Град Сантандер Северно Централна Шпанија
Проект за улично осветлување
Основа за спроведување на проектот и
цели на проектот
Пристанишниот град Сантандер се наоѓа на
северниот брег на Шпанија. Во последните години,
градот Сантандер се придружи на паметните градови
со тоа што го подобри јавниот сервис, ги подобри
политиките наменети за
своите граѓани и го
стимулираше моделот за нови бизниси со цел
поголема продуктивност на градот. Интегрираниот
систем за контрола овозможува подобра ефикасност
и координација во сите сектори на општината како и
намалување на трошоците преку користење на
технологијата

Факти

Опис на проектот
Градот се обврза да спроведе еден амбициозен
проект со кој целиот систем за улично осветлување
- приближно 23.000 светилки ќе бидат заменети со
ЛЕД технологија, со помош на ЕПЦ моделот. Целите
на проектот беа да се зголеми енергетската
ефикасност на системот за улично осветлување, да
се приспособи нивоата на осветленост во однос на
густината
на
сообраќајот
и
намената
на
сообраќајниците (без да се наруши безбедноста на
сообраќајниците / улиците), со еден збор да се
подобри квалитетот на животот на граѓаните и
посетителите. Изработен е елаборат за енергетска
контрола
на
инфраструктурата
на
уличното
осветлување. Со елаборатот беа идентификувани
мерки за подобрување на системот за улично
осветлување, по што беше развиен генерален план
за улично осветлување. На јавен тендер беше
избрана ЕСКО компанија. Критериумите / Условите
за вклучуваа подобрување и одржување на системот
од страна на ЕСКО компанијата, најмалку 65%
гарантирани енергетски заштеди и гаранција за
инфраструкурата. При оценување на понудите,
економските аспекти беа анализирани само во
случаите кога беа исполнети техничките барања.
Договорот беше потпишан во 2016 година. Со
проектот е предвидено да се постигнат енергетски
заштеди од 80% и ќе бидат остварени со
комбинирање на нова ЛЕД технологија и на сложени
системи за контрола.




Населеност:175,000 жители
Тип на улици: 90% се во населено место и
10% на отворено



ЕСЦО Елецнор




Финансиски заштеди: 1,500,000 €/god
Финансиски заштеди од одржување:
300,000 €/god



Намалување на потрошувачката на
електрична енергија: 17,100,000 kWh/god



Намалување на емисијата на CO2:
7,866 tons/god




Инвестиција:11,000,000 €
Времетраење на ESCO договорот:
15 години

Дополнителни информации:
Escan
E-28029 Madrid, Ferrol 14
Telephone: +34-91-323-2643
E-mail: escan@escansa.com

www.streetlight-epc.eu

Град Сантандер Северно Централна Шпанија
Проект за улично осветлување
Податоци за проектот

Пред реконструкција

После реконструкција

4,509 kW

2,166 kW

Вкупен број на светилки

22,915

22,842

Број на светлечки места

22,700

22,700

21,400,000 kWh

4,300,000 kWh

2,100,000 Евра

600,000 Евра

1,000,000 Евра

700,000 Евра

Вкупен инсталиран капацитет на системот
за улично освтелување

Годишна потрошувачка на електрична
енергија
Годишни финансиски трошоци за
потрошената електрична енергија
Годишни финансиски трошоци за
одржување

Резултати
Проектот е еден од најголемите ДГЕК проекти за улично осветлување во Шпанија, со овој проект градот
Сантандер е меѓу првите градови кои имаат систем за улично осветлување со високо енергетска
ефикасност. Поради големината на проектот целокупниот процес од првичната идеа па се до склучувањето
на ДГЕК траеше 3 години. Со компанијата Елецнор е потпишан договор е со времетраење од 15 години,
Елецнор е ЕСЦО компанија со искуство во спроведување на проекти за улично осветлување. Заштедата на
електрична енергија од 80% ќе се постигне со комбинација од ЛЕД технологија и модерен систем за
контрола со кој ќе се овозможи, на пример, намалување на нивото на осветлување или намалување на
бројот на работни часови на системот. Овој проект претставува показен пример за реконструкција на
системот за улично осветлување, кој ќе ги поттикне останатите градови да го следат примерот.

Поддршка од страна на регионалниот центар за олеснување
Центарот за олеснување го поддржа градот во процесот оценување на изводливост на проектот,
спроведување на анализа за одржливост и обезбедување на севкупниот квалитет на проектот. Во текот на
проектот, исто така, беа понудени совети и упатства за техничките и финансиските аспекти, особено во
однос на склучување на ДГЕК.

Пред реконструкција

После реконструкција

Photos :Ayuntamiento de Santander, Escan
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Општина Гунскирхен Регион Горна Австрија
Проект за улично осветлување
Основа за спроведување на проектот и
цели на проектот
Општината Гунскирхен беше препознатлива по тоа
што на системот за улично осветлување му треба
комплетна реконструкција, како и тоа дека
постоечките светилки се од застарен тип на
технологија и наскоро ќе престане да се користат.
Притоа, општината беше запознаена со фактот дека
со реконструкција на системот постои можност да се
постигне голема заштеда на енергија. Локалната
компанија
која
ја
поддржа
општината
во
спроведувањето на општинската локална стратегија
за енергија,воедно беше и главниот иницијатор за
спроведување на овој проект. Општината постигна
политички
консензус
за
спроведување
на
реконструкција на системот за улично осветлување,
со кој ќе се опфати приближно 80% од вкупниот
систем.

Опис на проектот
Општината донесе одлука даизврши реновирање на
постоечкиот систем за улично осветлување со помош
на ДГЕК да направи еден енергетски ефикасен
систем со ЛЕД технологија. Главниот критериум за
спроведување на овој проект беше намалување на
потрошувачката на електрична енергија и трошоците
за одржување без да се влијае врз квалитетот на
јавносто осветлување. Еден првите чекори кои беа
превземени беше детална анализа на светлечките
места. Истотака беше направена анализа на бројот
на работни часови, и беше направено присобување
на моменталните услови. Во некои реони, беше
извршено намалување на бројот на работни часови.
Во останатите реони, заради безбедносни причини
беше потребно да се зголеми бројот на работни
часови на системот ( како на пример централниот дел
од населените места). Целта на општината беше да
се изнајде соодветно решение за секоја улица. За
успешно спроведување на проектот, општината
ангажира професионален планер кој го спроведе
целиот процес на јавна тендерска постапка. На
јавната тендерска постапка беа поканети 5 ЕСЦО
компании, и сите 5 компании ги поднесоа своите
понуди.

