнпсу пд 5 kWp се исплаќа за
пкплу 7 гпдини, дпдека вп Бугарија ппради нискауа цена на елекуришнауа енергија кпја се
заменува, упј рпк е двапауи ппдплг.

5. Механизми за финансираое
Вп пвпј дел се разгледани акуивниуе фпндпви и прпграми, сп кпи мпжау да бидау
финансирани делпви пд прпекуи или цели прпекуи, приенуирани кпн искприсууваое на ОИЕ.
Освен финансираоеуп преку гранупви, предлпжени се и некплку щеми за пбезбедуваое на
кредиуи вп ппвласуени услпви. Уие мпжау да гп дппплнау гранупвпуп финансираое вп делпви
пд инвесуицииуе, каде упа не е мпжнп, какп и да ппслужау какп мпсу за финансираое на
целипу прпеку.
Пред да се изберау пдредени извпри за финансираое, инвесуиупрпу би уребалп да ги
иденуификува дпсуапниуе ОИЕ (Глава 2) и да ја ппзнава уехнплпгијауа, кпја се уппуребува за
нивнп искприсууваое (Глава 3). Ппднесуваоеуп пријава за финансираое е секпгащ ппврзанп сп
изгпувуваое на физибилиуи суудија, кпја псвен уехнишка ппнуда, вклушува и сппдвеуна
финансиска анализа.
Најважниуе парамеури за изградба на нпви капациуеуи за искприсууваое на ОИЕ, мпже
да ги ппделиме на ури групи:
уехнишки парамеури: инсуалирана мпќнпсу на ппсурпјкауа (kW); гпдищнп
прпизвпдсувп на енергија (kWh/гпд.);
екплпщки парамеури: защуедени емисии на CO2 (tCO2/гпд.);
екпнпмски парамеури: внаурещна суапка на ппврау (IRR116), неуп-сегащна
вреднпсу (NPV117), време на ппврау.
При дефинираое на финансискиуе ппказауели на даден прпеку, уреба да се пбрне
внимание на пшекуванпуп ппкашуваое на цениуе на енергенсиуе вп иднина, какп и на
акууелниуе нивпа на камауни суапки, ппнудени пд сурана на финансискиуе инсуиууции.

5.1.

Сппсувени средсува

Опщуиниуе не распплагаау сп гплем изнпс на сппсувени средсува за изградба на нпви
капациуеуи за искприсууваое на ОИЕ. Ппради уаа пришина се преппрашува сппсувениуе
средсува да се урпщау за кпфинансираое на прпекуи сп гранупви или сп заеми, кпи бараау
сппсувенп ушесувп. Суанува збпр, какп за прпекуи ппврзани сп дирекунп спрпведуваое, уака и
за прпекуи кпи налагаау изгпувуваое на физибилиуи суудии, енергеуски ревизии и др. При
изгпувуваое на бучеупу секпја ппщуина би уребалп да предвиди пдредени средсува за уакпв
вид акуивнпсуи за перипд пд најмалку 5 гпдини.

116
117

IRR = Internal Rate of Return (Внаурещна суапка на ппврау на инвесуицијауа)
NPV = Net Present Value (Неуп сегащна вреднпсу)
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Одредени ппщуини мпжау да ушесувуваау вп јавнп-привауни парунерсува (ЈПП) сп
кприсуеое на свпиуе ппщуински импуи.

5.2.

Кредиуи

Секпја ппщуина уреба да ги анализира свпиуе мпжнпсуи за управуваое сп кредиуиуе
сппред свпјпу бучеу и вп спгласнпсу сп Закпнпу за јавни финансии. Банкарскиуе кредиуи мпже
да се кприсуау преуежнп какп сппсувенп ушесувп, финансираое за премпсууваое на пдреден
перипд и за израбпука на енергеуски ревизии, физибилиуи суудии и прпекуи кпи се ппуребни за
ппднесуваое пријава за пперауивниуе прпграми и прпграмауа за рурален развпј.

5.3.

Фпнд Енергеуска ефикаснпсу и пбнпвливи извпри

Фпндпу „Енергеуска ефикаснпсу и пбнпвливи извпри" (ФЕЕОИ) е правен субјеку,
пснпван спгласнп Глава 4, дел І пд Закпнпу за енергеуска ефикаснпсу (ЗЕЕ) пд 2004 гпдина.
Фпндпу управува сп финансискиуе ресурси, ппдигнауи пд сурана на Република Бугарија пд
Глпбалнипу Екплпщки Фпнд (ГЕФ) сп ппсредсувп на Медунарпднауа банка за пбнпва и развпј
(МБОР) и пд други дпнаупри. Упј е сурукууриран какп сампфинансирашки кпмерцијален
механизам и се кпнценурира на ппмагаое вп инвесуицииуе за енергеуска ефикаснпсу и врз
ппууикнуваое на развпјпу на пазар за енергеуска ефикаснпсу и ОИЕ вп Бугарија. Оснпвнауа
екплпщка цел на ФЕЕОИ е да ппмага вп прпнапдаое, развпј и финансираое на псуварливи
прпекуи за ппдпбруваое на енергеускауа ефикаснпсу, щуп впди кпн намалуваое на емисииуе
пд суакленишкиуе гаспви вп аумпсферауа.
ФЕЕОИ ги испплнува функцииуе на финансирашка инсуиууција за пбезбедуваое на
кредиуи и гаранции за кредиуи, какп и на ценуар за спвеууваое. ФЕЕОИ спрабпуува и сп
бугарски фирми, ппщуини и привауни лица за изгпувуваое на инвесуициски прпекуи за
енергеуска ефикаснпсу и ОИЕ. Фпндпу пбезбедува финансираое, кпфинансираое или гаранции
пред други финансиски инсуиууции.
Кприсници мпжау да бидау ппщуини, ургпвски друщува и физишки лица. Сиуе прпекуи за
енергеуска ефикаснпсу и ОИЕ, кпи се пдпбрени и ппддржани пд фпндпу уреба да ги
испплнуваау следниуе бараоа:
прпекупу уреба да кприсуи впсуанпвена уехнплпгија;
вреднпсуа на прпекупу уреба да биде ппмеду 30.000 и 3.000.000 левпви;
ушесувпуп на кредиупбарауелпу не уреба да биде ппмалп пд 10% при заеднишкп
кредиуираое „ФЕЕОИ - кпмерцијална банка" и 25% при сампсупјнп кредиуираое пд
фпндпу;
прпекупу уреба да има рпк за ппврау на средсувауа дп пеу гпдини.
Ппднесуваое на бараоеуп за финансираое ппминува низ следниуе пснпвни фази:
1)
Иденуификација на прпекупу (кредиупбарауел).
2)
Првишна прпценка за псуварливпсуа на прпекупу (дпкплку е ппуребнп, пд
ФEEОИ/независна кпнсулуануска фирма).
3)
Изгпувуваое на Првишен предлпг за прпеку (ППП) (кредиупбарауел).
4)
Ппднесуваое на ППП и придружна дпкуменуација вп ФEEОИ (кредиупбарауел).
5)
Спрабпука при изгпувуваоеуп и ппдпбруваоеуп на ППП, какп и на придружниуе
дпкуменуи (ФЕЕОИ).
6)
Разгледуваое и прпценка на прпекупу (ФЕЕОИ).
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7)
8)

Фпрмалнп рещение за пдпбруваое на финансираоеуп (ФЕЕОИ).
Заувпраое на финансискиуе прегпвпри и урансфер на средсувауа.

Рпкпу за разгледуваое на предлпжен прпеку за кредиуираое изнесува 6 седмици,
дпкплку кредиупбарауелпу успее да ги дпсуави сиуе ппуреби дппплниуелни дпкуменуи, без
пдлагаое.
ФЕЕОИ нуди финансиски прпизвпди вп ури главни кауегприи:
1.
Кредиуи сп гпдищна камауна суапка ппмеду 4,5% и 8% за ппщуини и ппмеду 5% и
9% за кпрппрауивни клиенуи и правни лица. Максималнипу рпк на ппврау на пдреден прпеку е
7 гпдини.
2.
Делумни гаранции за кредиуи вп изнпс 50% и 80%.
3.
Ппруфплип гаранции за фирми за енергеуски услуги (ЕСКО фирми) или за
ренпвираое на суанбени згради.

5.4.

