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Background of the event
Како продолжување на тркалезната маса која се одржа на 17.02.2017 год, подготвено е
циркуларно писмо за собирање на коментари и размислувања во однос на дефиницијата за
енергетска сиромаштија и препораки за нејзино намалување до присутните претставници на
институциите на тркалезната маса „Што е енергетска сиромаштија? Дефиниција и
препораки“.
Како дел од проектот „Намалување на потрошувачка на енергија и менување на навиките“
(Reduce Energy Use and Change Habits) На 17 февруари 2017г во хотелот Карпош се одржа
тркалезната маса „Што е енергетска сиромаштија? Дефиниција и препораки“ на која земаа
учество повеќе институции и организации кои во својот делокруг на работа се среќаваат со
проблематиката на енергетската сиромаштија.
По дискусијата, како што беше и наведено, главните забелешки од истата се заведени во вид
на записник, а подоцна и со листа на заклучоци и предлози за дефинирање.

Annex I ‐ PRESENTATIONS
In these document only 6 slides of the presentation can be seen.
Zarko Ilievski (MACEF): Project REACH – Reduce energy use and change habits

Проект REACH – резултати од активностите спроведени во проектот

Резултати:
Извештај за состојбата со енергетската сиромаштија во 4 земји
вклучени во проектот (2015)
‐ 1 обука за партнерите на проектот (април 2014)
‐ 2 обуки за енергетски советници (ученици од ЕТУЦ „Михајло Пупин“)
• Имплементирани 400 посети на домаќинства со советување, доделени
уреди за заштеда на енергија, прирачник со совети, како и поддршка по
завршувањето на посетите.
• Подготвени препораки за намалување на енергетската сиромаштија
• Развиени алатки за претставување на активностите на проектот (интернет
страница, видео, брошура) за да се презентираат активностите и
резултатите (www.reach‐energy.eu)

•
‐

дефиниција и препораки за нејзино намалување

Жарко Илиевски, дипл. маш. инж.
Центар за енергетска ефикасност на Македонија – МАЦЕФ
17.02.2017г.
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Тркалезна маса

Што претставува енергетската сиромаштија?
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Енергетска сиромаштија – документи, статистики
Сите

•

"Програмата за субвенционирање на потрошувачката на енергија"
која финансира 700 денари (12 евра) месечно за секое домаќинство
кое е официјално категоризирано како привремен или постојан
корисник на социјалната заштита.
Таа поддржува месечни трошоци на домаќинствата за електрична
енергија, централно греење, нафта, јаглен и огревно дрво.
Неофицијалните проценки прикажани во медиумите за 2014 година
се дека околу 22.000 домаќинства се пријавиле за оваа програма.

мажи

жени

ВКУПНО
Болести на циркулаторниот систем
Неоплазми
Симптоми, знаци и абнормални клинички наоди, а не се
класифицирани на друго место
Ендокрини, нутритивни и метаболични болести
Болести на респираторниот систем
Повреди, труење и[ одредени други последици од надворешни
причини
Болести на дигестивниот систем
Болести на генитоуринарниот систем
Болести на нервниот систем

19 208
11 102
3 654

10 136
5 470
2 195

9 072
5 632
1 459

1 213

662

551

839
665

347
365

492
300

552

408

144

381
280
223

247
162
117

134
118
106

Одредени состојби кои потекнуваат од перинаталниот период

173

95

78

Останато

126

68

58

Ако годишниот број на смртните случаи на национално ниво се земе како индикација, болестите
предизвикани од последиците поврзани со енергетската сиромаштија (циркулаторни и респираторни
болести) се одговорни за повеќе од 60% од смртните случаи во земјата за 2013 година Овие бројки не мора
да значат дека енергетската сиромаштија е главната причина за нив, но секако е еден од факторите кои се
доста влијателни
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Енергетска сиромаштија – документи, статистики
ВКУПНО
Број на анкетирани
домаќинства
Далечинско централно
греење
Централно греење со
приватни инсталации
Електрични котли

Структура
Земјоделски
Мешани

Неземјоделски

100,0

100,0

100,0

100,0

5,7

0,2

1,5

6,9

1,2

‐

‐

1,5

Котли на цврсто гориво

2,8

1,9

3,5

Котли на течно гориво

0,2

‐

0,0

0,2

Комбинирани системи

0,3

‐

‐

0,3

[

2,6

Загревање со печки
електрични

15,4

0,8

3,7

18,7

на цврсто гориво

74,3

97,1

91,3

69,5

на течно гориво

0,2

‐

‐

0,2

на други горива

0,0

‐

‐

0,0

www.reach‐energy.eu

Анализа на системи за
греење во домаќинствата
покажуваат дека само 6% од
анкетираните домаќинства
користат
системи
за
далечинско
централно
греење за остварување на
удобна
температура
во
домот. Други 4,5% користат
централно
греење
со
приватни инсталации за
греење.
Статистиката
открива голем број на 74,3%
од домаќинствата кои ги
греат своите станови со
печки на цврсто гориво.