Факти












Населеност: 5,800 жители
Тип на улици: 80 % од уличното
осветлување во општината
ЕСЦО:ЕВВ
Финансиски заштеди: 12,500 €/god
Финансиски заштеди од одржување:
28,000 €/god (не се опфатени со
потпишаниот ДГЕК)
Намалување на потрошувачката на
електрична енергија: 78,300 kWh/god
Намалување на емисијата на CO2: 36
tons/godr
Инвестиција:
- 796,400 € (вкупна инвестиција)
- 125,300 € (финансии опфатение со
проектот ДГЕК)
Субвенции:
- 25,100 € (регионална програма за
договори)
Времетраење на ДГЕК: 10 години

Дополнителни информации:
OÖ Energiesparverband
A-4020 Linz, Landstrasse 45
Telephone: +43-732-7720-14380
E-mail: office@esv.or.at

www.streetlight-epc.eu

Општина Гунскирхен, Регион Горна Австрија
Проект за улично осветлување
Податоци за проектот

Пред реконструкција

После реконструкција

58 kW

28 kW

Вкупен број на светилки

971

725

Број на светлечки места

727

725

Главен тип на светилки

HQL

LED

148,700 kWh

70,400 kWh

23,800 Евра

11,300 Евра

Вкупен инсталиран капацитет на системот
за улично освтелување

Годишна потрошувачка на електрична
енергија
Годишни финансиски трошоци за
потрошената електрична енергија

Резултати
Со овој проект, општината спроведе значајна реконструкција на инфраструктураѕта на системот за улично
осветлување, која неможеше да се финансира од мерките за заштеда на електрична енергија. За
спроведување на ДГЕК проектот, од општината беше побарано да обезбеди свој депозит. Притоа,
намалувањето на финансиските трошоци за одржување на системот не беа опфатени и гарантирани во
ДГЕК, кои пак ги намалија гарантираните заштеди и процентот на проектот кој може да биде финансиран
преку ДГЕК проектот. И покрај ова, не беше нарушена економската оправданост на проектот, а општината
сепак постигна одредени финансиски заштеди од одржувањето со оглед на тоа што беше поставен нов
систем за улично осветлување. Препораката на општината е дека е потребно да се направи детална
анализа на системот за улично осветлување пред да се започне било каква реконструкција. Општината
беше доста задоволна со новиот систем за улично осветлување, а и реакциите на жителите се на доста
високо ниво. Притоа, беше организиран и едне информативен настан наменет за жителите на општината,
на кој беа детално запознаени со новиот систем за улично осветлување.

Поддршка од страна на регионалниот центар за олеснување
Регионалниот центар за ДГЕК учествуваше со поддршка при поднесувањето на пријавата на општината до
регионалната програма за договори, како и во дискусиите кои беа водени за различните аспекти на
проектот.

Photos: Marktgemeinde Gunskirchen, OÖ Energiesparverband
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Општина Бад Шалербах, Регион Горна Австрија
Проект за улично осветлување
Основа за спроведување на проектот и цели на
проектот
Општината Бад Шалербах од Горна Австрија е добро
позната како здравствено одмаралиште/центар.
Општината е посветена и активно работи на заштита
на климатските промени, преку спроведување на
проекти за зголемување на енергетската ефикасност.
Бидејќи општината располага стариот систем за
улично осветлување и постоечките светилки во
општината се од типот светилки со Висок притисок со
извор на светлина Жива ќе бидат отстранети од
пазарот, во рамките на овој ДГЕК проект беше
направена комплетна реконструкција на системот
вклучувајќи ги божиќните светилки.

Факти



Опис на проектот

Населеност: 3,441 жители
Тип

на

улици:

целокупниот

систем

за

осветлување во општината

Првичната цел на проектот беше да се направи
реконструкција на реоните од општината каде што
навистина е неопходна реконструкција на системот за
улично осветлување. Сепак, откако се направи увид
на целиот систем во општината, беше утврдено дека
е потребно да се прошири проектот, по што
општината
разви
концепт
за
комплетна
реконструкција на целокупниот систем. Со ова се
овозможи да се искористи целиот потенцијал за
енергетска ефикасност на системот. Реконструкцијата
на системот беше утврдено да се спроведе со помош
на ДГЕК моделот. Меѓу останатото причините за оваа
одлука беа достапноста на услугите за олеснување
на ДГЕК и посветеноста на регионалната програма за
поддршка на Горна Австрија. На јавен тендер,
општината избра локална ЕСЦО компанија со која
воедно беше потпишан и договор. За ЕСЦО
компанијата ова беше прв договор од ваков тип.
Избраната ЕСЦО компанија, пред да биде избрана за
проведување на ДГЕК проектот, била одговорна за
одржување на системот за улично осветлување.



ЕСЦО: ЕлектроКлиемстеин




Финансиски заштеди: 19,500 €/year
Финансиски заштеди од одржување:
20,000 €/god (не се гарантирани со ДГЕК)



Намалување на потрошувачката на
електрична енергија: 130,900 kWh/god



Намалување на емисијата на CO2: 60
tons/god



Инвестиција:



354,600 € (вкупна инвестиција)
196,400 € (Финансирани од ДЕГК проектот)

Субвенции:

-

39,300 € (регионалана програма за
договори)



20,900 € (субвенции за животна средина)

Времетраење ДГЕК: 10 години

Дополнителни информации:
OÖ Energiesparverband
A-4020 Linz, Landstrasse 45
Telephone: +43-732-7720-14380
E-mail: office@esv.or.at

www.streetlight-epc.eu

Општина Бад Шалербах, Регион Горна Австрија
Проект за улично осветлување
Податоци за проектот

Пред реконструкција

После реконструкција

Вкупен инсталиран капацитет на системот за
улично осветлување

55 kW

23 kW

Вкупен број на светилки

1,946

793

Број на светлечки места

791

793

Главен тип на светилки

HQL

LED

227,300 kWh

96,400 kWh

34,000 Евра

14,500 Евра

Годишна потрошувачка на електрична
енергија
Годишни финансиски трошоци за потрошената
електрична енергија

Резултати
Во општината Бад Шалербах беше направена 100 %реконструкција на системот за улично осветлување со
поставување на ЛЕД технологија. Во општината имаше доста јарболи и декоративни светилки кои беа
релативно нови или сеуште во добра состојба, но сепак општината пројави интерес и тие да бидат вклучени
во реконструкцијата. Заради таквата одлука на општината беше направена анализа за да се изнајде
соодветен ЛЕД модул кој ќе се вклопува во декоративните тела и ќе доловува автентичен изглед

Поддршка од страна на регионалниот центар за олеснување
Овој ДГЕК проект беше прв проект за локалната ЕСЦО компанија. Поддршката која ја даде регионалниот
центар за ДГЕК беше клучна за проектот. Без оваа поддршк, постои голема веројатност проектот да не биде
спроведен како ДГЕК. Регионалниот центар за олеснување и даде целосна поддршка на новата ЕСЦО
компанија и ја водеше чекор по чекор низ процесот на развој на проектот, со што придонесе да се зголеми
нивното знаење и капацитетот како ЕСЦО услужна компанија.