Наципнален фпнд ЕкпФпнд

Наципналнипу фпнд „ЕкпФпнд“ е спздаден вп пкупмври 1995 гпдина. Сп дпгпвпр за
размена на финансиски инсуруменуи (анг. swap) „Дплг наспрпуи живпуна средина” ппмеду
владиуе на Щвајцарија и Бугарија.
Спгласнп шл. 66, суав 1 пд Закпнпу за защуиуа на живпунауа средина, целуа на фпндпу е
управуваое сп средсувауа, кпи се пбезбедени спгласнп дпгпвпри за замена на „Дплг наспрпуи
живпунауа средина” и „Дплг наспрпуи прирпдауа”, пд медунарпднауа ургпвија сп прппищани
единици за емисија (ПЕЕ) на суакленишки гаспви, пд прпдажбауа на квпуи за емисии на
суакленишки гаспви за впздухпплпвни акуивнпсуи, какп и на средсува, пвпзмпжени врз пснпва
на други видпви дпгпвпри сп медунарпдни, сурански или бугарски извпри на финансираое,
наменеуи за защуиуа на живпунауа средина вп Република Бугарија.
Фпндпу дппринесува за спрпведуваое на пплиуикауа на бугарскауа влада и
испплнуваое на медунарпдниуе пбврски пд пбласуа на защуиуауа на живпунауа средина,
преземени пд сурана на државауа.
Дп пвпј мпмену фпндпу има финансиранп 100 прпекуи (пд кпи 71 се ппщуински) сп
вкупна вреднпсу пд пкплу 24 милипни левпви.
Финансираоеуп е ппделенп на две пски:
Прва пска – прпекти, финансирани какп прпцент пд инвестицијата.
Овде се прифаќаау кпнцепуи за прпекуи, кпи ќе се финансираау на пснпва на вреднпсуа
на инвесуицијауа ппуребна за намалуваое на емисииуе на суакленишки гаспви, на пснпва на
изврщена енергеуска ревизија и изгпувен инвесуициски прпеку спгласнп бугарскпуп
закпнпдавсувп.
Прпекуиуе се пдпбруваау врз пснпва на вреднпсуа на инвесуицијауа ппуребна за:
- намалуваое на емисииуе на суакленишки гаспви, врз пснпва на изврщениуе енергеуски
ревизии и изгпувенипу инвесуициски прпеку спгласнп бугарскпуп закпнпдавсувп;
- намалуваое на емисииуе на суакленишки гаспви вп јавнипу урансппру;
- спздаваое и пдржуваое на щумски кулуури и уппуреба на земјищуеуп, ппврзанп сп
намалуваоеуп на емисииуе на суакленишки гаспви.
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Ппсупјау следниуе видпви на прпекуи:
- Прпекуи ппврзани сп згплемуваое на енергеускауа ефикаснпсу на згради (изплација на
надвпрещни тидпви, изплација на ппкрив, замена на супларија, мерки за защуеда на енергија
(МЗЕ) за псвеулуваое, МЗЕ за алауки за мереое, кпнурпла и управуваое, вклушиуелнп и
намалуваое на уемперауура, МЗЕ за инсуалации вп згради, спларни инсуалации на згради и
др.). Кприсници на пвие прпекуи мпжау да бидау: ппщуини; државни инсуиууции; здруженија
на сппсувеници регисурирани вп спгласнпсу сп Закпнпу за суанбена сппсувенпсу; ургпвци вп
спгласнпсу сп Закпнпу за ургпвија; правни лица сп непрпфиуни цели;
- Прпекуи вп урансппрунипу секупр, ппврзани сп пбезбедуваое на јавен урансппру: прпмена на
гпривпуп пд дизел/бензин сп пдржливи бипгприва, спгласнп сп Закпнпу за енергија пд
пбнпвливи извпри, прпекуи за ппуимизација на паунипу и железнишки урансппру, и други
прпекуи кпи впдау кпн намалуваое на емисииуе на суакленишки гаспви. Кприсници на пвие
прпекуи мпжау да бидау: ппщуини; државни инсуиууции; ургпвци спгласнп сп Закпнпу за
ургпвија;
- Прпекуи за ппщумуваое, пбнпва на ппщумуваое, суппанисуваое сп щумиуе и кприсуеое на
земјищуеуп, сврзанп сп намалуваое на емисииуе на суакленишки гаспви. Кприсници на пвие
прпекуи мпжау да бидау: физишки лица и ургпвци спгласнп сп Закпнпу за ургпвија, кпи се
сппсувеници на непбрабпуливп земјищуе или сппсувеници на щумскп земјищуе; ппщуини, кпи
ппседуваау непбрабпуливп земјищуе или щумскп земјищуе; државни щумски суппансува,
државни лпвни суппансува, наципнални паркпви и наушнп-исуражувашки щумски суппансува,
кпи суппанисуваау сп непбрабпуливп земјищуе или щуми и земјищуа пд државнипу щумски
фпнд.
Втпра пска – прпекти, финансирани врз пснпва на редуцираните емисии.
Упа се прпекуи, за кпи вреднпсуа на гранупу ќе се пресмеуува врз пснпва на прпгнпзауа
за намалениуе емисии на суакленишки гаспви, ппсуигнауи какп резулуау на направениуе
инвесуиции. Самауа неппврауна ппмпщ, у.е. гранупу мпже да се даде на ппшеупкпу пд прпцеспу
на инвесуираое.
Ппсупјау следниуе уиппви на прпекуи:
- Прпекуи за намалуваое на емисииуе на суакленишки гаспви вп индусуријауа, вклушиуелнп
енергеуска ефикаснпсу, прпмена на гпривпуп, кпмбиниранп прпизвпдсувп на упплинска и
елекуришна енергија, прпизвпдсувп на елекуришна енергија вп кпмбиниран циклус, прпекуи за
впведуваое на искприсууваоеуп на упплинска енергија сп низпк ппуенцијал, инсуалации сп
упплинска пумпа и др.;
- прпизвпдсувп на енергија пд бипмаса, искприсууваое на гепуермална енергија.
Вп мпменупу нема пувпрени ппсуапки за пријавуваое на предлпг прпекуи.

5.5.

Еврппски фпнд за енергеуска ефикаснпсу

Еврппскипу фпнд за енергеуска ефикаснпсу (European Energy Efficiency Fund – EEEF) е
механизам на Еврппскауа Кпмисија, кпј пбезбедува финансираое на прпекуи вп јавнипу секупр,
за ппсуигнуваое на целуа ппсуавена пд сурана на Еврппскауа Фнија 20/20/20.
Кприсници мпжау да бидау: ппщуини, инсуиууции на лпкалнп и регипналнп нивп, какп и
јавни и привауни преусуавници на уие пргани.
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ЕЕЕF е фпнд за ппддрщка на развпјпу на нпви прпекуи или на дппплниуелни фази на
веќе ппсупешки прпекуи. Фпндпу не дава гранупви, ууку нуди маркеуинг рещение за
финансираое вп фпрма на заеми сп рпк на исплаќаое дп 15 гпдини. Максималнипу изнпс, за
пдреден прпеку, е 25 милипни евра. Камауниуе суапки за враќаое на заемпу зависау пд
ризикпу на инвесуицијауа, и мпже да биде дпгпвпрена фиксна или флексибилна камауа.
Единсувенп прпекуиуе кпи се пдпбрени пд ЕЕЕF мпжау да ппднесуваау пријава сп
предлпзи за Прпграмауа за уехнишка ппддрщка (Technical Assistance Programme), финансирана
пд Еврппскауа Кпмисија. Уехнишкауа ппдрщка е вп изнпс пд 20 милипни евра и мпже да ппкрие
какп грану, дп 90% пд вкупниуе урпщпци за прпекупу. Рещениеуп за дпгпвараое на финансиска
ппмпщ урае дп 6 месеци, пд денпу на ппднесуваое на бараоеуп за грану.
Исплауауа се врщи пд сурана на Дпјше банк, кпја е вп улпга на меначер на фпндпу и е
пдгпвпрна за прпценкауа и изгпувуваоеуп на инвесуициски предлпзи. Кпнешнпуп рещение за
пдпбруваое на прпекуиуе, кпи се кандидауи за финансираое, се врщи пд пдгпвпрниуе пргани
на фпндпу.
Криуериуми за ппднесуваое на пријава:
намалуваое на емисииуе на суакленишкиуе гаспви за 20%;
згплемуваое на кприсуеоеуп на пбнпвливи извпри на енергија за 20%;
намалуваое на ппурпщувашкауа на енергија преку ппдпбруваое на енергеускауа
ефикаснпсу за 20%;
за јавниуе прганизации или власуи, кпи ппднесуваау пријава дп прпграмауа, се
бара да се наведау целиуе на прпекуиуе и пшекуваниуе ефекуи, какп и гпдищниуе
сурауегии за нивнп ппсуигаое.
Вп пднпс на пва бараое, Прпграмауа за уехнишка ппддрщка на ЕЕЕF мпже да ги
ппддржи власуиуе преку развпј и впведуваое на сурауегии за намалуваое на емисииуе на
јаглерпд.
Ппднесуваоеуп на предлпзи е мпжнп ппсупјанп, нема ппшеуен или краен рпк.

5.6.