Дефиниција на енергетската сиромаштија – Европа и кај нас.
Зошто е потребна?

Енергетската сиромаштија е недостаток на пристап до современи
енергетски услуги. Таа се однесува на состојбата на голем број на луѓе во
земјите во развој, чија благосостојба е под негативно влијание од страна на
многу ниска потрошувачка на енергија, користење на валкани или
загадувачки горива, како и прекумерното време поминато во собирање на
гориво за да ги задоволат основните потреби.

(општа дефиниција)
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Annex II ‐ MINUTES
Дефиниција за енергетската сиромаштија
Славко Митовски – енергетски контролор, Општина Кисела Вода: ДЕФИНИЦИЈА: Секое
домаќинство кое не може доволно да го загрее просторот во кој живее треба да се смета за
енергетско сиромашно домаќинство. Бордмановата дефиниција е за во Британија и можеби за
ЕУ. Не може да важи за нас. Дефиницијата на проф. Бужаровски е сепак поприфатлива за нас.
Gini коефициентот покажува дека јазот меѓу богатите и сиромашните расте. МЕРКА: БЕГ
снабдување да постави мерачи за топлинска енергија во стан. Тоа треба да се направи од
страна на Регулаторна комисија за енергетика на РМ. Со тоа домаќинствата ќе можат да
превземаат мерки но и да имаат финансиска заштеда со намалената потрошувачка на енергија.
Исто така, со мерки ќе се намали и ангажираната моќност со што секое домаќинство ќе има
помали финансиски трошоци.
Стојна Манева – ЗСРМ МЕРКА: Како мерка против енергетската сиромаштија се предлага
промена на почеток и крај на работното време во денот т.е. да биде како порано...порано да се
доаѓа на работа, порано да се оди, за да може да им се приготви топол оброк на децата, а
воедно и да се намали потрошувачката на енергија за греење и ладење на работните
простории и во домот.
Треба да се почне со решавање на овие проблематики од врвот на државата. 3
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Проф. Константин Димитров МАЦЕФ. ДЕФИНИЦИЈА: Освен пензионерите кои живеат сами
во големите станови може да спаднат во групата на енергетски сиромашни. Сите под БЕГ
снабдување не може да се сметаат за ЕС‐шни поради фактот дека им се грее целосниот
простор.
Павле Петревски – Министерство за економија на РМ: Да се појасни за субвенционирањето
на потрошувачката на енергија. Социјалните случаи се избрани како корисници, првата 600
денари, 700 денари...а сега 900 денари. Исто така и Министерството нуди субвенции за замена
на стари дрвени со нови алуминиумски и пластични прозорци кои продолжуваат, како и
програмата за субвенционирање на сончеви колектори. Овие програми вкупниот буџет за
финансирање секоја години го зголемуваат за 2 до 3 пати. Можеби во овие програми треба
први да бидат поставени енергетски сиромашните домаќинства.
Проф. Димитров – МАЦЕФ: Домаќинствата кои можат да си дозволат менувањето на
прозорците не спаѓаат во категоријата енергетска сиромаштија.
Александра Митовска ‐ Министерство за труд и социјална политика на РМ. Програмата за
субвенционирање е зголемена на 900 денари оваа година. Инаку треба да се приложи платена
сметка за да се додели субвенцијата.
Љиљана Алчева – Хабитат: Семејство чиишто годишни приходи се под 75% од бруто
националниот доход во државата е дефиниција која се користи за сиромашно семејство во
проектите на Хабитат Македонија – организација која се занимава проблематиката на
сиромашно домување. Тоа се семејствата кои имаат, грубо кажано, меѓу 8.000 и 20.000 денари
месечни примања.
Емилија Димитријоска ‐ Центар за труд и социјални грижи: Најголемата социјала и
најсиромашните луѓе живеат е во Шуто Оризари.
Невена Смилевска ‐ ЕКОСВЕСТ. Постојат домаќинства кои и при двајца вработени членови и со
систем за централно греење, не можат на крај да излезат со сметките за греење, треба да се
земат и овие домаќинства. Ако се земе во предвид само екстремно сиромашните домаќинства,
тогаш ваквите домаќинства може да бидат изземени.
Соња Ристевска – Аналитика: Не може да се одредуваат и сиромаштија и енергетска
сиромаштија со исти индикатори. Има домови кои се енергетски ефикасни, па категоризација
според потрошувачката на енергија може да биде проблематично. Не треба да се даваат
финансиски средства како субвенција за сметки затоа што не се менуваат навиките. Енергетска
