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Состојба со аерозагадувањето во Скопје

 Градот Скопје има хроничен проблем со енормно аерозагадување, предизвикано од голема концентрација
на PM10 и PM2,5 честиците 1;

 Ваквата состојба се јавува и драстично ги надминува дозволените граници во текот на грејната сезона.

1. Годишни извештаи за квалитетот на животната средина – Министерство за животна средина и просторно планирање на РМ
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Состојба со аерозагадувањето во Скопје

 Ова доведува Скопје да е на врвот на најзагадени градови во Европа2, што доведува до предвремена
смртност на 1.4003 – 3.8004 луѓе годишно;

2. Air quality in Europe-2015 report – European Environment Agency, 2015
3. Health impacts and economic costs of air pollution in Macedonia – World Bank, Medical Faculty – Skopje, 2015 година
4. Economic cost of the health impact of air pollution in Europe – World Health Organization, European Union and OECD, 2015 година

 Директните трошоци предизвикани од аерозагадувањето во
Скопје се проценуваат на 113.000.000 EUR3, додека индиректните
трошоци достигнуваат 20% од БДП4.
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Состојба со аерозагадувањето во Скопје

5. Анкета на општините во Град Скопје, 2013 година
6. Попис на населението во Македонија – Државен завод за статистика, 2002 година

 Главен причинител за емисијата на PM10 и PM2,5 е користењето на огревно дрво, кое масивно се користи во Скопје1;

Емисии на PCDD

 Користењето на дрвото е зголемено во изминатите години, на
сметка на намаленото користење на централниот систем за греење.

2013 година5
2002 година6

Месечна дистрибуција на PAH во Карпош
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 Речиси 90% од индивидуалните станбени објекти
лоцирани во руралните делови на Скопје користат
огревно дрво за загревање на своите домови;

 Дополнително, најголемиот број на индивидуални
станбени објекти лоцирани во урбаниот дел на
Скопје користат огревно дрво.

Состојба со аерозагадувањето во Скопје

7. Analysis of household heating practices in the Skopje Valley – UNDP, 2017
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Употреба на дрво за огрев

 Наспроти јавното мислење, дрвото не е ефтино гориво;

греење на дрва

густина на дрвото kg/m3 700

складирана густина kg/m3 448

физички м3 во однос нa реален м3 0,64

процент на влага % 25

топлинска моќ (суво дрво) Gj/ton 19,3

топлинска моќ (влажно дрво) Gj/ton 13,89

топлинска моќ (влажно дрво) kJ/kg 13890

специфична енергија kJ/m3 6222720

специфична енергија kWh/m3 1728,48

ефикасност на печка % 50

цена на дрво МКД/m3 3400

специфична цена за енергија од дрво МКД/kWh 3,934

специфична цена за енергија од БЕГ МКД/kWh 3,4

специфична цена за енергија од ЕВН
со инвертери

МКД/kWh 1,9

Загадувачка материја Вредност Мерка

PM10 17,58 g/kg

PM2.5 17,1 g/kg

NMVOC 13,8 g/kg

SO2 0,25 g/kg

NH3 1,62 g/kg

TSP 18,51 g/kg

NOx 1,85 g/kg

CO 92,57 g/kg

тешки метали 13,52 mg/kg

тешко разградливи 
органски соединенија

26,6 mg/kg

 Дрвото е поскапо и од централниот топловоден систем и од електричната енергија.



7

Позицијата на централните 
топловодни системи во светски рамки

 Развојот на централни топловодни системи е стратешка определба на ЕУ, САД, Велика Британија,
Русија,..... како и Македонија

 „An EU Strategy on Heating and Cooling“ (European Commission, 2016 година);

 „EU Directive 2010/31“ (European Parliament, 2010 година);

 „Linking heat and electricity systems - Cogeneration and district heating and cooling solutions for a clean energy future“ (International
Energy Agency, 2014 година);

 „The future of heating: meeting the challenge“ (UK Department of Energy and Climate Change, 2013 година);

 „The Future of Heating: A strategic framework for low carbon heat in the UK“ (UK Department of Energy and Climate Change, 2013
година);

 „District energy in cities-Unlocking the Potential of Energy Efficiency and Renewable Energy“ (United Nations Environment Programme,
UN-HABITAT, Copenhagen centre on energy efficiency, ICLEI, 2015 година);

 „Executive Order 30.08.2012 - Accelerating Investment in Industrial Energy Efficiency“ дополнета со “Combined Heat and Power -A clean
energy solution” (White House, 2012 година);

 „Technology and the future of cities“ (Executive Office of the President of USA, President’s Council of Advisors on Science and technology,
2016 година);

 „Национална стратегија за Механизмот за чист развој за првиот период на обврски според Протоколот од Кјото 2008 - 2012“
(Министерство за животна средина и просторно планирање на РМ,2008 година);

 „Стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија до 2030 година“ (Министерство за економија на РМ, 2010 година).
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Значењето на скопскиот 
централен топловоден систем

 Ефикасен централен топловоден систем е главен предуслов за еколошки-одржлива грејна
структура на Скопје;

 Постоечкиот капацитет на централниот топловоден систем е 900 MW но е само 50% искористен;

 Мека регулатива на пазарот на топлинска енергија;

 Лошо менаџирање со системот и недостаток на инвестиции од страна на претходниот оператор.
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Состојба со аерозагадувањето во Скопје

 Видливо е дека конјуктурата на Скопската котлина неминовно налага системско решение за загадувањето;
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 Машинскиот факултет – Скопје и МАЦЕФ изработија „Студија за
дефинирање на техно-економски оптимална и еколошки одржлива
структура за греење и имплементирање на централизирано
снабдување со санитарна топла вода на градот Скопје“;

 За решавање на проблемот со аерозагадувањето, предложено е
зонирање на градот во зони со точно дефиниран тип на греење;

 Во урбаниот дел од Скопје, најисплатливо е користењето на
централниот топловоден систем, додека по периферијата на градот
предност имаат инвертерите.