Прпграма БГ04 „Енергеуска ефикаснпсу и пбнпвлива енергија”

Прпграмауа БГ04 „Енергеуска ефикаснпсу и пбнпвлива енергија” се финансира пд
Финансискипу механизам на Еврппскауа екпнпмска пбласу (ФМ на ЕЕО) 2009-2014 гпдина врз
пснпва на ппупищан мемпрандум за разбираое ппмеду Република Бугарија и Кралсувпуп
Нпрвещка, Исланд и Кнежесувпуп Лихуенщуајн. Прпграмауа ппфаќа две прпграмски пбласуи
„Енергеуска ефикаснпсу” (Прпграмска пбласу 5) и „Обнпвлива енергија” (Прпграмска пбласу 6)
на ЕЕО, и е пдпбрена на 20 декември 2012 гпдина.
Прпграмауа ја управува Минисуерсувпуп за екпнпмија и енергеуика (МЕЕ), а парунер вп
Прпграмауа е Фправауа за впдпсуппансувп и енергеуика (НВЕ) вп спсуав на Минисуерсувпуп за
нафуа и енергеуика на Кралсувпуп Нпрвещка.
Оснпвнауа цел на прпграмауа е намалуваое на емисииуе на суакленишки гаспви и
загадувашиуе на впздухпу, при щуп се пшекува прпграмауа да дппринесе за намалуваоеуп на
35.000 упни СО2. Вп Прпграмауа се предвидени вкупнп 15.600.288 евра, пд кпи 13.260.245 евра
(85%) се гранупви и 2.340.043 евра (15%) е државнп кпфинансираое.
Прпграмауа ќе се спрпведува дп 16 април 2017 гпд., а крајнипу рпк за спрпведуваое на
акуивнпсуиуе вп рамки на прпграмауа е 30 април 2016 гпдина.
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Дефинирани се следниуе ппупрпграми за избпр на прпекуи:
1. Кпристеое на хидрпенергија, какп извпр за прпизвпдствп на електрична енергија пд
мали ХЕЦ на системите за навпднуваое и Впдпвпд и канализација –инпвативна пилпт шема:
кприсници – државни и ппщуински преупријауија, ппщуини;
бучеу на ппупрпграмауа, вклушиуелнп и наципналнп кпфинансираое вп изнпс пд
2.352.942 евра;
минимална вреднпсу на гранупу 250.000 евра;
максимална вреднпсу на гранупу 750.000 евра;
максимален изнпс на гранупу изнесува 90%.
2. Згплемуваое на енергетската ефикаснпст и искпристуваое на енергијата пд ПИЕ за
грееое вп ппштинските и државни згради, и лпкални системи за грееое:
2.1.

Згплемуваое на енергетската ефикаснпст – замена на гприва/кптли,
замена и рекпнструкција на пптрпшувачки станици и инсталации за
грееое
кприсници – државни инсуиууции и ппщуини;
бучеу на ппупрпграмауа, вклушиуелнп и наципналнп кпфинансираое вп изнпс пд
2.941.176 евра;
минимална вреднпсу на гранупу 170.000 евра;
максимална вреднпсу на гранупу 500.000 евра;
максимален изнпс на гранупу е 100% за јавни згради вп државна и ппщуинска
сппсувенпсу; пднпснп 60% за лпкални сисуеми за грееое.

2.2.

Кпристеое на енергијата за грееое пд ОИЕ – кпристеое на бипмаса,
спнчева, аерптермална, хидрптермална и гептермална енергија за
прпизвпдствп на тпплина
кприсници - државни инсуиууции и ппщуини;
бучеу на ппупрпграмауа, вклушиуелнп и наципналнп кпфинансираое вп изнпс пд
4.705.882 евра:
минимална вреднпсу на гранупу 170.000 евра;
максимална вреднпсу на гранупу 500.000 евра;
максимален изнпс на гранупу е 100% за јавни згради вп државна и ппщуинска
сппсувенпсу; пднпснп 60% за лпкални сисуеми за грееое.

3. Прпизвпдствп на гприва пд бипмаса (прпизвпдствп на пелети, дрвени чипспви, екп
брикети, бипгас пд фарми, и др.)
кприсници - мали и средни преупријауија;
бучеу на ппупрпграмауа, вклушиуелнп и наципналнп кпфинансираое вп изнпс пд
1.764.706 евра;
минимална вреднпсу на гранупу 50.000 евра;
максимална вреднпсу на гранупу 200.000 евра;
максимален изнпс на гранупу е 60%.

4. Згплемуваое на административнипт капацитет и свеста за енергетска ефикаснпст и
ПИЕ
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кприсници мпжау да бидау: универзиуеуи, прганизации за пбука и едукација,
преупријауија за енергеуски услуги.
бучеу на ппупрпграмауа, вклушиуелнп и наципналнп кпфинансираое вп изнпс пд
624.065 евра;
минимална вреднпсу на гранупу 30.000 евра;
максимална вреднпсу на гранупу 100.000 евра;
максимален изнпс на гранупу е 90%.
Наведениуе бучеуи се дадени врз пснпва на прпгнпза и инсуиууцијауа кпја ја управува
прпграмауа гп задржува правпуп да префрла средсувауа пд една ппупрпграма вп друга, сп цел
финансираое на квалиуеуни прпекуи.
Расппредпу за заппшнуваое на прпцедуриуе ќе биде публикуван дппплниуелнп на вебсуранициуе на инсуиууцијауа кпја ја управува прпграмауа и прпграмауа118.

5.7.

Прпграма за рурален развпј 2014–2020

За време на изгпувуваоеуп на пвпј дпкумену правилауа, сппред кпи ќе бидау
финансирани разлишниуе прпекуи вп рамки на Прпграмауа за рурален развпј 2014–2020 гпдина
сé ущуе не се усвпени, нп пд фпрмулираниуе приприуеуи119, уреба да се пбрне ппсебнп
внимание на Приприуеу 5: „Ппдпбруваое на ефикаснпсуа на кприсуеоеуп на ресурсиуе и
ппддрщка на прпцеспу на уранзиција кпн нискпјаглерпдна и пуппрна на климауски прпмени
екпнпмија вп секуприуе земјпделсувп, храна и щуми” и пспбенп Приприуеунауа пбласу 5в:
„Олеснуваое на снабдуваоеуп и кприсуеоеуп на пбнпвливи извпри на енергија пд секундарни
прпизвпди, пупад, псуауаупци и други непрехранбени сурпвини, за целиуе на бипекпнпмијауа”.
Финансискауа ппмпщ за прпграмауа ќе биде распределена за: урансфер на знаеоа и
вещуини, щеми за ппдпбруваое на квалиуеупу на прпдукуиуе, инвесуираое вп физишки
средсува, развпј на земјпделски преупријауија и други. Вкупнауа ппмпщ, пдредена за Бугарија
вп перипдпу 2014–2020 гпдина, е над 2 милијарди евра.
Сппред преухпднипу прпграмски перипд, најгплем дел пд ппщуиниуе вклушени вп пваа
Суудија, беа прпгласени за рурални средини (Слика 10).

118

Прпцедуриуе за прпекуни предлпзи на Кпмппненуа 2 и Кпмппненуа 3 беа пувпрени на ппшеупкпу на
месец пкупмври, неппсреднп пред предаваоеуп на пвпј извещуај. Крајнипу рпк за ппднесуваое на
прпекуни предлпзи е 07.01.2015 гпдина.
119
Спгласнп „Регулауивауа на Еврппскипу парламену и на Спвеупу за ппддрщка на руралнипу развпј пд
Еврппскипу земјпделски фпнд за рурален развпј ”
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Слика 10. Групираое на руралните ппштини вп рамките на Прпграмата за рурален
развпј 2007-2013 гпд.
Вп рамкиуе на пваа прпграма мпже да се бара финансираое за следниве уиппви
прпекуи:
- прпекуи за изградба на фабрики за прпизвпдсувп на бипгприва сп кприсуеое на
сурпвини пд щумскиуе суппансува или пупадни сурпвини пд дрвнп-прерабпуувашкиуе
преупријауија;
- прпекуи за прпизвпдсувпуп на бипгас пд расуиуелен и живпуински пупад вп мали и
средни суппансува;
- други прпекуи за искприсууваое на ОИЕ.

5.8.

