Snabduvawe Istok DOOEL - Skopje
Dru{tvo za snabduvawe so toplinska energija

ВЛИЈАНИЕ НА ДИВО ПРИКЛУЧЕНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ ВРЗ ГОЛЕМИНАТА НА
ФАКТУРАТА ЗА ГРЕЕЊЕ

Диво приклучените потрошувачи, кои нелегално користат топлинска енергија, спротивно на сите
позитивни законски прописи, директно влијаат врз зголемување на потрошувачката на
топлинска енергија, а со тоа и на износот на фактурaта за топлинска енергија.
Зголемената потрошувачка на топлинска енергија е во директна зависност со бројот на диво
приклучените потрошувачи.Со зголемување на нивниот број се зголемува и потрошувачката на
топлинска енергија на објектот.
Цехот, во вид на зголемени факутури за греење, го плаќаат чесните потрошувачи кои се греат,
бидејќи мерачот на топлинска енергија кој е поставен во топлинската станица ја регистрира
вкупната енергија на тие што се греат и на диво прилучените.
Диво приклучените потрошувачи, за извршеното дело кражба на топлинска енергија, подлежат
на соодветни снакции согласно Кривичниот закон.
Во примерот кој е приложен е направена симулација за потрошувачката на енергија, кога во
еден објект би се приклучиле нелегално(на диво) два потрошувачи.
Симулацијата е направена со следниве влезни податоци :
1.
2.
3.
4.

3 типа на објекти со различен број на станови: 15, 20 и 45
Грејна површина на станови : 55 м2
Специфично оптеретување : 123W/m2.
Сите останати параметри во табелата се пресметани.

Објект

Површина Моќност
(m2)
(KW)

Енергија
(Kwh)

СП на енергија
без диво
приклучучени
(Kwh/m2*Sd

СП на енергија
кога 2 стана се
дивоприклучуваат
(Kwh/m2*Sd)

Пораст
на СП на
енергија

15 стана

825

101.48

104,089

49

56

15.38%

30 стана

1650

202.95

208,179

49

52

6.45%

45 стана

2475

304.43

312,268

49

51

4.65%

Oд табелата се гледа, дека кај објектите со помала број на потрошувачи, специфичната
потрошувачка на енергија е најголема .
За да се откријат диво прилучените потрошувачи, (освен доградбите и надградбите кои се
гледаат) Потрошувачите се должни, да ги пријаваат таквите потрошувачи, преку Претседателот
на заедницата на сопственици, со писмен допис до Снабдувачот, бидејќи е во нивен интерес и
согласно Законот за Домување да овозможат пристап до имовината на нелегално приклучениот
потрошувач.
Снабдувачот на топлинска енертгија, кај објектите (со помал број на станови) каде
потрошувачката на енергија е поголема од нормалната исто така ќе прави контроли, што не
секогаш се успешни, бидејши таквите потропшувачи, често пати се недостапни, односно
недозволуваат проверка на станот и писмено ќе го известуваат Претседателот на заедницата на
сопственици.
Бидејќи, контролата на нелегално приклучениот потрошувач (диво приклучен) е пропратена со
многу потешкотии, бидејќи не секогаш се дозволува пристап, потребно е сите вакви случаеви за
кои се има доказ или основано сомневање потрошувачите, преку Претседателот на заедницата
на сопственици(согласно Законот за Домување), да се пријавуваат до Комуналната инспекција,
во склоп на локалната самоуправа, а исто така и до Пазарната инспекција за да може да му се
дозволи пристап на Снабдувачот на топлинска енергија.