Photos: Marktgemeinde Bad Schallerbach, OÖ Energiesparverband
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Општина Рибафорада, Северно/Централна Шпанија
Проект за улично осветлување
Основа за спроведување на проектот и
цели на проектот
Општината Рибафорада се наоѓа во провинцијата
Наваре во северниот дел од Шпанија. Општината
пројави интерес за обезбедување на квалитетно
улично осветлување користејќи ја ЛЕД технологијата.
Процесот на реновирање на системот за улично
осветлување беше доста олеснет заради големиот
број на искусни компании во оваа област.

Опис на проектот
Целта на општината беше да се подобри системот за
улично осветлување (подобрување на инсталациите
и нивото на осветлувањето), а притоа да се постигне
максимална енергетска ефикасноста и минимални
трошоци за одржување. За спроведување на овој
проект беше утврдено дека најсоодветна опција е
моделот на ДГЕК. Потоа беше објавен јавен тендер
на кој беа поканети сите ЕСЦО компании да ги
поднесат своите понуди.
Во 2015 година општината и ЕСЦО компанијата Риос
Реневаблес потпишаа 14
годишен договор за
спроведување на проектот. Договорот опфаќа
реновирање на системот за улично осветлување,
услуги за енергетско управување, рати за
потрошената електрична енергија, превентивно
одржување во согласност со прописите и целосна
гаранција на инфраструктурата.
Проектот за реконструкција придонесе за значително
намалување на вкупните трошоци за системот за
улично осветлување. Заради високата енергетска
ефикасност и ниските трошоци за одржување на ЛЕД
техноглогијата значително се намалени трошоците за
електрична енергија и одржување. Дополнителна
заштеда на енергија се овозможува со мерките за
управување со нивото на осветлување, како што е
намалување на нивото на осветлување во одредени
периоди.

Факти



Населеност 3,690 жители
Тип на улици 85 % во населено место и 15 %
отворен пат





СЦО Риос Реневаблес
Финансиски заштеди 41,550 €/god
Финансиски заштеди од одржување
7,000 €/god



Намалување на потрошувачката на електрична
енергија 548,000 kWh/god



Намалување на



Инвестиција



емисијата 252 tons/god

300,000€ (вкупна инвестиција)

Времетраење на ДГЕК 14 години

Дополнителни информации:
Escan
E-28029 Madrid, Ferrol 14
Telephone: +34-91-323-2643
E-mail: escan@escansa.com

www.streetlight-epc.eu

Општина Рибафорада, Северно/Централна Шпанија
Проект за улично осветлување
Податоцџи за проектот

Пред реновирање

После реновирање

132 kW

52 kW

Вкупен број на светилки

871

903

Број на светлечки места

871

903

691,000 kWh

143,000 kWh

57,350 Eвра

15,800 Eвра

13,000 Eвра

6,000 Eвра

Вкупен инсталиран електричен капацитет

Годишна потрошувачка на електрична
енергија
Годишни финансиски трошоци за потрошената
електрична енергија
Годишни финансиски трошоци за одржување

Резултати
Општината имаше желба да направи реконструкција на целокупниот систем за улично осветлување и да
започне да ужива во придобивките најдоцна во 2016 година. Оваа цел беше возможна само доколку се
оствари соработка со ЕСЦО компанија која има големо искуство во спроведување на проекти од областа на
обновливите извори на енергија и улично осветлување. Со оглед на експертизата на компанијата, процесот
на реновирање на системот за улично осветлување траеше доста пократко отколку тоа да го правеше
самата општина. Со спроведување на овој проект ќе се постигне 80% заштеди на енергија, како резултат на
комбинирање на ЛЕД технологијата и техниките за регулирање на нивото на осветлување како што е
„димирањето“. Проектот имаше придобивки заради позитивната соработка помеѓу ЕСЦО и локалната
администрација. Двете засегнати страни се согласија времетраењето на договорот да биде 14 години, како
најсоодветна можност со оглед на нивната специфична состојба. Општината го покажа своето задоволство
од процесот на спроведување и постигнатите резултати од проектот, а и од квалитетот на осветлувањето.

Поддршка од страна на регионалниот центар за олеснување
Центарот за олеснување ја поддржа ОПШТИНАТА И ЕСЦО компанијата во процесот оценување на
изводливост на проектот, учествуваше со совети за системот за улично осветлување и севкупниот квалитет
на проектот. Центарот понуди повратни информации и насоки за технички и финансиски прашања и за
одредени прашања поврзани со ДГЕК. При спроведувањето на проектот клучна дискуија се водеше за
квалитетот на уличните светилки, придобивките за граѓаните од подобрувањето на системот за улично
осветлување и намалените трошоци на општината.

Photos: Escan

www.streetlight-epc.eu

Град Врбовец, Регион Загреб, Северо-Западна Хрватска
Проект за улично осветлување
Основа за спроведување на проектот и
цели на проектот
Градот Врбовец се наоѓа во Регионот Загреб, на
оддалеченост од 30 km североисточно од градот
Загреб, главниот град на Хрватска.
Градот направи комплетна реконструкција на
системот за улично осветлување со користење на
ЛЕД технологијата преку ДГЕК. Проектот беше
спроведен во соработка со локална компанија која е
производител на ЛЕД технологија и локална
компанија која се занимава со одржување.