Операуивни Прпграми 2014–2020

Вп перипдпу на изгпувуваоеуп на пвпј извещуај, правилауа пп кпи ќе бидау
финансирани прпекуиуе преку Операуивниуе Прпграми сеущуе не беа пдпбрени. Овде ќе ги
преусуавиме пснпвниуе приприуеуи на прпграмиуе, ппврзани сп реализацијауа на прпекуиуе за
искприсууваое на ОИЕ.
Пперативна Прпграма „Живптна средина” 2014 –2020 гпд.
Операуивнауа прпграма „Живпуна средина” 2014–2020 гпдина ќе биде ппделена на 4
приприуеуни пски: (1) Впди, (2) Оупад, (3) НАУФРА 2000 и бипдиверзиуеу и (4) Превенција и
управуваое сп ризикпу пд ппплави. Вп првиуе две пд пвие пски мпже да биде вклушена и
изградба на капациуеуи за искприсууваое на ОИЕ преку спгпруваое на бипгас вп деппнии за
цврсу кпмунален пупад и прешисуиуелни суаници за пупадни впди. Приприуеуи вп прпграмауа
се: изградба на впдпвпдна инфрасурукуура вп градскиуе ценури сп 10.000 и ппвеќе жиуели, и вп
уакви сп 2.000 и ппвеќе жиуели, ппределени какп приприуеуни вп Планпвиуе за управуваое сп
решниуе сливпви (ПФРС), какп и акуивнпсуиуе за спрпведуваое на демпнсураципни/пилпу
прпекуи сп цел спбираое, синуезираое, распрпсурануваое и примена на нпви,
неурадиципнални успещни мерки, дпбри пракуики и меначерски припди вп пбласуа на
управуваоеуп сп пупад.
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Пперативна Прпграма „Инпвации и кпнкурентнпст" (ППИК) 2014–2020 гпд.
Операуивнауа прпграма ОПИК 2014–2020 гпдина има за цел да гп суимулира расупу на
бугарскауа екпнпмија и да ја згплеми нејзинауа кпнкуренунпсу вп пднпс на земјиуе на ЕФ. Вп
меркиуе за расу и кпнкуренунпсу вп прпграмауа се спдржау и мпжнпсуи за инпвации вп
преупријауијауа и заеднишки прпекуи на преупријауија и виспкппбразпвниуе инсуиууции; мерки
за згплемуваое на енергеускауа ефикаснпсу вп преупријауија и намалуваое на кприсуеоеуп на
кпнвенципнална енергија; намалуваое на емисииуе суакленишки гаспви, сисуеми за ефикаснп
искприсууваое на ресурсиуе. Ппсебнп внимание уреба да се пбрне на Приприуеуна пска 2:
„Енергеуски уехнплпгии и енергеуска ефикаснпсу", пспбенп на инвесуицискипу приприуеу 2.1
Енергеуска ефиксанпсу и ефикаснпсу на ресурсиуе: „Ппддрщка за згплемуваое на енергеускауа
ефикаснпсу вп преупријауијауа – вклушиуелнп ппдгпупвка и спрпведуваое на прпушуваоа за
иденуификација на ппуребиуе пд енергеуска ефикаснпсу вп преупријауија; спрпведуваое на
уехнплпгии и прпизвпдсувени линии, кпи впдау кпн згплемуваое на енергеускауа ефикаснпсу
вп ппддржаниуе преупријауија, намалуваое на уппуребауа на кпнвенципнална енергија вп
прпизвпдсувпуп, намалуваое на емисииуе пд суакленишки гаспви (вклушиуелнп и преку сисуеми
за прифаќаое и шуваое на CO2), градежни рабпуи кпи впдау дп ппдпбруваое на енергеускиуе и
упплински каракуерисуики на зградиуе на преупријауијауа и други слишни”.
Вп рамки на ОПИК мпжау да бидау финансирани прпекуи за замена на гпривауа, у.е.
искприсууваое на ОИЕ за грееое и прпизвпдсувени прпцеси вп мали и средни преупријауија.
Пперативна Прпграма „Регипни вп раст” (ППРР) 2014–2020 гпд.
Оснпвен приприуеу на ОПРР 2014–2020 гпдина ќе биде пдржливипу и инуегриран урбан
развпј. Приприуеупу вклушува щирпк спекуар на прифауливи инвесуиции. Прпграмауа
предвидува инвесуиции наспшени вп пбнпвливи извпри на енергија и ппдпбруваое на
енергеускауа ефикаснпсу на зградиуе. Кпнценурацијауа се ппсуига преку фпкусираое на
градпвиуе вп расу (Слика 11) и ппупшнп вп рамкиуе на зпниуе на дејсувуваое на сппдвеуниуе
Инуегрирани планпви за урбанисуишка пбнпва и развпј (ИПФОР). Оспбенп внимание уреба да се
пбрне на Приприуеуна пска 1: Одржлив и инуегриран урбан развпј, инвесуициски приприуеу 1.1
„Ппддрщка на енергеускауа ефикаснпсу, за инуелигенунпуп управуваое сп енергијауа и за
искприсууваоеуп на пбнпвливауа енергија вп јавнауа инфрасурукуура, вклушиуелнп вп јавниуе
згради и вп суанбенипу секупр”.
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Слика 11. Градпви прифатливи за ппддршка за пдржлив и интегриран урбан развпј вп
рамки на ОП „Регипни вп раст“ 2014-2020 гпд.120
Целауа Приприуеуна пска 1 ќе се спрпведува преку финансиски инсуруменуи, при щуп
приприуеу ќе биде даден на ппмалку развиениуе пбласуи. Оскауа ќе ппфауи инвесуиции за
пущуаое вп експлпауација на ОИЕ на згради пукакп ќе бидау применеуи мерки за енергеуска
ефикаснпсу на зградиуе, вклушиуелнп суанбени згради за ппвеќе семејсува. Ќе има мпжнпсу за
пбезбедуваое на кредиуи и гаранции за ппврауни инвесуиции, за впведуваое на мерки за
енергеуска ефикаснпсу и кприсуеое на енергијауа пд пбнпвливи извпри вп суанбени згради за
ппвеќе семејсува и сууденуски дпмпви.
Кпнкреуни кприсници на Приприуеуна пска 1 на ОПРР се: Дирекцијауа „Ренпвираое на
суанбениуе згради”, Минисуерсувпуп за регипнален развпј/Фпнд за суанбена пбнпва; 67
ппщуини, спгласнп Глава 4.2 „Одржлив урбан развпј“ пд прпграмауа (меду кпи Благпевград,
Пеуриш, Гпце Делшев, Разлпг и Сандански), кплечи, универзиуеуи и правни лица, кпи управуваау
сп сууденуски дпмпви.

5.9.

Прпграма „Енергеуска ефикаснпсу“ на Еврппскауа инвесуициска
банка и Медунарпден фпнд „Кпзлпдуј“

Прпграмауа предвидува кпмбинација на кредиу (средсувауа се пбезбедени пд сурана на
Еврппскауа Инвесуициска Банка (ЕИБ) и се дпсуапни преку банки-парунери вп прпграмауа) сп
120

Екплпщка прпценка на Операуивнауа Прпграма „Регипни вп расу” 2014 – 2020 гпд., Не-уехнишкп
резиме, Спфија, Окупмври, 2013 гпдина.
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грану (средсува, пбезбедени пд Медунарпднипу фпнд Кпзлпдуј). За ппщуини и други јавни
прганизации гранупу дпсуига дп 20% пд бучеупу на прпекупу, дпдека за привауни фирми и
прганизации дп 15% за прпекуи вп пбласуа на енергеускауа ефикаснпсу и дп 20% за прпекуи вп
пбласуа на ОИЕ. Кредиуиуе мпже да пбезбедау дп 50% пд бучеупу на прпекуиуе, а вп мнпгу
реуки слушаи дп 75%. Делпу за привауниуе прпекуи е 25% пд вкупнипу бучеу на прпграмауа.
Урпщпциуе за гранупу ги ппуврдува независен енергеуски експеру.
Вп рамки на прпграмауа мпже да се финансираау следниве ппд-секупри:
Защуеда на енергија /енергеуска ефикаснпсу вп суанбенипу фпнд;
Мали елекурпценурали за кпмбиниранп прпизвпдсувп на упплинска и
елекуришна енергија;
Енергија пд веуер;
Кпмпании за снабдуваое сп елекуришна енергија;
Снабдуваое сп гас;
Спншева (спларна) енергија: фпупнаппнски и упплински спншеви кплекупри;
ХЕЦ;
Гепуермална енергија;
Упплификација.
Банки-парунери вп прпграмауа се Рајфајзен банк Бугарија и ФниКредиу Булбанк.

5.10. Прпграми за прекугранишна спрабпука
Кпнешниуе верзии на Прпграмауа за прекугранишна спрабпука Бугарија – Србија 2014–
2020 гпдина и Прпграмауа за прекугранишна спрабпука Бугарија – Македпнија 2014–2020
гпдина вп рамкиуе на Инсуруменупу за преуприсуапна ппмпщ (ИПА), се дпсуавени за кпнешнп
пдпбруваое пд Еврппскауа Кпмисија.
Одпбруваое пд Еврппскауа Кпмисија се пшекува и за предлпг Прпграмауа за еврппска
уериупријална спрабпука Грција – Бугарија.
Вп рамкиуе на пвие прпграми, псвен инвесуициски прпекуи, мпже да се бара
финансираое и на уаканарешениуе „меки прпекуи” или прпекуи, кпи се ппврзани сп енергеуски
ревизии, физибилиуи суудии, инфпрмауивни кампаои, ппщуинскп планираое, пбуки и др.

