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Поддршка на ликвидноста на ЕСМ во време на  
енергетската криза 
 

Земја: Северна Македонија 

 
Број на проект: 53692 

 
Деловен сектор: Енергија 
 

Вид на инвестиција: Државен 
 
Еколошка категорија:  Б 
 

Планиран датум на одобрување:  20 јули 2022 година 
 
Статус: Анализа на проектот 
 

Објава на Резимето на проектот на англиски јазик: 12 мај 2022 година 

 
 
 
Опис на проектот 

До ЕУР 100 милиони кредит гарантиран од државата за АД Електрани на 
Северна Македонија (ЕСМ, Позајмувач или Компанијата) за поддршка на 
ликвидноста на компанијата во време на енергетската криза, која ја погодува 

Северна Македонија. 
  
Цели на проектот  
 

Предложениот кредит е наменет за надминување на ликвидносниот јаз во време 
на енергетска криза, преку финансиска поддршка на ЕСМ и воспоставување на 
дијалог во енергетскиот сектор во насока на справување со структурните 
прашања на локалниот енергетски пазар. Ова е значајна поддршка на 

ликвидноста која ќе го поддржи ЕСМ во реализација на стратегијата за 
декарбонизација, следствено успешното пуштање во употреба на првата 
соларна централа Осломеј (Осломеј, број на проект 50415) со капацитет од 
10MW и претстоечкото потпишување на дополнителни 30 MW капацитет за 

соларни фотоволтаици во Осломеј (проширување со 10 MW) и Битола (20 MW) 
(број на проект 52320). Успешната реализација на проектите од обновливи 
извори на енергија ќе биде клучна во помошта на земјата да ги постигне целите 
на одржливост и енергетска безбедност. 

  
Влијание врз транзицијата 

ЕТИ резултат: 63 
 

Влијанието врз транзицијата се очекува да донесе квалитети на одржливост и 
инклузивност. 
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Одржливост: Предложениот кредит за ликвидност и дијалогот за енергетски 
политики ќе ја зголемат отпорноста на енергетскиот сектор од системски шокови, 
како што е Ковид-19 и моменталната криза на пазарот со електрична енергија. 

 
Инклузивност: ЕСМ ќе промовира и развој на човечки ресурси и градење на 
капацитетите на младите вработени на проектите во Северна Македонија. Ова 
ќе се постигне со воведување на нова акредитирана програма за обука која ќе 

им овозможи на младите вработени да се стекнат со вештини релевантни за 
пазарот, како што е тргување со електрична енергија и проектен менаџмент. 
 
Информации за клиентот 

 

ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВРЕНА МАКЕДОНИЈА ЈСЦ 
 
ЕСМ е компанија во државна сопственост со основна дејност за производство  

на електрична енергија, во целосна сопственост на Владата на Северна 
Македонија. Компанијата обезбедува приближно 90% од вкупното домашно 
производство на електрична енергија. 
 
Финансиско учество на ЕБОР 

ЕУР 100.000.000,00 
 
До ЕУР 100 милиони кредит за ЕСМ. 
 
Вкупна вредност на проектот  

ЕУР 100.000.000,00 
 

Средствата ќе бидат искористени за да ги покријат потребите за ликвидност и 
нема да бидат наменети за финансирање на било какви активности и 
инвестиции поврзани со фосилни горива. 
 
Додадена вредност 

Додадената вредност на Банката произлегува од ургентната потреба на овој 
кредит и недостатокот на комерцијално финансирање во Северна Македонија, а 
во контекст на постоечката кредитна изложеност на ЕСМ. 

Финансирањето на ЕБОР се очекува да обезбеди не-финансиска додадена 
вредност во форма на поддршка на планот за декарбонизација и зајакнување на 
ЕСМ и енергетскиот сектор во Северна Македонија. Дополнително, за ЕСМ е 
значајна експертизата на Банката за воведување на акционен план за родовите 

стандарди и еднакви можности. 
 
