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ХИБРИДНА КОНЦЕНТРИРАЧКА СОНЧЕВА ТЕРМОЕЛЕКТРАНА ВО ТЕ 
БИТОЛА - АНАЛИЗА НА TРОШОЦИ И ПРИДОБИВКИ 

КУСА СОДРЖИНА  

АД Електрани на Македонија (ЕЛЕМ), отпочна со развој на проект за концентрирачка 
сончева електрана во близина на термоелектраните на РЕК Битола (ТЕ Битола). За изработка на 
проектната документација ЕЛЕМ ангажираше конзорциум составен од реномираната 
француска консултантска компанија Artelia и француска консултантска компанија Carbonium, 
посветена на развој на проекти со согласност со Механизмот за Чист Развој (CDM) [1].  

Цел на проектната задача доставена до консултантите беше изработка на сеопфатна 
компаративна анализа, избор на оптимално техничко решение и концептуален проект на 
изградба на хибридна концентрирачка соларна централа на локација блиска до ТЕ Битола. При 
тоа беше водено предвид новиот проект во себе да ги обедини најдобрите можности за 
интеграција на новопроектирана сончева електрана во постоечката конвенционална 
термоелектрана ТЕ Битола која работи на домашен лигнит.  

Техничките аспекти и анализи во врска со можностите за реализација на ваков хибриден 
проект како и можната технологија која евентуално би се користела се опишани во 
комплементарниот труд [2]. 

Во овој труд презентирани се дел од добиените резултати од деталната економската и 
финансиската анализа на Проектот за изградба на хибридна концентрирачка сончева електрана 
во ТЕ Битола. При извршената анализа на трошоци и придобивки, посебен акцент е посветен на 
неколку специфични детали, меѓу кои како најважни ги сметаме следните два: 

 Вредноста на предвидена инвестиција и трошоци за работење и одржување, единечни 
цени на електричната енергија и топлинската енергија, како и нивна споредба со други 
традиционални пристапи кај кои исто така се користи сончева енергија, и 

 Физибилност на проектот, земајќи ги во предвид приходите од продажбата на 
електричната енергија, како и приходите од продажба карбонските кредити за намалени 
емисии на стакленички гасови според Механизмот за Чист Развој (CDM).  

Клучни зборови: концентрирачка сончева електрана,економска физибилност, механизам за чист 
развој. 

1 ВОВЕД 

Овој реферат има за цел да го презентира економскиот и финансискиот дел од анализите 
направени во рамките на Физибилити студијата за развој на Хибридна концентрирачка соларна 
термоелектрана во ТЕ Битола (ХКСТЕ). Изработката на Студијата беше подржана од страна на 
Француската влада, а изработена од конзорциумот на француски компании Artelia-Sograph [1].  
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Со оглед дека прелиминарните финансиски показатели од анализата покажаа дека 
изборот за инвестирање во хибридна варијанта на концентрирана соларна електрана во спрега 
со постојна термоелектрана во ТЕ Битола ќе му овозможи на ЕЛЕМ да произведува сончева 
енергија по поевтина цена од класична независна сончева електрана, се продолжи со 
истражување и на останатите финански и економски параметри од оваа инвестиција. Имено, 
замајќи ги предвид резултатите добиени во првата фаза, дека цената на електрична енергија од 
ваков вид на хибридна електрана [1], би се движеле околу 14 c€/kWh наспроти независна 
сончева електрана која би имала најмалку двојно повисока цена за електрична енергија од 
околу 29 c€/kWh, беше неопходенa понатамошнa анализa за ваков тип на енергетски објекти. 

Овој резултат е апсолутно достижен ако се има во предвид дека за предложената 
хибридна технологија инвестициските трошоци за производниот блок нема потреба да бидат 
земени во анализа, бидејќи истите се веќе вклучени во анализа на постојните термо-објекти 
затоа што самиот хибриден метод се заснова на користење на веќе постоечките блокови од ТЕ 
Битола [2].  

