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Дървесната биомаса от краткотурносови плантации като 
ВЕИ – организационни решения 

н.с. I ст. Инж. Мирослав Якимов Миков 

Опитна станция за бързорастящи горскодървесни видове – гр. Свищов 

ПРЕДГОВОР 

Важно е да се напомни, че през 80-те години на отминалия век в 
България ядрените лобисти на енергетиката започнаха всевластие над 
политическите и експертни решения, като изцяло неглижираха 
възобновяемите източници на електроенергия: малки ВЕЦ, 
ветрогенератори, фотоволтаични и други комбинирани централи. Не по-
различно беше и продължаващото до преди 3-4 години положение в 
Аграрно-биологическия и лесовъдския сектор, където се пропагандираха 
архаичните твърдения за „традиционализма” в асортимента на 
получаваните продукти и суровини, като по-този начин се предопределяха 
и начините за тяхното използване. На биотехнологичните решения за 
получаване на енергоносители от стопанската дейност в тези отрасли се 
гледаше като нещо екзотично и далечно. Нещо повече, спомням си 
времената на първите опити за популяризиране на научните принципи и 
приложение на „енергийното лесовъдство”, какъв отпор получиха от 
горското ведомство в т.ч. и от преднамерено уговорени „специалисти”. 

Обстоятелствата, които предопределят общата стратегия на 
Европейския съюз, заедно със засиления интерес от частни инвеститори в 
последните години, обърнаха нещата и се започна едно масово 
„преоткриване на топлата вода”. В интернет, в пресата, дори в научни 
списания и всякакви други литературни източници пишат студенти, 
обикновени невежи, псевдо-специалисти, заинтересовани лица и много 
рядко запознати професионалисти. Темата бяга от нива технологични до 
икономически шмекерии, при условие, че и в двете направления нещата са 
осветлени в страните с опит в тези производства: Швеция; Дания; 
Великобритания; Холандия; Финландия; Полша; САЩ и др. 

Малка група от лица домогващи се до готови проектни възможности 
оглавяват всевъзможни институции, организации и дружества и вече 
експлоатират промишлени мощности с ВЕИ предимно за електроенергия и 
течни фракции на горива от маслодайни земеделски култури. 
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Нерегламентираните проблеми при тях са много. Но това е тема от 
компетентността на други анализатори.  

Не стоят така нещата с дървесината и нейния дъбив за енергийни 
цели. 

Всеобщо известно е, че от всички възобновяеми енергийни 
източници най-голям принос в енергийния баланс на страните има 
дървесината. Условно горската дървесна суровина може да бъде разделена 
на две групи: традиционно познатата средна и дребна дървесина за 
топлинна енергия и включените в т.ч. отпад и вършина и втората група 
специализирани плантации от горскодървесни и храстови видове за 
биомаса (енергийни горски култури) с кратък турнус. 

В Опитната станция за бързорастящи горскодървесни видове с 
краткотурнусовите плантации от тополи, върби, пауловния, акация и други 
се работи още от 1982 година. 

Проучват се почти всички аспекти на технологичните, биологичните 
и екологофизиологичните условия за създаване, стопанисване и 
продуктивност на плантациите. Може да се каже, че лесовъдско-
технологичният продукт е налице. Интересът на инвеститори и стопани на 
земи е раздвижен и нараства, има и достъпна информация. Масова 
практическа реализация в България обаче още няма и причините за това 
най-общо казано са в нерегламентираните „Организационни решения” 

Целта на този доклад е въведение към някои условия за организация 
и производство на енергоносители от плантации за биомаса с 
бързорастящи горскодървесни видове. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Първо:Запознаване със съвременните положителни практики в 
страни от ЕС: 

Швеция – град Енкопинг, биомаса от върби осигурява топлина и 
електричество за общината 

Испания – Община Гранада гр. Санта Фе, биомаса от тополи, 
алтернативен източник за енергия 



 

3 

НАЦИОНАЛЕН ГОРСКОСТОПАНСКИ СЕМИНАР НА БУЛПРОФОР – 24-25.03.2010г 

 

Северна Ирландия – Имението Брук Хол, Лондондери, върбова 
дървесина като гориво, а плантацията се използва за рециклиране на 5000 т 
утайки от канализацията 

Чешка република – Храст у Брезнице, плантация от върби създадена 
от кмета на общината, върху полупесъчлива почва и т.н. 

