
СТАТУС - ПВЕ БОГДАНЦИ - ВТОРА ФАЗА

Паркот на ветерни електрани (ПВЕ) Богданци - втора фаза ќе се состои од 3 до 4
ветерни турбини, што ќе резултира со вкупна инсталирана моќност од минимум 13,2
MW и номинално годишно производство на електрична енергија од околу 37 GWh.
Планирана инвестиција на проектот е 21 милиони евра, од кои кредит од KfW банка
во износ од 18 милиони евра и 3 милиони евра средства на АД ЕСМ.

Со овој проект, се очекува да се постигнат  следните ефекти:

1. Се зголемува инсталираната моќност на АД ЕСМ за 13,2 MW и годишно
производство од дополнителни 37 GWh, доволни за снабдување со
електрична енергија на околу 6000 домаќинства.

2. Се заокружува проектот Парк на ветерни електрани Богданци на
проектираната инсталирана моќност од 50 MW и вкупно годишно
производство од околу 137 GWh.

3. Со изградбата ќе се зголеми уделот на обновливите извори во производството
на електрична енергија од АД ЕСМ од околу 3%.

4. Заштеди на емисијата на CO2 од околу 35.000 t/годишно.

Реализацијата на активностите на проектот е започната а планирано завршување на
проектот е во 2022 година.
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