Опис на проектот
На почетокот од проектот беше направена детална
енергетска контрола за постоечкиот систем за улично
осветлување. Со анализата беше утврдено дека
системот има значителен потенцијал за заштеда на
енергија и заштеда на финансиски трошоци за
одржување на системот.
Градот донесе одлука да спроведе јавна тендерска
набавка за реконструкција на системот за улично
осветлување преку ДГЕК. Изборот на ЕСЦО
компанија се засноваше врз економски најповолна
понуда. Понудите беа оценувани според следните
критериуми:
Нето моменталната придобивка за градот
(заштеди на енергија и намалување на
трошоците за време и после гсрснтниот период)
(85 поени)
Спроведување
на
напреден
систем
за
управување со системот на улично осветлување
(10 поени)
Технички карактеристики (5 поени).

Факти



Населеност:14,800 жители
Тип на уици: Национални, регионални и
локални





ЕСЦО: ЛЕД електроника
Фианансиски заштеди: 90,700 €/god
Финансиски заштеди од одржување:
32,500 €/god



Намалување на потрошувачката на
електрична енергија: 1,215,100 kWh/god



Намалување на емисијата на CO2: 559
tons/god



Инвестиција:



866,667 € (главни трошоци)
995,360 € (вкупна вредност на договорот)

Времетраење на ДГЕК: 7.25 години

Дополнителни информации:
North-West Croatia Regional Energy Agency
HR-10 000 Zagreb, UlicaAndrijeZaje 10
Telephone: +385-1-3098-315
E-mail: info@regea.org
Web: www.regea.org

Вкупното времетраење на потпишаниот договор е 87
месеци. Дополнително, покрај тоа што беше
извршена замена на светилките, беше поставена
заштита од премногу високи напони, а поставен е и
контролен безжичен систем за управување.

www.streetlight-epc.eu

Град Врбовец, Регион Загреб, Северо-Западна Хрватска
Проект за улично осветлување
Податоци за проектот

Пред реконструкција

После реконструкција

352 kW

71 kW

Вкупен број на светилки

2,247

2,211

Број на светлечки места

2,247

2,211

Главен тип на светилки

HPS

LED

1,433,400 kWh

218,300 kWh

107,000 Евра

16,300 Евра

Вкупен инсталиран капацитет на системот
за улично освтелување

Годишна потрошувачка на електрична
енергија
Годишни финансиски трошоци за
потрошената електрична енергија

Резултати
Градот направи комплетна реконструкција на системот за улично осветлување со користење на ЛЕД
технологија. Извршена е модернизација на инфраструктурата на системот за осветлување и подобрена е
безбедноста на патиштата. Истотака, поставен е интелигентен систем за управување и остварени се
приближно 80% од енергетските заштеди.

Поддршка од страна на регионалниот центар за олеснување
Регионалниот центар за поддршка даде поддршка во собирањето на прелиминарните технички податоци и
изработка на енергетска контрола која послужи како технички совет во текот на проектот. Правни и
финансиски совети беа дадени од страна на WeBSEFF – Западно Европски финансиски инструмент за
одржливост. Олеснувањето е промоција на постигнатите резултати и обезбедување на релевантни
податоци на останатите општини кои се заинтересирани за спроведување на ДГЕК.

Photos: RegionalnaEnergetskaAgencijaSjeverozapadneHrvatske, ZagrebačkaŽupanija

www.streetlight-epc.eu

Општина Кострена, Сверо-западна Хрватска
Проект за улично осветлување
Основа за спроведување на проектот и
цели на проектот
Општината
Кострена
е
позната
приморска
дестинација во близина на градот Риека. Општинат
донесе одлука да направи рекоснтрукција на јавното
осветлување на националните, регионалните и
локалните патишта на целата општинска територија.
Целта беше да се постигне побезбедни услови за
пешаците и возачите согласно стандардот за
осветлување (ЕN 13 201). Овој проект е еден од
првите проекти кои се спроведени и финансирани
преку моделот на Јавно Приватно Партнерство (ЈПП).

Опис на проектот
Приоритетите на општината беа да постигне
енергетски и финансиски заштеди со зголемување на
безбедноста и комфорот на улиците и на јавните
места. Дополнително кон замената на светилките и
светлечките тела, во рамки на проектот е направено
подобрување на делови од инфраструктурата на
системот за осветлување (на пр. Замена и поправки
на светлечките столбови, преместување на мерните
места, спроведување на систем за следење на
уличното осветлување.
ЕСЦО компанијата ќе биде задолжена за одржување
на системот за улично осветлување и ќе обезбеди
гаранција дека системот ги исполнува дефинираните
стандарди. Изборот на ЕСЦО компанијата беше преку
тендерски процес на пробирање на понуди во два
чекори.
Притоа
беше
избрана
еконосмки
најповолната понуда, а изборот се засноваше на:
•
•
•

Најниска сегашна вредност на унитарна
задолженост на ЕСЦО услугите (77 поени)
Најнизок инсталиран електричен капацитет на
системот за осветлување (20 поени)
Најниска внатрешна стапка на поврат (3 поени).

Факти



Населеност: 4,180 жители




Фианансиски заштеди: 24,000 €/god

ЕСЦО:IMC

Финансиски заштеди од одржување:
20,500 €/god



Намалување на потрошувачката на
електрична енергија: 222,500 kWh/god



Намалување на емисијата на CO2: 102
tons/god



Инвестиција:




250,000 € (главни трошоци)
456,000 € (вкупна вредност на договорот)

Субвенции: 85,000 € (национален фонд)
Времетраење на ЈПП договорот: 12 години

Дополнителни информации:
North-West Croatia Regional Energy Agency
10 000 Zagreb, UlicaAndrijeZaje 10
Telephone: +385-1-3098-315
E-mail: info@regea.org
Web: www.regea.org

Беше потпишан договор во времетраење од 12
години (кој ќе започне веднаш после конструктивната
фаза). Проектот е субевнциониран од Фондот за
жжаштита на животна средеина и енергетска
ефикасност.

www.streetlight-epc.eu

Општина Кострена, Сверо-западна Хрватска
Проект за улично осветлување
Податоци за проектот

Пред реконструкција

После реконструкција

75 kW

27 kW

Вкупен број на светилки

407

407

Број на светлечки места

407

407

Главен тип на светилки

HPM

LED

307,500 kWh

85,000 kWh

33,200 Евра

9,200 Евра

Вкупен инсталиран капацитет на
системот за улично освтелување

Годишна потрошувачка на електрична
енергија
Годишни финансиски трошоци за
потрошената електрична енергија

Резултати
Во Хрватска, ЈПП моделот се покажа како доста убедлива финансиска опција во однос на превземање на
ризиците, проблемите со јавниот долг и сметководствените аспекти (на пример со вклучување или
исклучување на владиниот биланс на состојба, почетниот капитал, комбинирано финансирање). Бидејќи
овој проект е еден од првите ЈПП пртоекти во Хрватска за реконструкција на улично осветлување,
подготовката на проектната документација и спроведувањето на тендерската процедура претставуваа
голем предизвик. Проектот служи како основа за учење за го отвора патот за понатамошни проекти од овој
тип.