2 МОЖНОСТИ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ХКСТЕ 

Уште во почетната фаза во развојот на Проектот беа утврдени две можности за 
покривање на трошоците за изградба на ХКСТЕ. Првата можност беше преку покренување на 
соодветна иницијатива до Регулаторна комисија за енергетика за утврдување на повластени 
тарифи за ваков вид на хибридни производни капацитети за кои во овој момент такви 
повластени тарифи не постојат и/или не се предвидени. Втората можност беше трошокот за 
инвестирање во ваков проект да влезе во регулираната тарифа на ЕЛЕМ и на тој начин, 
праткично електраната да се финансира преку зголемување на цената на регулираната тарифа 
на електричната енергија произведена во ЕЛЕМ. После соодветни анализи, консултациите и 
дискусии во рамките на ЕЛЕМ како и од разговори водени со претставници на Регулаторната 
комисија за енергетика, Министерствто за финансии како и потенцијалните меѓународни 
кредитори, беше донесен заклучок, според висината на инвестиции како и влијаните што овие 
дополнителни трошоци би ги имале врз крајната цена (мешавина од цени) на електричната 
енергија, најприфатливо решение е трошоците за инвестиции да се покријат преку соодеветно 
кредитно задолжување на ЕЛЕМ, кое потоа ќе се исплаќа преку производство и продажба на 
дополнителни количини ЕЕ со соодветно зголемување на цената на произведената 
електричната енергија од ЕЛЕМ. 

3 ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ХКСТЕ 

Избраната хибридна варијанта ги користи постојните турбини, генератори и останата 
потребна опрема која во моментов постои и се користи во ТЕ Битола, и на тој начин дел од 
очекуваните инвестициони трошоци се елиминираат со што се подобрува физибилноста на 
Проектот. Соодветно, инвестицијата практично се редуцира на изградбата на соларното поле и 
енергетско поврзување (топловоди) на едниот - соларен извор на новото соларно поле, со 
другиот постоечки термален енергетски извор во ТЕ Битола. Како прифатливи технологии за 
изведба на соларното поле, паралелно беа разгледувани две современи технологии: 

(1) параболични колектори (ПК) (Сл. 1а), и  

(2) рамни (Фреснел) колектори (ФК) (Сл. 1б). 
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климатските промени, и достигнување на целите за зголемено производство на ЕЕ од 
обновливи извори.  

Во врска со различните технички опции како и нивото на ивестиции за секое од нив, 
може да се заклучи дека разликата во трошоци помеѓу двете анализирани варијанти е речиси 
незначителна, 32.857.500 € за параболични колектори (ПК) во споредба со 31.132.800 € за 
рамни (Фреснел) колектори (ФК).  

Како оптимална варијанта за евентуално финанасирање на Проектот, во Студијата се 
предлага  финансирањето да биде преку кредитно задолжување на ЕЛЕМ според модел каде 
ЕЛЕМ би обезбедил до 15% сопствено учество, додека останатите 85% би биле обезбедени 
преку поволен заем од меѓународните финансиски институци (на пример, EBRD, KfW, Светска 
банка итн.).  

Бидејќи, освен Проектот за ветерната фарма Богданци, овој е вториот од двата 
единствени проекти од нови обновливи извори во Р.Македонија, сметаме дека би било корисно 
во наредните години да се даде приоритет на отпочнување со реализација на овој Проект. 

8 ЛИТЕРАТУРА 

[1] Artelia Eau & Environment & Carbonium,  “Concentrated Solar Power Plant Feasibility Study Design 
of the Hybrid CSP Plant - Final Report”- Skopje, November 2012. 

[2] С. Цветковски, В. Чингоски, И. Николов, „Развој на хибридна концентрирачка сончева 
термоелектрана во ТЕ Битола“, МАКО-СИГЕ, октомври 2013 (комплементарен труд на овој). 

[3] ЕМПИРИА ЕМС,  Студија за оценка на влијанието врз животната средина и социјалните 
аспекти  на Концентрирачка соларна централа - Битола, Скопје, Ноември 2012. 