8. Дефинирање на техноекономски оптимална и еколошки одржлива структура за греење и имплементирање на централизирано снабдување со 
санитарна топла вода на градот Скопје – Машински факултет Скопје, МАЦЕФ, 2017 година

Мапирање на Скопската котлина
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 Направен е теренски и електронски попис на сите објекти и е подготвена инвестициска
програма;

Мапирање на Скопската котлина
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Мапирање на Скопската котлина

 Преминот на централниот систем за греење ќе
ослободи простор за инвертерите во
електродистрибутивната мрежа;

 Вкупниот ефект е намалување на оптоварувањето на
електродистрибутивниот систем за 70 MW

зона каде има постоечка мрежа на централно греење надвор од зона на централно греење
исклучени 
корисници

колективни 
објекти

деловни 
објекти

индивидуални 
објекти

колективни 
објекти

деловни 
објекти

индивидуални 
објекти

број на објекти
13000 

(корисници)
725     818 5663 717     1618 57249

вкупен топлински конзум (MW) 118 107     120     104     125     118     716     

ангажиран електричен конзум 
(MW)

79 72 80 21     84 79 144     

инвестиција во приклучоци - € 
2.500.000 € 1.500.000 € 

- € - € - € - € 

инвестиција во мрежа - € 3.500.000 € 3.000.000 € - € - € - € - € 

инвестиција во топлински станици - € 6.500.000 € 4.000.000 € - € - € - € - € 

инвестиција во внатрешна 
инсталација

- € 17.500.000 € 13.500.000 € - € - € - € - € 

вкупно инвертери - - 0 16.989     - - 144.622     

инвестиција во инвертери - € - € - € 5.538.414 € - € - € 47.146.772 € 

вкупна инвестиција - € 30.000.000 € 22.000.000 € 5.538.414 € - € - € 47.146.772 € 

дополнително електрично 
оптоварување (MW)

0 0 0 17 0 0 145

намалено електрично 
оптоварување (MW)

79 72 80 0 0 0 0

 Сите исклучени корисници од системот
за централно греење ќе се приклучат
повторно;

 Сите колективни и деловни објекти во
зоната на системот за централно
греење ќе се приклучат;

 Сите индивидуални станбени објекти
во зоната на системот за централно
греење и во целата котлина кои
користат дрво/термо печки ќе се
приклучат на инвертери (2 инвертери
на секој кат);
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Мапирање на Скопската котлина

 Конзумот на централниот топловоден систем ќе се зголеми за 400 MW и неговиот
постоечки капацитет ќе се исполни;

 Ова значи дека бројот на корисници речиси ќе се удвои, со што цената на услугата
ќе се намали за 15%.
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Финансирање на проектот

 Инвестициите во магистралните водови се обврска на БЕГ;

 Инвестициите во приклучоци, топлински станици и внатрешна
инсталација се обврска на корисниците;

 БЕГ подготви Бизнис план за реализација на програмата за
поставување и одржување на инвертери;

 Домаќинствата ќе добијат забрана за користење на дрва а за
возврат ќе добијат 2 инвертери за секој шпорет, со вкупен трошок
од 600 евра и можност за исплата на 10 години;

 БЕГ ќе обезбеди комерцијален кредит за масовна набавка на
инвертерите, а државата ќе обезбеди гаранција;

 Државата треба да ги субвенционира само осетливите корисници;

оператор

КРЕДИТОР
BEG Clean Air 

Solutions
ПРОИЗВОДИТЕЛ

ГАРАНТОР И 

СУБВЕНЦИОНЕР                

Р.Северна Македонија корисник

ГАРАНЦИЈА

€ (кредит) € (набавка)

€ (месечна 
исплата)

€

€ (рати)

Право

Инженер

Работоводител

Правник

Референти

Bill ing

BEG - CLEAN AIR SOLUTIONS

Управител

Сметководство

ФактурноЦентар за грижа 

на потрошувачи

Сервисери

Сервис Финансии

1
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1
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5

2 2

1
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Финансирање на проектот

 Само по основ на штетите, инвестицијата за еколошка грејна
структура се враќа во првата година;

 Населението мора да ги скрати несуштинските трошоци и да вложи
во здрава животна средина;
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годишен трошок за увоз на смартфони

 Ова се 150 – 300 милиони ЕУР годишно

 Годишно се трошат околу 300 000 t
нафта/бензин од домаќинствата

 Ова се 300 000 000 ЕУР годишно
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Законска регулатива за 
имплементација на проектот

 Потребно е донесување на закон за
снабдувањето со топлина и зонирање на
Градот за дефинирање на единствен тип
на греење во рамките на дефинираните
зони (практика во следните држави):

 Данска;

 Германија;

 Русија;

 Литванија;

 Австрија;

 Полска;

 Романија.


