KОМБИНИРАНАТА ГАСНА ЦЕНТРАЛА ОД НОЕМВРИ ПОВТОРНО ВО
ФУНKЦИЈА
ТЕ-ТО ќе произведува и струја кога е најскапа

Гасната централа ќе користи гас директно набавен од „Газпром-Лондон“, при што
годишно ќе користи околу 250 милиони кубни метри
Зденка Павковиќ
Kомбинираната гасна централа ТЕ-ТО, според неофицијалните најави, ќе почне да работи во
почетокот на ноември, а сега се прибирале понуди од потенцијалните купувачи на струја,
која во зимските месеци има исклучително висока цена. Оваа централа годинава работеше
кусо, од јануари до март, при што произведе околу 300 гигават-часови електрична енергија и
тоа во време кога таа на берзите беше најскапа. Во следните месеци таа запре со работа,
веројатно зашто произведува и топлинска енергија која, со крајот на грејната сезона, немаше
каде да се користи.
За годинава, како што велат доброупатени извори, таа ќе користи гас земен од
„Газпром“, но не преку „Пром-гас“, компанија-ќерка на „Макпетрол“ од која досега
сите компании приклучени на нашиот гасоводен систем земаа гас, туку има договор
склучен со рускиот гигант, но со нивната компанија од Лондон.
Гасната централа, односно нејзината компанија-ќерка „ТЕ-ТО гас трејд“ неодамна од
Регулаторната комисија за енергетика доби лиценца за трговија со природен гас, што
значи дека истата може да увезува гас од странство за сопствени потреби или да им го
продава на купувачите, било да се други трговци, производители на електрична, на
топлинска енергија или купувачи од странство.
Електраната ТЕ-ТО претходно доби статус на квалификуван потрошувач, кој има
право директно да увезува гас. Освен него, во оваа категорија на потрошувачи влегуваат и
„Макстил“ и „Kогел север“, а сите други фабрики, поради малата потрошувачка, влегуваат
во групата на тарифни. „Kогел север“ е сопственост на РЖ „Услуги“ и е лоцирана во кругот
на железарницата. Таа има инсталирана моќност од 30 мегавати за производство на струја,
односно 12 мегават-часови за пареа. И Општина Kуманово, која е гасифицирана и е
приклучена на системот, влегува во малите потрошувачи бидејќи се очекува дури годинава
да се зголеми потрошувачката со која ќе можат да добијат статус на квалификуван
потрошувач. Но и големите и малите во суштина досега беа зависни од „Макпетрол“,
односно нејзината компанија „Пром-гас“ која има договор со „Гаспром“ за увоз и испорака
на гас во Македонија.

Годинава, состојбите драстично ќе се сменат бидејќи, освен ТЕ-ТО, и „Kогел север“
има договор со „Газпром-Лондон, а и „Топлификација“ најави дека веќе нема да
користи гас од „Пром-гас“, бидејќи 60 отсто од своите потреби за топлинска енергија ќе
ги задоволува од гасната централа, а остатокот со мазут.
Профункционирањето на централата освен што ќе придонесе за поголемо производство на
струја во земјава, ќе значи и зголемување на потрошувачката на гас, која досега во просек
изнесуваше околу 80 милиони кубни метри годишно иако капацитетот на гасоводот е 800
милиони кубици гас.
Само ТЕ-ТО годишно, односно во текот на грејната сезона, ќе користи околу 250
милиони кубици гас, што ќе значи драстично зголемување на искористеноста на
гасоводот.