5.11. Прпграма LIFE
Прпграмауа LIFE финансира прпекуи, кпи дппринесуваау за развпј и примена на
пплиуикауа и закпнпдавсувпуп вп пбласуа на живпунауа средина. Оваа прпграма ја плеснува
инуеграцијауа на кпнкреуни прпблеми на живпунауа средина сп други пплиуики, а вп ппщирпка
смисла, дппринесува за пдржлив развпј.
На 19 мару 2014 гпдина е усвпена дплгпрпшнауа рабпуна прпграма LIFE за перипдпу
2014–2017 гпдина сп максимален бучеу пд 1.796.242.000 евра, кпј ќе се уппуреби за
финансираое вп следниуе приприуеуни пбласуи:
1. Вкупна сума вп изнпс пд 1.347.074.499 евра за пптпрпграмата за живптната средина,
кпи се распределени, какп штп следи:
495.845.763 евра за приприуеуна пбласу „Живпуна средина и ефикаснпсу на
ресурси“;
610.068.900 евра за приприуеуна пбласу „Прирпда и бипдиверзиуеу“;
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162.999.836 евра за приприуеуна пбласу „Фправуваое и инфпрмации, ппврзани
сп живпунауа средина“;
78.160.000 евра за урпщпци, ппврзани сп дппплниуелни акуивнпсуи.

2. Вкупна сума сп изнпс пд 449.167.501 евра за пптпрпграмата за активнпсти вп врска сп
климата, кпи се распределени, какп штп следи:
193.559.591 евра за приприуеуна пбласу „Справуваое сп ппследициуе пд
климаускиуе прпмени“;
190.389.591 евра за приприуеуна пбласу „Адапуираое на климаускиуе
прпмени“;
47.588.319 евра за приприуеуна пбласу „Фправуваое и инфпрмации, ппврзани
сп живпунауа средина“;
17.630.000 евра за урпщпци, ппврзани сп дппплниуелни акуивнпсуи.
Финансискиуе средсува, предвидени вп рамкиуе на прпграмауа LIFE за пдделниуе
држави, зависау пд следниве факупри: брпј и гусуина на населениеуп, вкупна ппврщина на
ппдрашјауа сппред „Науура 2000", какп нивнипу удел вп вкупнауа уериуприја на државауа. За
прпекуи пд Бугарија се предвидени финансии вп изнпс пд 3,04% пд вкупнипу бучеу на
прпграмауа.
Нема пгранишуваоа вп пднпс на упа кпи прганизации мпжау да ппднесуваау предлпг
прпекуи, нп вп предлпг-прпекупу мпра да гп дпкажау нивнипу прганизациски и финансиски
капациуеу за спрпведуваое на прпекупу. Ќе бидау финансирани следниве видпви прпекуи:
пилпу прпекуи, демпнсураципни, за дпбри пракуики, инуегрирани, за уехнишка ппмпщ, за
изградба на капациуеуи, ппдгпувиуелни, инфпрмауивни, за згплемуваое на свеснпсуа и
дисеминација.
Вп рамки на прпграмауа мпже да се бара финансираое на прпцеспу на планираое за
изградба на пилпу-ппсурпјка за искприсууваое на бипмасауа вп дадена ппщуина. Мпжнп е
псуанауиуе акуивнпсуи за финансираое на ппсурпјкауа да бидау реализирани вп уаканарешени
инуегрирани прпекуи, кпи вклушуваау и други извпри на финансираое.

5.12. Дпгпвпри сп загарануирани резулуау (ЕСКО дпгпвпри)
ЕСКО услугиуе преусуавуваау бизнис мпдел, превземен пд развиениуе еврппски земји и
САД. Вп изминауиве некплку гпдини мпделпу се развива и вп Бугарија, нп за жал пазарпу за
уакпв вид услуги вп земјауа сé ущуе не е дпвплнп развиен. ЕСКО фирмиуе се специјализирани
на пазарпу вп нудеоеуп на услуги за защуеда на енергија. Нивна главна дејнпсу е развпј на
кпмплеуен инженеринг за намалуваое на ппурпщувашкауа на енергија, пднпснп урпщпциуе за
енергенси. Преупријауијауа кприсуау сппсувени средсува или средсува земени пд уреуа сурана
за ппкриваое на сиуе инвесуиципни урпщпци за спрпведуваое на пдреден прпеку и дпбиваау
надпмесу пд ппсуигнауиуе защуеди за перипдпу, ппределен какп рпк на ппврау. Обврска на
клиенупу е да пбезбеди средсува за гпдищниуе енергеуски урпщпци, еднакви на урпщпциуе кпи
биле правени пред впведуваоеуп на меркиуе за защуеда на енергија. Сп цел да се испплни
пваа услуга, меду нарашауелпу и изведувашпу се склушува специфишен дпгпвпр, нарешен ЕСКО
дпгпвпр или дпгпвпр сп загарануиран резулуау. Дпгпвпрпу сп загарануиран резулуау е
специфишен ургпвски дпгпвпр, закпнски ууврден сп ппсебен прппис, кпј е наспшен кпн
псуваруваое на мерки за енергеуска ефикаснпсу вп згради сп државна и ппщуинска
сппсувенпсу.
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Бидејќи влпжениуе средсува за уакпв уип прпекуи се исплаќаау пд реалнп ппсуигнауи
защуеди, целипу финансиски, уехнишки и ургпвски ризик се презема пд ЕСКО фирмауа. Уакпв
вид дпгпвпри мпже да се направау меду минисуерсува, ппщуини, индусуриски преупријауија,
привауни лица пд еднауа сурана, и фирми за енергеуски услуги (ЕСКО), пд другауа сурана. Овпј
вид на дпгпвпри е најшесуп сп рпк ппмеду 5 и 10 гпдини. Пп исуекпу на дпгпвпрпу
ппдпбруваоауа псуануваау вп сппсувенпсу на сппсувеникпу на пбјекупу.
Иакп пвпј вид на дпгпвпри главнп се ппврзуваау сп впведуваоеуп на мерки за защуеда
на енергија, заменауа на гпривпуп и пущуаоеуп вп уппуреба на кпули, кпи кприсуау бипмаса е
една пд најшесуиуе мерки, пспбенп вп регипниуе бпгауи сп щуми. Реализацијауа на уакпв
дпгпвпр впди не самп дп целпснп искприсууваое на лпкалниуе ресурси на бипмаса, ууку и дп
ппдпбруваое на зградиуе.
ЕСКО фирмиуе на свпиуе клиенуи им нудау врщеое на енергеуски ревизии, пдредуваое
на ппуенцијалпу за защуеда на енергија и паришни урпщпци, и 100% финансираое дп
дпсуигнуваое на нивпуп на зарануирани защуеди, кпи се делау ппмеду фирмауа и клиенупу.
Вклушуваое на независен кпнсулуану вп прегпвприуе за услпвиуе вп дпгпвпрпу и
ппјдпвнауа пснпва за пресмеууваое на защуедиуе, какп и при евалуацијауа на ппсуигнауиуе
защуеди и мпниупринг на ппурпщувашкауа на енергија за време на реализацијауа на прпекупу, е
пд сущуинскп знашеое за защиуауа на инуересиуе на двеуе сурани.

5.13. Фпнд за енергеуика и защуеда на енергија
Фпнд енергеуика и енергеуски защуеди (ФЕЕЗ) е акципнерскп друщувп сп специјална
инвесуициска цел. ФЕЕЗ е првипу фпнд вп Бугарија, кпј инвесуира вп финансиски серуификауи
за ппбаруваоауа на дпгпвпри за енергеуска ефикаснпсу, у.е. инвесуираое на паришниуе
средсува, суекнауи преку издаваое на харуии пд вреднпсу впглавнп преку реализација на
прпекуи вп пбласуа на енергеуикауа и енергеускауа ефикаснпсу.
Акуивнпсуиуе/меркиуе, кпи се финансираау пд ФЕЕЗ се: реализација на јавни-привауни
парунерсува вп пбласуа на енергеускауа ефикаснпсу, вп 3 главни наспки: (1) згради,
прпекуирани и изградени дп 1998 гпдина; (2) индусуриски преупријауија и инфрасурукуурни
прпекуи; реализираое на прпекуи за енергеускауа ефикаснпсу на згради, ппщуинска и државна
сппсувенпсу, спрпведуваое на мерки за енергеуска ефикаснпсу вп индусуријауа, инженеринг за
намалуваое на енергеускиуе урпщпци вп преупријауија; мерки за енергеуска ефекуивнпсу на
улишнпуп псвеулуваое; (3) кпмплексни услуги: енергеуска ревизија, анализа и мпделираое,
избпр на мерки, прпекуираое, финансираое, спрпведуваое и мпниупринг.
Кприсници мпжау да бидау какп ппщуини, уака и кпрппрауивни клиенуи и привауни
лица.
Иакп ФЕЕЗ е приенуиран главнп кпн енергеускауа ефикаснпсу, уаквиуе мерки би мпжеле
да се кпмбинираау сп замена на гпривауа и кприсуеое на бипгприва, какп за грееое уака и за
индусуриска уппуреба.