Еколошко и социјално резиме  
 

Категоризација Б (2019 ЕСП). Финансиските средства за ликвиднос ќе се 
искористат за обртен капитал, како финансирање на платите, сервисирање на 
долгови и други административни трошоци на клиентот, кои не се поврзани со 
нов еколошки или социјален ризик или влијанија. ЕСМ е постоечки клиент на 

Банката со добри резултати на работење и ја има докажано да работи во 
согласност со барањата на Банката за време на тековните проекти (Проекти под 
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реден број 50415 и 52320). Еколошката и социјална детална анализа ќе биде 
фокусирана на еколошките и социјални менаџмент системи на корпоративно 
ниво и на имплементација на Еколошкиот и социјален акционен план на 

постоечките проекти. Еколошката и социјална детална анализа ќе биде 
превземена врз основа на ревизијата на Корпоративниот прашалник за екологија 
и социјални аспекти, Прашалникот за Ковид-19 и годишните мониторинг 
извештаи за еколошки и социјални аспекти. Еколошката и социјална детална 

анализа ќе се фокусира на клучните еколошки и социјални ризици, вклучувајќи 
проценка на усогласеноста со Парискиот договор, еколошките и социјални 
капацитети, одговор во случај на итна ситуација, како и односи со 
заинтересираните страни. 

 
Резимето на проектот ќе биде ажурирано по завршување на Еколошката и 
социјална детална анализа. 
 
Техничка соработка и финансирање на грант 

 
Техничката помош ќе биде обезбедена за: 
 

Обука од страна на искусни надворешни консултанти за градење на: 
(i) Проектен Менаџмент и  
(ii) Вештини на тргување со електрична енергија во ЕСМ, со цел да се 

развие пазарната ликвидност и отпорност на ЕСМ на пазарните 

турбуленции. 
Проценка на ризикот врз локалната економија од претстоечката имплементација 
на Прекуграничниот механизам за алокација на емисии од јаглерод диоксид на 
ЕУ (CBAM) и поддршка на Владата во подготовка на ажуриран Националниот 

План за Енергија и Клима (NECP) согласно резултатите на оваа анализа и 
најдобрите меѓународни стандарди. 
 
Резимето на проектот ќе биде ажурирано по завршување на деталната анализа 

на проектот и преговорите со институциите.  
 
Контакт детали за компанијата 

Добрила Стефаноска 

dobrila.stefanoska@elem.com.mk 
+389 2 3149 231 
+389 2 3149 160 
https://www.esm.com.mk/ 

11 Октомври 9, 1000 Скопје , Република Северна Македонија 
 
Последно ажурирање на Резимето на проектот 

 

12 мај 2022 година 
 
Разбирање на транзицијата  

 

Натамошни информации во врска со пристапот на ЕБОР кон влијанието врз 
транзицијата, може да се провeри тука. 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
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Деловни можности 
  

За бизнис можности или набавки, контактирајте ја компанијата. 
 
За бизнис можности со ЕБОР (кои не се поврзани со набавка) јавете сé на  
 

Tел.:+44 20 7338 7168 
Електронска адреса: projectenquiries@ebrd.com 
 
За проекти на Банката со државата,  проверете на Набавки на ЕБОР:  

 
Тел.: +44 20 7338 6794 
Електронска адреса: procurement@ebrd.com 
 
Општи прашања 

 
За прашања околу проектите можете да не контактирате преку онлајн Образецот 
за прашања за ЕБОР. 

 
Еколошки и социјални политики (ЕСП) 
 

ЕСП и релевантните Барања за работење (БР) ги воспоставуваат практиките 

преку кои ЕБОР ги имплементира обврските за промовирање на ,,еколошки 
стабилен и одржлив развој”. ЕСП и БР вклучуваат специфични одредби за 
клиентите, кои треба да ги следат, заедно со применливите барања од 
локалните закони за јавно информирање и консултациите, како и 

воспоставување на механизми за жалба кои треба да ги добијат и да изнајдат 
решение за забелешките и поплаките на клиентите и засегнатите страни, 
особено за еколошкото и социјалното работење на клиентот и самиот проект. 
Пропорционално со природата и рамката на проектниот еколошки и социјален 

ризик и влијание, ЕБОР дополнително бара неговите клиенти да објават 
информации, согласно релевантните пракси, кои се поврзани со ризиците и 
влијанијата кои се појавуваат во проектите, да превземат разумни консултации 
со учесниците во проектот, и да ги разгледаат и да одговорат на поставените  

прашањата. 
 
Повеќе информации за праксите на ЕБОР поврзани со оваа проблематика може 
да пронајдете тука. 