Поддршка од страна на регионалниот центар за олеснување
Регионалниот центар за поддршка го поддржа проектот во однос на соработката со ЕСЦО група – компанија
која помага при склучување на ЈПП проекти во улично осветлување. Регионалниот центар за поддршка
учествуваше со советодавни услуги за подготовка на ЈПП документацијата и ширење на резултатите, а
ЕСЦО група учествуваше во развој на ЈПП докемнтацијата и спроведување на тендерската постапка.

Photos: RegionalnaEnergetskaAgencijaSjeverozapadneHrvatske, ZagrebačkaŽupanija

www.streetlight-epc.eu

Општина ТрховеСвини, Јужна Бохемија
Проект за улично осветлување
Основа за спроведување на проектот и
цели на проектот
Градот ТрховеСвини е мал град со убав историски
центар. Од памтивек, градот бил важен трговски
центар на најјужниот врвот на Јужна Бохемија. Дури и
денес, се уште е познат по своите пазари.
Јавното осветлување на главниот плоштад на градот
имаше потреба од реновирање замена на
неефикасните натриумови светилки со висок
притисок. Градот ја согледа во оваа можност за
подобрување на системот за јавно осветлување, и
воедно постигнување на заштеда на енергија.
Главната цел беше да се намали вкупната
инсталирана моќност и негативното влијание на
светлината врз околната средина. Ова е можно само
со
примена
на
иновативни
технологии
на
осветлување.

Факти



Населеност: 5,100 жители
Тип на улици: главниот плоштад на градот




Фианансиски заштеди:1,090€/god
Финансиски заштеди од одржување:740
€/god
Намалување на потрошувачката на
електрична енергија: 9,900 kWh/god
Намалување на емисијата на CO2: 4.6
tons/god



Опис на проектот
Проектот се состоеше од реконструкција на 23
светилки во областа на главниот плоштад со
поставување на ЛЕД светилки. Проектот беше
анализиран на техничко и финансиско ниво.
Резултатите од овие анализи покажуваа дека
планираните мерки се претставени прилично како
ниски инвестициски трошоци. Покрај тоа, заради
примената на ЛЕД светилки значително се намалија
високите трошоци за електрична енергија и
одржување, а периодот на поврат на инвестицијата е
помалку од 5 години. Овие резултати придонесоа
градот да донесе одлука финансирање на проектот
да биде спроведено од сопствениот буџет.





Инвестиција: 8,480 €
Период на поврат на средствата: 5 godini

Дополнително информации:
ЛЕД светилкиEnergy Centre Ceske Budejovice
CZ-370 01, Nam. PremyslaOtakara II. 87/25
Telephone: +420-387 312 580
E-mail: eccb@eccb.cz

www.streetlight-epc.eu

Општина ТрховеСвини, Јужна Бохемија
Проект за улично осветлување
Податоци за проектот

Пред реконструкција

После реконструкција

3.5 kW

1.2 kW

Вкупен број на светилки

50

23

Број на светлечки места

23

23

Главен тип на светилки

HPS

LED

14,700 kWh

4,800 kWh

1,630 Euro

540 Euro

Вкупен инсталиран капацитет на системот
за улично освтелување

Годишна потрошувачка на електрична
енергија
Годишни финансиски трошоци за
потрошената електрична енергија

Резултати
Натриумовите светилки со висок притисок беа заменети со ЛЕД светилки од 50W температура на
светилката од 4000 K. Со овој чекор се постигна намалување на потрошувачката на електрична енергија од
околу 68%. Дополнителна придобивка од новите ЛЕД светилки е можноста за насочување на светлината, па
со тоа се влијаеше врз намалување на штетното влијание врз околната средина.
Овој проект претставува пример за многу други потенцијални проекти во општините од Јужна Бохемија.
Воедно служи како пример во однос на тоа да се согледаат придобивките од реконструкција на старите
системи за осветлување со ЛЕД технологија, како што се високите заштеди и краток период на поврат на
инвестициските трошоци. Бројните придобивки влијаат врз тоа општините да донесат одлука за
спровдеување на вакви проекти кои ќе ги финансираат од сопствениот буџет.

Поддршка од страна на регионалниот центар за олеснување
Регионалниот центар, ЕЦЦБ, беше вклучен во целиот процес и го поддржа градот ТрховеСвини во
подготовка на техничката документација и во процесот на преговарање.

Photos: Energy Centre ČeskéBudějovice (ECCB), MěstoTrhovéSviny

www.streetlight-epc.eu

Општина Демир Капија, Република Македонија
Проект за улично осветлување
Основа за спроведување на проектот и
цели на проектот
Општината Демир Капија е сместена потечението на
реката Вардар во јуќниот дел од Република
Македонија. Позната е по производството на црвени
пиперки и тутун, како и по своите лозја и долга
традиција на производство на вино и вински туризам.
Составена е од мал град и 7 села.
Системот за улично осветлување во општината беше
во доста лоша состојба и му беше потребна итна
реконструкција, заради следните недостатоци:
застареност на инсталацијата, голем дел од
светлечките столбови беа без светилки и неколку
делови од градор и селата воопшто немаа систем за
осветлување. Советот на општината Демир Капија
едногласно се согласи дека реконструкцијата на
системот за улично осветлување е главен приоритет
на општината. Главна цел беше да се подобрат
условите на системот за улично осветлување и
безбедноста
на
граѓаните.
Проектот
воедно
придонесе за подобар изглед на општината.