5.14. Јавнп-Приваунп Парунерсувп (ЈПП)
Вп слушаиуе кпга ппщуинауа не распплага сп дпвплнп сппсувени и пдпбрени средсува за
да мпже да реализира гплем прпеку за искприсууваое на ОИЕ, пдлишна мпжнпсу за
надминуваое на уаа бариера е вклушуваоеуп на делпвни и други парунери вп прпекуи пд

- 226 -

заеднишки инуерес. Примери за прпекуи кај кпи мпже да се кприсуи уаква фпрма на
инвесуираое се:
Изградба на фабрика за бипгприва (пелеуи и дрвени деланки); ппщуинауа мпже
да ушесувува сп пбезбедуваое на лпкација и пбезбедуваое на сурпвина за
фабрикауа;
Изградба на мини ХЕЦ; лпкација и инфрасурукуура;
Изградба на мали уермпелекурани; лпкација и пбезбедуваое на гпривп.
ЈПП мпже да биде пд клушнп знашеое за финансираоеуп на прпекуиуе, бидејќи вп
некпи пд Операуивниуе Прпграми ппщуинауа не мпже да ппднесува пријава за предлпг
прпекуи сама, бидејќи не е микрп, малп или среднп преупријауие.

6. Заклучпци
Спгласнп Закпнпу за енергија пд пбнпвливи извпри, секпја ппщуина уреба да развие
ппщуинска дплгпрпшна и краукпрпшна прпграма за суимулираое на кприсуеоеуп на енергијауа
пд ОИЕ вп спгласнпсу сп Наципналнипу план за пбнпвливи извпри на енергија. Овие прпграми
уреба да вклушуваау:
Прпценка на распплпжливипу и прпгнпзиранипу ппуенцијал на ресурсиуе за
прпизвпдсувп на енергија пд ОИЕ;
Мерки за искприсууваоеуп на енергијауа пд ОИЕ;
Мерки за ппууикнуваое на прпизвпдсувпуп на енергијауа пд ОИЕ;
Анализа на мпжнпсуиуе за изградба на енергеуски пбјекуи за прпизвпдсувп на
енергија пд ОИЕ;
Щеми за ппддрщка на прпекуи за прпизвпдсувп и ппурпщувашка на енергија пд
ОИЕ;
Гпдищни инфпрмауивни кампаои и пбуки за населениеуп.
За време на изгпувуваоеуп на пвпј дпкумену, единсувенп ппщуина Рила на уимпу кпј ја
ппдгпувуваще пваа Суудија му презенуираще нацру верзија на Опщуинскауа дплгпрпшна
прпграма за суимулираое на кприсуеоеуп на енергијауа пд ОИЕ и бипмаса. Прпграмауа е за
перипдпу 2014 – 2020 гпдина.
Опщуиниуе не уреба да гледаау на пвие прпграми, какп на шисуа фпрмалнпсу, ууку какп
на инсурумену за ппсуигнуваое на целпсна искприсуенпсу на дпсуапниуе ресурси на ОИЕ.
Главниуе придпбивки пд искприсууваоеуп на пвие ресурси мпже да се сумираау на следнипу
нашин:
Згплемуваое на сппсувениуе прихпди вп ппщуинскипу бучеу;
Намалуваое на ппурпщувашкауа на енергија пд кпнвенципнални гприва
ппщуинауа;
Згплемуваое на безбеднпсуа на снабдуваоеуп сп енергија;
Згплемуваое на врабпуенпсуа;
Намалуваое на щуеуниуе емисии и на емисииуе на суакленишки гаспви
аумпсферауа;
Згплемуваое на уделпу на кприсуени средсува пд Еврппскиуе фпндпви
прпекуи за ОИЕ;
Згплемуваое на благпспсупјбауа и намалуваое на ризикпу за здравјеуп
населениеуп.
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При изгпувуваоеуп на свпиуе прпграми ппщуиниуе уреба да ги анализираау разлишниуе
видпви ОИЕ. Опщуиниуе пд Југпзападна Бугарија, кпи беа цел на анализа вп пваа Суудија, уреба
да пбрнау ппсебнп внимание на следниве видпви извпри, за кпи има највиспк нереализиран
ппуенцијал на нивниуе уериуприи:
Гептермална енергија
Опщуиниуе Разлпг, Сандански, Симиули, Банскп, Благпевград, Грмен и Кресна уреба да
пбрнау ппсебнп внимание на упплиуе минерални извпри, кпи се напдаау на нивнауа
уериуприја. Вп ппщуиниуе Белица, Пеуриш, Рила, Бпбпщевп и Гпце Делшев исуп уака има
напдалищуа на минерални впди, нп нивнипу ресурс е мал или е веќе искприсуен. Сиуе ппщуини
мпжау да имаау кпрису пд гепуермална енергија сп низпк ппуенцијал, преку искприсууваое на
инсуалации сп упплинска пумпа (види Глава 3.1).
Бипмаса
На уериупријауа на целниуе ппщуини, ресурсиуе пд дрвна бипмаса не се искприсууваау
целпснп. Одгледанауа и пбнпвена сеша, предвидена вп планпвиуе за суппанисуваое, не се
реализира целпснп ппради недпсуаупкпу на пазар за дрва. Највиспк е ппуенцијалпу за
реализираое на прпекуи за искприсууваое на дпсуапниуе ресурси на дрвна бипмаса вп
ппщуиниуе Благпевград, Гпце Делшев, Сурумјани и Уреклјанп. Опщуиниуе какп Банскп, Гпце
Делшев и Разлпг веќе имаау реализиранп прпекуи за искприсууваое на слпбпдниуе ресурси пд
бипмаса за прпизвпдсувпуп на упплинска енергија, а псуанауиуе ппщуини мпжау да гп следау
нивнипу пример.
Хидрпенергија
Опщуини сп највиспк ппуенцијал се Банскп, Белица и Гпце Делшев. Ппради планинскипу
релјеф на уериуприиуе на разгледуваниуе ппщуини, мнпгу пд населениуе месуа се снабдуваау
сп впда пп гравиуаципнен пау. Заупа, сиуе ппщуини уреба да се кпнценурираау на изградбауа на
МХЕЦ на ппсупјниуе сисуеми за впдпснабдуваое, имајќи вп предвид дека упа е наципнален
приприуеу сппред Наципналнауа сурауегија за управуваое и развпј на секупрпу впди.
Спнчева енергија
Иакп вп мпменупу не е дпзвпленп приклушуваое кпн елекуришнауа мрежа на гплеми
фпупнаппнски паркпви, на уериупријауа на сиуе ппщуини има ппуенцијал за изградба на нпви
инсуалации за прпизвпдсувп на елекуришна енергија за сппсувени ппуреби на ппкриви на
згради или за прпизвпдсувп на упплинска енергија (види Глава 3.2). За жал, финансискиуе
ппказауели на прпекуиуе за фпупнаппнски инсуалации сé ущуе не се дпвплнп дпбри.
Ппмал ппуенцијал за реализиација на прпекуи за искприсууваое на енергијауа пд ОИЕ,
вп регипнпу, има за следниуе видпви извпри:
Енергија пд ветер
Гплеми (индусуриски) веурпгенераупри нема да бидау приклушени на
елекурппренпснауа мрежа дп срединауа на 2015 гпдина. Ппради спупјбауа на
елекурппренпснауа мрежа на уериупријауа на разгледуваниуе ппщуини, мала е верпјаунпсуа и
пп упј временски перипд да се пвпзмпжи приклушуваое на нпви капациуеуи. Малиуе
веурпгенераупри сп мпќнпсу пд 0,5 дп 50 kW, и ппкрај упа щуп се исклушени пд гпре
сппменаупуп пгранишуваое, сé ущуе се преуеранп скапи и неренуабилни, и не пресуавуваау
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инуерес за привауниуе инвесуиупри. Уакви веурпгенераупри се сппдвеуни за пддалешени
лпкалиуеуи, вп кпи нема сисуем за дисурибуција на елекуришна енергија.
Бипгас
Преуежнп планинскипу релјеф на уериупријауа на целниуе ппщуини гп услпвува
недпсуаупкпу на гплеми фарми за живпуни (пред сè, развиенп е супшарсувп сп пасищуа) и на
гплеми прпизвпдиуели на земјпделскп прпизвпдсувп. Препвладуваау малиуе фарми, шии
пупадни кплишини на дубривп и земјпделски пупадпци не се дпвплни за изградба на гплема
ценурала за прпизвпдсувпуп на упплинска и елекуришна енергија пд бипгас.
Од излпженптп вп пвпј дпкумент мпже да се заклучи дека ресурсите пд ОИЕ на
теритпријата на разгледуваните ппштини не се искпристуваат целпснп. Главните
причини за тпа се: слпжени административни прпцедури, пплитичката несигурнпст,
недпстатпк на стратегија, недпвплната инфпрмиранпст на заинтересираните страни и
ниската цена на електричната енергија (Глава 4). За да се ппдигне свеста на сите
заинтересирани страни, вп пвпј извештај беа презентирани:
-

Резиме на дпстапните ресурси на ОИЕ на теритпријата на секпја ппштина (Глава 2);
Преглед на мпжните технплпгии за искпристуваое на пвие ресурси (Глава 3);
Преглед на механизмте за финансираое на прпекти за искпристуваое на ОИЕ (Глава
5);
Преппраки за целпснп искпристуваое на ресурсите пд ОИЕ (Глава 7).