сиромаштија е и незнаењето на граѓаните за одржување на оџаците за да не дојде до пожар.
Славко Митовски – К.Вода: Секоја држава си дефинира колку треба по член на домаќинство
да има простор за нормална живеачка и се пресметува колку треба енергија за тој простор да
се загрее. Од таа пресметка за цело домаќинство треба да се направи колку тоа би трошело за
една 4
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година за греење. Тоа се минимални услови за нормален живот. Кога од било која причина
домаќинството не може да си ја дозволи оваа енергија тоа е енергетски сиромашно.
Владимир Сарач ‐ АЕРМ: Се се решава сегментарно во државата. Ова е проблем и на светско и
на државно ниво. Треба да се седене и дефинира што да се направи затоа што овој проблем е
доста голем кај нас.
А. Петровска – РЕЦ: Треба да се одреди кои се минималните потреби за задоволување на
енергетските потреби, што имам на располагање, и како ќе ги дефинираме потребите. Точно се
знаеше порано по глава на жител колку е минималната потреба за вода на дневно ниво (24
литри/ден). Треба да се почне од таа основна пресметка или стандардна големина.
Стојна Манева – ЗСРМ ДЕФИНИЦИЈА: Бордмановата дефиниција не е соодветна. Треба да се
дадат повеќе фактори кои ќе ја дефинираат енергетската сиромаштија, т.е индикатори.
Проф. Константин Димитров МАЦЕФ. Во стандардите за греење е дадено колку треба да
изнесува енергијата и температурата за едно квалитетно греење на сите простории. Дали треба
да прифатиме квалитетно и едно минимално. Има многу фактори. Домаќинства со мали деца,
со инвалиди. Колку вода топла треба? Имаме пресметки за сето ова, само треба да се
договориме која е границата меѓу нормалното и енергетско сиромашните домаќинство.
Невена Смилевска ‐ ЕКОСВЕСТ: Можно е да се воспостави таква конвенција. Но што ќе правиме
со оние кои се вон тие граници од различни причини. Има домаќинства кои имаат потребни
уреди но не можат да ги користат. Има и такви што користат а не плаќаат. Има домаќинства кои
јадат ладна храна.
Проф. Константин Димитров МАЦЕФ. Треба да се има правила на игра.
Љубомир Крстевски – МКГС: Индикаторот на минималната потребна енергија за греење по
лице е почетен индикатор. Можеби треба да се земе и индикаторот на здравствена заштита од
120000 денари годишен приход на година по домаќинство над кое секое домаќинство треба да
доплаќа за да се лечи, таквото се смета за богато.
Стојна Манева – ЗСРМ. Мора да се направи рангирање на сите домаќинства, за да може да се
одреди кои се енергетски сиромашни домаќинства.
Проф. Димитров – МАЦЕФ. Домаќинствата кои имаат далечинско централно греење не би
требало да се сметаат за енергетски сиромашни домаќинства.
Димитар Громбановски – Општина Аеродром: Мора да се стаи некаква граница за да се
каже кој е минимумот под кој едно домаќинство ќе се смета за енергетски сиромашно.
Максимумот не е важен. Мора да се дефинира кое е потребното количество на енергија и
финансии за да се задоволи минимумот за енергија. 5
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Владимир Сарач – АЕРМ: Енергетската сиромаштија се решава со корпусот на мерки за
општата сиромаштија.
Проф. Димитров – МАЦЕФ. Секоја субвенција ти ја руши секоја мерка за енергетска
ефикасност. Како решение за Шуто Оризари се оние куќи кои брзо се градат, добро се
изолирани и се енергетски ефикасни. За 10‐20 години може комплетно да се реши проблемот.
Мерките за енергетска ефикасност се според мене најдобрата можност за решавање на
енергетската сиромаштија. За екстремната сиромаштија, тоа е решение. За оние кои се
гранични случаи, тука се кредитите за енергетска ефикасност.
 Владимир Сарач – АЕРМ: Работите треба да се менуваат радикално, а не со некои
парцијални решенија.

wwww.reach‐energy.eu

Annex III – LIST OF PARTICIPANTS

wwww.reach‐energy.eu

8

wwww.reach‐energy.eu

9

wwww.reach‐energy.eu

10

Annex V – PHOTOS

Partners

Focus – Association for Sustainable Development, Slovenia
www.focus.si

Society for Sustainable Development Design, Croatia
www.door.hr

Energy agency of Plovdiv, Bulgaria
www.eap‐save.eu

Macedonian Centre for Energy Efficiency, Macedonia
www.macef.org.mk

Co‐funded by
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