Факти




Населеност: 4,550 жители




Фианансиски заштеди: 17,600 €/year

Тип на улици: Градски и рурални
ЕСЦО: Елтра

Финансиски заштеди од одржување: 5,000
€во првите 5 години (ЕСЦО компанијата е
задолжена за одржувањето), 2000 €/god
после тие 5 години



Опис на проектот

Намалување на потрошувачката на
електрична енергија: 163,500 kWh/god

Проектот вклучуваше реконструкција и проширување
на постоечкиот систем за улично осветлување, како и
изработка на дополнителни анализи за поставување
на систем за осветлување во руралните средини на
општината. Беше одлучено да се заменат
неефикасните натриумови светилки со висок
притисок со ЛЕД светилки, со кои ќе се постигнат
големи заштеди на електрична енергија. Проектот
беше финансиран од страна на приватната компанија
набавувач на опремата. Изборот на компанијата
беше на јавен тендер. Критериумите на јавниот
тендер се однесуваа на: 60% намалување на
потрошувачката на електрична енергија, намалување
на трошоците за одржување, и долг животен век на
инсталацијата и светилките.



Намалување на емисијата на CO2: 75
tons/god




Инвестиција: 308,800 €
Времетраење на ДГЕК: 5 години (месечни
отплати на општината)

Дополнителни информации:
MACEF – Macedonian Center for Energy
Efficiency
MK-1000 Skopje, Nikola Parapunov 31-local 52
Telephone: +389-2 3090 178
E-mail: macef@macef.org.mk

Договоорт кој беше потпишан помеѓу двете страни е
со времетраење од 5 години. Спроведувањето на
проектот започна во 2016 година.
www.streetlight-epc.eu

Општина Демир Капија, Република Македонија
Проект за улично осветлување
Податоци за проектот

Пред реконструкција

После реконструкција

59 kW

33 kW

Вкупен број на светилки

429

753

Број на светлечки места

378

753

Главен тип на светилки

HPS

LED

294,300 kWh

130,800 kWh

31,600 Euro

14,000 Euro

Вкупен инсталиран капацитет на системот
за улично освтелување

Годишна потрошувачка на електрична
енергија
Годишни финансиски трошоци за
потрошената електрична енергија

Резултати
Општината требаше да го спроведат проектот со сопствени средства и заем. Конечно, воведување на
модел за ДГЕК и обезбеди на општината нова алатка и начин на финансирање на проектот. Проектот беше
можно да се спроведе само откако ќе се зголеми довербата помеѓу локалните услуги и општината.
Процесот на прибирање понуди доведе до договор со кој се гарантира заштеда на енергија за општината.
Иако системот на осветлување мораше во голема мера да се прошири (двојно поголем број на светилки),
годишните трошоци за електрична енергија се намалени за повеќе од 50%. Добавувачот е одговорен за
инсталација и целосната подршка во првите 5 години, при што општината ќе му го плаќа надоместот на
добавувачот преку месечни рати. Овој проект, кој овозможува да се зголеми квалитетот на живеење на
граѓаните, да се подобри сликата на областа и да се постигне намалување на трошоците за општината,
лесно може да се повтори од страна на други урбани и рурални општини во Македонија.

Поддршка од страна на регионалниот центар за олеснување
Регионалниот центар за поддршка даде значајна поддршка на техничките, финансиските и договорните
аспекти, како што се дизајн на системот за улично осветлување, анализа на трошоците и зголемување во
однос на разбирање на моделот ДГЕК.

Photos: CentarzaEnergetskaEfikasnost na Makedonija

www.streetlight-epc.eu

Град Велс, Горна Австрија
Проект за улично осветлување
Основа за спроведување на проектот и цели на
проектот
Овој
проект
претставува
продолжување
на
долготрајната амбиција на градот Велс за 100%
реконструкција на постоечкиот систем за јавно
осветлување со ЛЕД технологија.
Системот за улично осветлување во „Ундерпасс
Неустадт“ во Велс е поставен во 1970 година. 40
години подоцна, беше направена реконструкција
заради староста на системот и големите финансиски
трошоци за одржување на системот.
Општината имаше интерес за поставување на ЛЕД
светилки во еден подвозник, заради нивниот долгиот
животен век и ниска потрошувачка на електрична
енергија. Бидејќи подвозникот е постојано осветлен
24 часови дневно, 7 денови во неделата, претставува
добар проект кандидат преку ДГЕК модел.

Опис на проектот

Факти




Населеност: 59,900 жители




Фианансиски заштеди: 1,700 €/god

Тип на улици: поздемен премин
ЕСЦО:eww

Финансиски заштеди од одржување:1,500
€/god

Главната економска цел на овој проект беше да се
намалат
трошоците
на
потрошувачката
на
електрична енергија и одржување.
Градот Велс има многу искуство со ДГЕК и градско
енергетско претпријатие (eww) кое има доста активно
искуство какоЕСЦО компанија во повеќе проекти во
регионот. Реконструкцијата на системот е спроведен
вово соработка со eww како ЕСЦО. Eww спроведе
груба анализа, после дискусијата со градот, која
потоа се разви со цел да се постигнат посакуваните
резултати.



Намалување на потрошувачката на
електрична енергија: 7,000 kWh/god



Намалување на емисијата на CO2: 3.2
tons/god




Инвестиција: 619,000 €
Времетраење на ДГЕК: 5.5 години

Дополнителни информации:
OÖ Energiesparverband
A-4020 Linz, Landstrasse 45
Telephone: +43-732-7720-14380
E-mail: office@esv.or.at

www.streetlight-epc.eu

Град Велс, Горна Австрија
Проект за улично осветлување
Податоци за проектот

Пред реконструкција

После реконструкција

1.9 kW

1.1 kW

Вкупен број на светилки

40

40

Број на светлечки места

40

40

Главен тип на светилки

Fluorescent lamps

LED

(wet room)

(wet room)

16,800 kWh

9,800 kWh

3,700 Евра

2,000 Евра

2,000 Евра

500 Евра

Вкупен инсталиран капацитет на системот
за улично освтелување

Годишна потрошувачка на електрична
енергија
Годишни финансиски трошоци за
потрошената електрична енергија
Годишни трошоци за одржување

Резултати
Според гардот Велс најважен аспект за еден ДГЕК проект е да се најде партнер на којќе може да му се
верува. Целите на проектот е да се постигнат најдобрите придобивки за граѓаните (безбедност, комфорт,
соодевтна осветленост/температура на на која с еразвива светлината во светилката итн.), сето ова може да
се постигне само доколку партнерите се доследни.
Новиот систем за осветлување беше успешно реконструиран и пуштен во употреба. Клучен аспект е да се
обезбеди добра видливост, особено кога ќе влезат во подвозник од северот на сончеви денови.