7. Преппраки
Вп пвпј дел пд извещуајпу, псвен преппраки какп да се псувари кпнкреуен прпеку за
искприсууваое на ОИЕ, е ппсвеуенп внимание и на улпгауа на ппщуинскиуе власуи какп прган,
кпј би уребалп да ја инфпрмира и ангажира ппщирпкауа јавнпсу, ппмагајќи за целпснпуп
искприсууваое на ресурсиуе пд ОИЕ.

7.1.

Оснпвни шекпри за спрпведуваое на прпекупу за искприсууваое
на ОИЕ

Чекпр 1
Дефинираое на ппстпечките и распплпжливи ресурси. Преглед на распплпжливиуе
ресурси деуалнп за секпја ппщуина се преусуавени вп Глава 2 на пвпј дпкумену.
Заинуересираниуе лица би уребалп да се заппзнааау деуалнп сп пвие ресурси и да прпценау
дали има услпви за нивнп искприсууваое. На пример, при присусувп на уппли минерални впди
пд сущуинскп знашеое е ппсупеоеуп на ппурпщуваш на упплинска енергија, дпдека при
дпсуапнпсу на дпвплнп спншева радијација, пснпвен факупр е релјефпу и лпкацијауа на
пбјекупу, на кпј ќе се мпнуира фпупнаппнска инсуалација, какп и услпвиуе за приклушуваое кпн
елекурпдисурибууивна мрежа. Ппгпре е даден пример за уериупријауа на Банскп, каде щуп
самп еден килпмеуар пддалешенпсу ппмеду инсуалацииуе впди дп разлика вп гпдищнпуп
прпизвпдсувп пд 12,6%.
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Чекпр 2
Избпр на технплпгија за искпристуваоетп на ресурсите. Вп Глава 3 се разгледани
пснпвниуе уехнплпгии за искприсууваое на разлишниуе видпви ОИЕ. Уие зависау најмнпгу пд
каракуерисуикиуе на извпрпу (на пр. уемперауурауа на минералнауа впда; кплишесувпуп супшнп
дубривп и пупадпу пд земјпделсувпуп и др.).
Чекпр 3
Физибилити студија. Пп заппзнаваоеуп сп дпсуапниуе ОИЕ и мпжнпсуиуе за нивнп
искприсууваое би уребалп да се инвесуира вп ппдгпувуваое на деуална физибилиуи суудија
(суудија за извпдливпсу). Изгпувуваоеуп на пвпј дпкумену бара ангажираое на експеруи сп
виспк квалиуеу, кпи ги знаау уехнплпгииуе за кприсуеое на сппдвеуниуе видпви ОИЕ. Оукакп ќе
се ппмине низ првиуе два шекпри, заинуересираниуе сурани ќе мпжау правилнп да ппсуавау
криуериуми за врщеое на прпушуваоеуп, вп кпе уреба да се анализираау не самп уехнишкиуе,
ууку и финансискиуе ппказауели на ппуенцијалнипу прпеку. Физибилиуи суудијауа уреба да ги
спдржи следниве парамеури на прпекупу:
пшекуванп прпизвпдсувп на енергија (упплинска или елекуришна);
пшекувани защуеди на гпривп или енергија (акп се заменау кпнвенципнални
гприва или енергија);
пшекуванп намалуваое на емисииуе на суакленишки гаспви;
пшекувани инвесуиципни урпщпци и урпщпци за пдржуваое и експлпауацијауа
на ппсурпјкиуе;
рпк на ппврау на инвесуицијауа;
неуп сегащна вреднпсу (NPV) на прпекупу;
внаурещна суапка на ппврау на инвесуицијауа (IRR) вп прпекупу.
Кај некпи прпекуи (на пр. изградба на МХЕЦ) уреба да се пбрне ппсебнп внимание на
прифауливпсуа на прпекупу пд екплпщка гледна упшка.
Дпкплку прпекупу се пднесува на кприсуеоеуп на ОИЕ за грееое на згради, намесуп
физибилиуи суудија, дпвплнп е да се изврщи енергеуска ревизија на зградауа.
Чекпр 4
Пдредуваое на извпрпт на финансираое. Опщуинауа или другп заинуересиранп лице
мпжау да ппднесау предлпг прпеку за финансираое, нп мпжау да влпжау и сппсувени средсува
за израбпука на физибилиуи суудија. За кпнкреуна реализација на прпекуи за искприсууваое на
ОИЕ, пбишнп се кприсуау разлишни извпри на финансираое, при щуп пние кпи се акууелни вп
мпменупу се ппищани вп Глава 5. Вп ппвеќеуп слушаи дпбрп изгпувенауа физибилиуи суудија,
кпја ги вклушува гпренаведениуе парамеури на кпнкреунипу прпеку, е дпвплнп за ппднесуваое
предлпг прпеку пред разлишниуе фпндпви и ургпвски банки. Обишнп, за ппднесуваое на
предлпг прпеку за финансираое пд Операуивниуе Прпграми мпра да се изгпуви уехнишки
прпеку (види Шекпр 5). При ппднесуваое на предлпг пријава за финансираое (пспбенп пд
Операуивниуе Прпграми) вп ппвеќеуп слушаи кприсникпу кприсуи услуги на кпнсулуануски
фирми за изгпувуваое на дпкуменуацијауа, нп кпга ппсупјау дпвплнп капациуеуи и ппдгпувени
кадри, ппдпбрп е дпкуменуацијауа да биде изгпувена пд самипу кприсник.
Овде уреба да се наппмене дека ппщуинскипу бучеу не уреба да служи за реализираое
на прпекуи, ууку за привлекуваое на средсува за нивнп спрпведуваое.
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Чекпр 5
Изгптвуваое на технички прпект. Избпр на изведувач. Уреба да се пбрне серипзнп
внимание на ппдгпупвкауа на уендерскауа дпкуменуација и уендерскиуе ппсуапки. Избраниуе
изведуваши уреба да бидау вп спсупјба да пбезбедау виспк квалиуеу за спрпведуваое на
уехнишкипу прпеку и градежнп-мпнуажниуе акуивнпсуи. Вп пваа фаза уреба да се ппдгпувау
сиуе дпкуменуи, ппуребни за реализацијауа на прпекупу.
Чекпр 6
Реализација на прпектпт. Вп пваа фаза, дпгпвпрнипу прган мпра да пбезбеди надзпр,
кпј ќе гарануира квалиуеу и навременп реализираое на прпекупу.
Чекпр 7
Мереое и прпверка на резултатите. Мнпгу шесуп пвпј шекпр не се реализира, нп упј е
пд сущуинскп знашеое при целпснауа прпценка на спрпведениуе прпекуи. Овпј шекпр е
задплжиуелен при спрпведуваое на прпеку сп склушен дпгпвпр сп загарануирани резулуауи
(ЕСКО дпгпвпр), при щуп вп уаквиуе слушаи се преппрашува мереоеуп и прпверкауа на
резулуауиуе да се врщи пд сурана на независна фирма сп цел избегнуваое на кпнфликуи меду
нарашауелпу и изведувашпу. Освен упа, врз пснпва на мереоеуп и прпверкауа на резулуауиуе,
мпже да се изгпувау анализи, на шија пснпва би се ппдпбрил и дпразвие прпекупу сп цел
згплемуваое на прпизведенауа/защуеденауа енергија и/или намалуваое на урпщпциуе за
експлпауација и пдржуваое. Вп слушај пдредена ппщуина да реализира прпеку сп краупк рпк на
ппврау и дпбра суапка на ппвраупк, кпј щуп впди дп намалуваое на емисииуе на суакленишки
гаспви и намалуваое на финансискиуе урпщпци, упгащ резулуауиуе уреба да се прпмпвираау вп
лпкалнауа јавнпсу сп цел да се дпбие јавна ппддрщка за целпснпуп искприсууваое на ОИЕ.

7.2.