 
Интегритет и усогласеност 

 
Канцеларијата на Главниот службеник за усогласеност (КГСУ) на ЕБОР, 

промовира добро владеење и обезбедува услови за имплементирање на 
највисоките стандарди на интегритет за сите активности на Банката, согласно 
најдобрите меѓународни пракси. Проверката на интегритетот се врши на сите 
клиенти на Банката, со цел да се обезбедат услови, проектите да не 

претставуваат неприфатлив ризик за интегритетот или репутацијата на Банката. 
Банката верува дека идентификувањето и разрешувањето на проблемите во 
фазите на одобрување на проектот, се најефикасни средства за обезбедување 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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на интегритетот на трансакциите на Банката. КГСУ игра клучна улога во овие 
заштитни напори, но помага и во проверување на ризиците поврзани со 
интегритетот на проектите во пост-инвестициската фаза. 

 
КФСУ е одговорна и за испитување на обвинувањата за измама, корупција и 
лошо владение во проектите кои се финансирани од ЕБОР. Било кој во или вон 
Банката, кој се сомнева дека има измама или корупција, треба да достави 

писмена забелешка до канцеларијата на Главниот службеник за усогласеност, 
на електронска адреса на compliance@ebrd.com. Сите работи кои ќе бидат 
пријавени, ќе бидат обработени од страна на КФСУ и ќе следи одговор. Сите 
пријави, вклучувајќи ги и анонимните, ќе бидат разгледани. Приговорите може 

да бидат поднесени на било кој јазик кој се користи во Банката или јазик каде 
Банката има свои канцеларии. Доставените информации мора да бидат за 
општа добра намера.  
 
Пристап до Политика на информации (ППИ) 
 

ППИ пропишува како ЕБОР ги објавува информациите и се консултира со 
учесниците во проектот, со цел да промовира подобро спознавање и разбирање 

на стратегиите, политиките и проектите, следствено нивното стапување на сила 
од 1 јануари 2020 година. Ве молиме проверете на овој линк Пристап до 
политики за информирање , за да дознаете кои информации се достапни на веб 
страната на ЕБОР. 

 
Посебни барања за информации може да се достават преку Формуларот за 
прашања за ЕБОР . 
 
Независен механизам на приговори за проектот (НМПП) 

 
Доколку справувањето со забелешките на клиентите или Банката, околу 
еколошките, социјалните и јавните објави на информации не се успешни (на 

пример, преку механизмите на жалба на ниво на клиент - проект или преку 
директна интеракција со менаџментот на Банката), поединците и организациите 
може да бараат нивните забелешки да се разгледаат преку релевантниот 
независен механизм на приговор за проекти на ЕБОР, креирани за оваа намена.  

  
НМПП на ЕБОР, независно ги разгледува аспектите на Проектот кои се верува 
дека предизвикале (или има веројатност дека ќе предизвикаат) штета. Целта на 
механизмот е да поддржи дијалог помеѓу учесниците во Проектот во 

разрешување на аспектите од еколошки, социјални и јавни објави на 
информации; да определи дали Банката ги испочитувала Еколошките и 
социјалните политики или одредбите кои се поврзани со проектот, во однос на 
Пристапот до политиките на информирање , и онаму каде што е релевантно, да 

се справи со било кои постоечки неусогласености со овие политики, 
истовремено превенирајќи идни неусогласување со Банката. 
 
Ве молиме посетете ја веб страната за Механизми за проекти кои можеме да ги 

финансираме, за да дознаете како да доставите поплака преку доверливиот 
образец достапен онлајн, директно преку електронска адреса, онлајн 
електронска адреса или телефон. НМПП Ви стои на располагање за да 

mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/how-ipam-works.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/how-ipam-works.html
mailto:ipam@ebrd.com
https://www.ebrd.com/project-finance/ipam.html
https://www.ebrd.com/project-finance/ipam.html
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разговара за Вашата загриженост околу оваа проблематика и да одговори на 
било кое прашање околу доставување или справување со поплаките, а е 
согласно Политиката за финансирање на проект и Упатствата. Идентитетот на 

доставувачите на поплаката може да се чува како доверлив, доколку истото е 
побарано од  подносителот на поплаката.] 
 
 

https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html