Поддршка од страна на регионалниот центар за олеснување
Регионалниот центар за поддршка ја даде својата поддршка во различни аспекти во текот на проектот.
Поддршката наиде на доста позитивни оценки од страна на градот Велс, а позитивните оценки се
однесуваат на забрзување на процесот и видно олеснување во спроведување на проектот.

Before renovation

After renovation

Photos: www.fotoclubwels.org, Stadt Wels

www.streetlight-epc.eu

Лупацомпани, Северно/централна Шпанија
Внатрешно осветлување
Основа за спроведување на проектот и
цели на проектот
Компанијата Лупа врши дистрибуција и продажба на
храна, главно н апомалите супер маркети. Потребно
е да се нагласи дека, придонесот на компаниите во
заштитата на животната средина во последно време
претставува повеќе од тренд. КОмпаниите кои сакаат
да наидат на одобрение од сгтрана на купувачите и
властите потребно е да ја земат во предвид
заштитата на животната средина и да изнајдат
рамнотежа помеѓу социјалните барања и природата.
Компанијата Лупа ја разбра важноста на овие теми и
активно придонесува во насока на одржлив развој,
преку активности кои овозможуваат заштита на
животната
сердина
и
унапредување
на
општествените вредности.

Факти



Назив на компанијата: Лупа
Тип на осветлување: внатрешно
осбветлување во складишен простор

Опис на проектот



ЕСЦО: Риос Реневаблес

Во 2015 година, компанијата одлучи да се изврши на
енергетска контрола и да побараат професионален
совет за тоа како да се подобри енергетската
ефикасност. Фокусот беше ставен на анализа на
системот за осветлување и надзор на најзначајниот
енергетски потреби на компанијата. Притоа детално
беа направени анализи на техничките, економските и
финансиските аспекти на процесот реновирање на
осветлувањето.




Фианансиски заштеди: 24,000 €/god

Компанијата Лупа донесе одлука да направи
рекоснтрукција на системот за осветлување во
складиштето со поставување на енергетски ефикасна
ЛЕД технологија преку ДГЕК проект. Во тендерската
процедура беа опфатени следните критериуми за
квалитет: квалитетот на осветлување за вработените
(вклучувајќи го и степенот на осветлување во
работата авионот и отсуството на сјајот), нивото на
заштеда на енергија и за условите на гаранцијата
понудени од страна на производителот.

Финансиски заштеди од одржување:
5,700 €/god



Намалување на потрошувачката на
електрична енергија: 370,000 kWh/god



Намалување на емисијата на CO2: 170
tons/god




Инвестиција: 95,000 €
Времетраење на ДГЕК: 4 години

Дополнителни информации:
Escan
E-28029 Madrid, Ferrol 14
Telephone: +34-91-323-2643
E-mail: escan@escansa.com

www.streetlight-epc.eu

Лупацомпани, Северно/централна Шпанија
Внатрешно осветлување
Податоци за проектот

Пред реконструкција

После реконструкција

75 kW

23 kW

Вкупен број на светилки

339

239

Број на светлечки места

339

239

530,000 kWh

160,000 kWh

35,000 Euro

11,000 Euro

6,000 Euro

300 Euro

Вкупен инсталиран капацитет на системот
за освтелување

Годишна потрошувачка на електрична
енергија
Годишни финансиски трошоци за
потрошената електрична енергија
Годишни трошоци за одржување

Резултати
На крајот на проектот беше постигнато високо квалитетно осветлување за вработените. Беа подобрени
нивоа на осветленост, а се остварени значителни заштеди на трошоците за електрична енергија и
одржување. ЕСКО компанијата, Риос Реневаблес, ги заврши успешно сите фази од проектот. Новиот систем
е во функција од 2015 година.

Поддршка од страна на регионалниот центар за олеснување
Регионалниот центар за поддршка најнапред беше контактиран за ДГЕК проект за улично осветлување, а
потоа се разви и вториот проект за внатрешно осветлување. Поддршката се однесуваше на евалуација на
проектот во однос на одржливост и анализа за изводливост. Услугата за олеснување обезбеди техничка
поддршка во оценување на потенцијалните заштеди при поставувањето на новата LED технологија з
аосветлување на просторот. Истотака поддршката опфаќаше и во пренесувањето на позитивните влијанија
на проектот. Во текот на процесот беа понудени дополнителни информации и насоки за технички и
финансиски прашања особено во однос со ДГЕК моделот.

Photos: Escan

www.streetlight-epc.eu

Основни училишта во провинцијата Крапина-Загорје,
Северо-западна Хрватска, Проект за внатрешно осветлување
Основа за спроведување на проектот и
цели на проектот
Во провинцијата Крапина – Загорје има 7 градиови и
25 општини. Провинцијата има изработено 3 годишна
Стратегија за енергетска ефикасност. Една од
планираните
активности
во
Стратегијата
се
однесуваше на подобрување на енергетската
ефикасност во сите 45 училишта во провинцијата.
Провинцијата дотогаш немаше спроведено ниту еден
проект
од моделот на ДГЕК. Со поддршка на
регионалниот центар за поддршка за ДГЕК,
провинцијата одлучи да ги превземе сите чекори за
спроведување на еден пилот проект кој ќе послужи
како основа за други проекти од овој тип. Овој проект
е еден од првите проекти од овој тип во Хрватска.

Факти



Населеност

Тип на осветлување Внатрешно
осветлување во

Опис на проектот
Во сите основни училишта беа спроведени
енергетски контроли за системот за осветлување.
Притоа за спроведување на пилот проектот беа
избрани трите училишта кои имаа најголем
потенцијал за енергетски заштеди (основни училишта
Забок, Орославје и Долна Стубица).
На отворениот јавен тендер беше избрана понудата
која беше економски најповолна. Критериумите за
оценување се однесуваа на: најголеми заштеди на
енергија (50 поени), напредни технички решенија (30
поени), нето сегашна вредност за енергетските
перформанси (15 поени) и вкупна иневстиција ( 5
поени). Задолжителен услов беше да се исполни EN
12 464-1 стандардот за внатрешно осветлување.
Проектот е кофинансиран од фондот за заштита на
животната средина и енергетска ефикасност (80%в
од вкупната инвестиција).