Флпгауа на ппщуинауа вп целпснпуп искприсууваое на слпбпдниуе
ресурси на ОИЕ

Нивпуп на искприсууваое на ОИЕ на уериупријауа на секпја ппщуина зависи пд
пднесуваоеуп на дпмаќинсувауа, фирмиуе, прпизвпдсувениуе преупријауија и на самауа
ппщуинска админисурација. Мпжнпсуиуе ппщуинауа да влијае на ппурпщувашиуе и
прпизвпдиуелиуе на енергија е шесуп индирекуна. Вп пвпј дел пд извещуајпу се разгледани
разлишни фпрми и инсуруменуи за мпуивација на крајниуе ппурпщуваши на енергија да
превземау акуивнпсуи за згплемуваое на ушесувпуп на енергијауа пд ОИЕ вп секпјдневнауа
ппурпщувашка.
Акуивнпсуиуе за мпуивираое пд сурана на ппщуинауа мпже да се реализираау, на пр.
преку ппдигаое на свесуа: пувпраое на инфпрмауивни бирпа кпи ќе бидау дпсуапни за
привауни лица и преупријауија; щиреое на пракуишни кприсни спвеуи за искприсууваое на
дпсуапни ресурси на ОИЕ (спншева енергија, бипмаса и др.); спрпведуваое на демпнсураципни
и пилпу прпекуи, кпи се реализирани пд ппщуинауа или пд привауни лица; едукауивни
акуивнпсуи вп ушилищуауа и универзиуеуиуе; спвеупдавни услуги ппврзани сп пбезбедуваоеуп
на уехнишка и финансиска ппмпщ и др. Кприсен инсурумену за реализираое на мпуивирашкауа
функција на ппщуинауа мпжау да бидау лпкалниуе данпци и уакси и суимулауивниуе прпграми.
Ппдигаоеуп на свесуа е мпжнп самп преку акуивна кпмуникација сп јавнпсуа, базирана
на кпмуникациска сурауегија (пднпси сп јавнпсуа). Овпј прпцес (заснпван на некплку главни
елеменуи: сурауещка цел и приприуеуи, анализа на заинуересираниуе сурани, развпј на ппрака,
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медиумскп планираое, прганизација и пбезбедуваое на ресурси) уреба да се разгледа какп
инсурумену на лпкалнауа пплиуика и да се базира на акуивен дијалпг сп лпкалниуе
ппщуесувени слпеви. Се преппрашува изгпувуваое на план за кпмуникација вп пднпс на
пдредени целни групи, кпј ќе спдржи јаснп фпрмулирани цели, ппраки и средсува за
кпмуникација. Секпја целна група има специфишна ппурпщувашка на кпмуникациски канали и
преуппшиуа ппределени извпри на инфпрмација. Ппради упа кпмуникацискиуе канали уреба да
се изберау вп спгласнпсу сп целнауа група. Ошекувани резулуауи пд кпмуникацијауа сп јавнпсуа
мпже да бидау: ппсуигаое на уранспаренунпсу вп пднпс на пплиуикауа на ппщуиниуе ппврзана
сп искприсууваоеуп на ОИЕ; градеое на взаемна дпверба ппмеду ппщуинскауа админисурација
и лпкалнауа заедница; ппгплема јавна ппддрщка при спрпведуваое на ппщуински прпграми;
прпмена на суавпвиуе кај сиуе лица кпи се ппврзани сп прпизвпдсувпуп и ппурпщувашка на
енергијауа, а вп најдпбар слушај прпмена на пднесуваоеуп на граданиуе и преупријауијауа вп
пднпс на инвесуираоеуп.
Изгпувуваоеуп на план за кпмуникација, сп цел ппдпбрп искприсууваое на ОИЕ на
уериупријауа на дадена ппщуина знашиуелнп придпнесува за реализираое на приприуеуиуе на
секпја ппщуинска краукпрпшна и/или дплгпрпшна прпграма за суимулираое на кприсуеоеуп на
енергијауа пд пбнпвливи извпри и гприва.
Главни целни групи, на кпи уреба да се пбрне ппсебнп внимание вп кпмуникацискипу
план се следниве:
спвеупу на ппщуинауа;
управиуелиуе на ппщуински импуи;
ппщуинскиуе преупријауија;
лпкални данпшни пбврзници сппред Закпнпу за енергеускауа ефикаснпсу,
вклушиуелнп и енергеускиуе кпмпании;
градежниуе фирми и дисурибууериуе на мауеријали, кпмппненуи и уехнплпгии;
лпкалниуе преусуавнищува и индивидуалниуе шленпви на индусуриски
прганизации (Бугарска суппанска кпмпра, Бугарска кпмпра за ургпвија и индусурија,
и др.);
лпкалниуе мали и средни преупријауија (МСП);
индивидуалниуе сппсувеници на живеалищуа и преусуавнициуе на суанпви;
граданскиуе здруженија и невладиниуе прганизации;
пбразпвниуе инсуиууции (деуски градинки, ушилищуа, сурушни ценури за пбука);
регипналниуе инфпрмауивни ценури;
банкиуе и другиуе лпкални финансиски инсуиууции;
регипналниуе и лпкалниуе медиуми и др.
Главни средсува за кпмуникација мпжау да бидау:
делеое на прпспекуи и брпщури;
дирекуен маркеуинг (испраќаое на писма пп елекурпнска и урадиципнална
ппщуа);
спрпведуваое на дебауи и јавни средби;
вклушуваое на заинуересираниуе сурани вп прпцесиуе на дискусија и нпсеое
пдлуки;
реклами на елекурпнскиуе медиуми (радип и уелевизија);
пешауена реклама;
извещуаи за медиумиуе и инуервјуа сп јавни лишнпсуи;
прес-кпнференцииуе;
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пнлајн реклами;
фпруми за дискусија, блпгпви, спцијалниуе мрежи;
реализација на придружни медиумски насуани при спрпведуваое на
демпнсурации и пилпу прпекуи и др.;
специјални насуани (ушесувп на ппзнауи лишнпсуи, демпнсурации на
ефикаснпсуа на прпекуиуе, прпекции вп градска средина и др.);
ушесувп на излпжби, специјализирани фпруми и др.
Организираоеуп на медиумски насуани при спрпведуваое на демпнсураципни
прпекуи, сп кпи ќе се ппкаже ефикаснпсуа и кприсуа пд пдреден уип прпекуи, имаау за цел да ја
мпбилизираау пплиуишкауа и ппщесувенауа ппддрщка за нивнауа ппщирпка уппуреба.
Спрпведуваоеуп на пилпу прпекуи, кпи ппупа мпже да се ппвупрау кај ппвеќе пбјекуи, даваау
дпбар пример за следеое на јавнпсуа.
Сп цел кпмуникацискауа кампаоа да се спрпведе на најефикасен мпжен нашин, се
преппрашува да се кприсуау мпжнпсуиуе на лпкалниуе средсува за јавнп инфпрмираое. Се
преппрашува ппщуинскауа админисурација да има свпја база на ппдаупци сп кпнуакуи на
медиуми и парунерски прганизации на ппщуинауа, преку кпи ќе се испраќаау висуинскиуе
ппраки на разлишни целни групи. Иакп регипналниуе медиуми не се псбенп дпбрп развиени вп
Бугарија, уреба да им се ппсвеуи ппсебнп внимание, бидејќи вп ппщуипу слушај целниуе групи
имаау ппгплема дпверба вп нив при извесууваоеуп за лпкалниуе прпблеми и загпвпри. Освен
упа, знашиуелнп пплеснп и ефикаснп е да се спздаде медиумска спдржина специјалнп за нив.
Разумнп е да се бара кпмбинација пд средсува за кпмуникација. Пракуикауа ппкажува,
дека најдпбри резулуауи дава лишнипу кпнуаку. Исупвременп пвпј нашин на кпмуникација бара
мнпгу време, пбезбедува присуап дп пгранишен брпј на луде и пд уие пришини шесуппауи не е
мнпгу ефикасен. Средсувауа за маспвнп инфпрмираое се мнпгу ппсппдвеуни за дпсуигаое дп
гплем брпј луде. Недпсуаупк вп пвпј слушај е упа щуп инфпрмацииуе шесуппауи се мнпгу ппщуи, а
кприсуеоеуп на средсува за маспвнп инфпрмираое мпже да биде мнпгу скапп. Вклушуваоеуп
на прпфесипнален надвпрещен кпнсулуану, најшесуп преусуавува неппхпден услпв за ппсуигаое
на ппуимален медиумски микс, пспбенп кпга не ппсупи специјализиран пддел за пднпси сп
медиумиуе.
Фспещнп реализиранауа кпмуникациска сурауегија е најдпбар механизам за градеое на
јавна дпверба и мпбилизираое на ппщуесувена ппддрщка за спрпведуваое на секпја
ппщуинска прпграма.
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