жители
основни училишта



ЕСЦО Липапромет




Фианансиски заштеди



Намалување на емисијата на




Инвестиција

Финансиски заштеди од одржување

Субвенции

фонд за заштита на

животн асредина



Времетраење на ДГЕК

години

Дополнително информации:
North-West Croatia Regional Energy Agency
10 000 Zagreb, UlicaAndrijeZaje 10
Telephone: +385-1-3098-315
E-mail: info@regea.org
Web: www.regea.org

www.streetlight-epc.eu

Основни училишта во провинцијата Крапина-Загорје,
Северо-западна Хрватска, Проект за внатрешно осветлување
Податоци за проектот

Пред реконструкција

После реконструкција

151 kW

83 kW

Вкупен број на светилки

2,334

2,242

Број на светлечки места

2,334

2,242

Главен тип на светилки

Светилки со вжарено влакно

Вкупен инсталиран капацитет на системот
за улично освтелување

Годишна потрошувачка на електрична
енергија
Годишни финансиски трошоци за
потрошената електрична енергија

Флуорецсентни светилки Т5
во цевка

69,900 kWh

41,900 kWh

12,500 Euro

7,500 Euro

Резултати
Реконструкцијата на системот за внатрешно осветлување во сите 3 училишта беше спроведена во летниот
период во 2016 година. После направената рекоснтрукција беше направена анализа на новите системи и
беше утврдено дека системите ги надминуваат очекуваните резултати. Заштедите на електрична енергија
се повисоки од очекуваните 14% а осветлувањето е поголемо за 36% од претпоставеното. Притоа
значително се подобрени работните услови на учениците и вработените. Овој проект е прв од моделот на
ДГЕК за ЕСЦО компанијата Липапромет. Ефикасноста на системите ќе се следи на годишно ниво. Доколку
не се постигнат гарантираните перформанси на системите тоа ќе се одрази врз месечните рати кон ЕСЦО
компнијата.

Поддршка од страна на регионалниот центар за олеснување
Регионалниот центар за поддршка учествуваше во целиот процес на развој на проектот во провинцијата
Крапина-Загорје. Поддршката се однесуваше на изработка на енергетски контроли и документацијата за
ДГЕК (спроведување на тендерската постапка, изработјка на договор, оценување и потврда на протоколот,
пријавата за субвенционирање, контрола на процесот реконструкција). Регионалниот центар за поддршка
истотака ја поддржа компанијата Липапромет да стане ЕСЦО.

Photos:RegionalnaEnergetskaAgencijaSjeverozapadneHrvatske, ZagrebačkaŽupanija
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Трансформадос Руиз, Северно-Централна
Шпанија Проект за внатрешно осветлување
Основа за спроведување на проектот и
цели на проектот
Трансформадос Руиз е метало – преработувачка
компанија специјализирана за производи од
нерѓосувачки челик. Во производната хала во
регионот Навара, Шпанија, се користи најнова
технологија со која се постигнуваат високо
квалитетни нацрти за сериско и и единечно
производство на прототипови. Ова ниво на прецизна
работа бара екстремно високо ниво на осветленост.
Највисоките вредности на компанијата се квалитет,
услуга и тимска работа. Особено внимание се дава
на прашањата кои се однесуваат на одржливост и
енергетска ефикасност.

Факти


Назив на компанијата: Трансформадос

Руиз

Опис на проектот
Компанијата побара совет за можноста за
подобрување на условите на осветлување во
производствена хала со користење на современи
ЛЕД светилки. После извршената енергетска
контрола, беше одлучено да се продолжи со
реновирање на осветлувањето преку користење
моделот ДГЕК, преку кој ќе се гарантираат сите
заштеди.
Во текот на проектот за реновирање беше побаран
холистички пристап за оптимизирање на системот за
осветлување. Во предвид беа земени техничките,
економските, финансиските и аспектите за заштита
на животна средина. Критериумите за избор на ЕСЦО
компанија вклучуваа квалитетот на осветлувањето за
вработените, (на пр. нивото на осветлување во
работниот простор и отсуство на отсјај), периодот на
поврат на инвестицијата и гаранцијата за опремата
од производителот.
Реконструкцијата на системот беше спроведена во
2015 година. Дел од ивестицијата беше финансирана
преку ДГЕК. Останатиот дел беше преку сопствен
капитал на компанијата.



Тип на осветлување: внатрешно
осветлување во производна хала



ЕСЦО: Риос Реноваблес




Фианансиски заштеди: 6,300 €/god
Финансиски заштеди од одржување: 500
€/god



Намалување на потрошувачката на
електрична енергија: 62,000 kWh/god



Намалување на емисијата на CO2: 28.5
tons/god



Инвестиција:41,000 €

-

41,000 € (вкупна инвестиција: делумно
финансирана со ДГЕК моделот)



Времетраење на ДГЕК: 5 години

Дополнителни информации:
Escan
E-28029 Madrid, Ferrol 14,
Telephone: +34-91-323-2643
E-mail: escan@escansa.com
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Трансформадос Руиз, Северно-Централна
Шпанија Проект за внатрешно осветлување
Податоци за проектот

Пред реконструкција

После реконструкција

32 kW

13 kW

Вкупен број на светилки

72

72

Број на светлечки места

72

72

85,000 kWh

23,000 kWh

8,700 Euro

2,400 Euro

600 Euro

100 Euro

Вкупен инсталиран капацитет на системот
за улично освтелување

Годишна потрошувачка на електрична
енергија
Годишни финансиски трошоци за
потрошената електрична енергија
Годишни трошоци за одржување

Резултати
Во овој тип на индустриски сектор, високата прецизност во производство бара одлично ниво на
осветлување во производните хали. Заради тоа, во тендерскиот процес, од голема важност беше да се
постигне високо квалитетен систем за осветлување. Економските аспекти (инвестициони трошоци и
заштеда на енергија) на тендерските пријави се разгледувааа само во случај ако беа задоволени
техничките критериуми. Новиот систем за осветлување беше поставен на крајот од 2015 година, а ЕСЦО
компанијата успешно ги спроведе сите фази на проектот. Поради намалување на светлината на ЛЕД
светилките, се постигнуваат и дополнителни заштеди на енергија.

Поддршка од страна на регионалниот центар за олеснување
Регионалниот центар за поддршка ја поддржа ЕСЦО компанијата во однос наанализите за изводливост и за
одржливост на проектот, и понуди техничка поддршка во утврдување на потенцијалот на енергетски
заштеди од ЛЕД светилките. Во текот на проектот беа давани повратни информации и насоки за техничките
аспекти и догвоорните аспекти за подобро разбирање на ДГЕК проектот. Регионалниот центар за поддршка
направи дополнителен напор во ширење на постигнатите резултати.
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