Италия, провинция Ферара, Контрапо, Поди Волано, тополова 
плантация за биомаса и за подобряване на почвата с отпадни утайки от 
винената промишленост. 

Унгария – Виктория Маргисак, плантации от тополи и върби за 
биомаса, използваща за напояване отпадни води 

Второ: Основи на Европейското и Българското законодателство и 
разработени програмни документи: 

1. Реформата на Общата селскостопанска политика на ЕС – 2003 – 
схема за подпомагане производството на енергийни култури 

2. Протокола от КИОТО 
3. Цели на ЕС в областта на обновяемите енергии 

Приетия план за действие за биомаса, чиято основна задача е да 
стимулира производството на биомаса до количество равно на 15 млн. тона 
петрол (55 млн. тона са предназначени за производство на електричество, 
75 млн. тона –за отопление и 19 млн. тона за транспорт) 

4. Проект за Енергийна стратегия на България до 2020 г. 
5. Директива 2001/77/ЕС за насърчаване на дела на ВЕИ 
6. Бялата книга по ВЕИ – към 2010 г. ЕС, трябва да достигне 
производство на електроенергия от дървесина около 70 TWh 
(тераватчаса) 

7. Национална дългосрочна програма за насърчаване на изполването 
на биомаса 2008 – 2020 г. 

8. Програма за развитие на селските райони – 2007 – 2013 г. 
9. Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници 
и биогоривата, обнародван в бр. 49 на ДВ от 19 юни 2007 г. 

10. Зелена книга на ЕК 

Трето: Условия за организационни решения при устройство на 
плантация 
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- Помощите за енергийни култури са част от общата стратегия 
на ЕС: Предоставят се по схеми включващи стимулиране на 
производството, оставяне на земи под угар за енергийни култури и др. Не 
могат да се получават помощи по схемите за едни и същи култури. 
Помощта се отпуска само за производство на енергийни култури при 
сключен договор между производител и преработвател. 

- Необходим е бизнес план, в него изчерпателно трябва да се 
отговори на много въпроси 

- Ограничения, свързани с опазване на почвите, подпочвените 
води, биологичното разнообразие НАТУРА 2000, с СОМ (2006) 231, която 
променя директива 2004/35/ЕС 

- Избор на място и планиране на културите, климат, почви, 
релеф, инфраструктура, схеми и т.н. Тук трябва да се изясни нивото на 
подпочвените води, какъв тип е почвата, релефа и наклона на терена, 
разстоянието до зони за консервиране, и природни източници за 
напояване, устойчивост към насекоми и заболявания, дистанция до 
купувача на биомаса, пътища, електрически мрежи за високо напрежение, 
места за предварителни третиране и съхранение на отпадъци, достъп до 
отпадни води и тяхното качество, снеговалежи и измръзвания и т.н. 

- Икономика: Проучване и наличие на пазара за дървесна 
биомаса, при субсидирана площ от 1 ха може да бъде считана като 
минимална. Максимални разстояния от 40-80 км между градината и 
крайния потребител на биома може да се счита за оптимално. В социален 
аспект площ от 10000 ха с късотурносова градина има потенциал за 
създаване на 3000 нови работни места. Икономически рентабилна е 
плантацията, която дава над 20 т/ха абсолютно суха маса след първата 
година и може да гарантира този добив до 20 г. 

- Инвестиции и оперативни разходи. Трябва да се проучат какви 
са мерките на правителството за стимулиране на това производство. На 
настоящия етап в България се използва неясна комбинация от 
преференциално ценообразуване, данъчни стимули и задължение за 
изкупуване, която комбинация е ниско ниво на стимулиране. 

- Оперативните разходи след първата ротация спадат до 50 % от 
всички общоприети разходи 

- Управление на плантациите – тук се включват организационни 
решения за: Засаждане и период на ротация, напояване и торене и 
прибиране на реколтата, съхранение и транспорт. 
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При избора на посадъчен материал трябва да се използват 
продуктите на лицензирани производители с видове и сортове подходящи 
за местните условия, с висока продуктивност, устойчивост на болести и 
измръзване и добро съотношение кора към дървесна маса и др. 

Четвърто: Решения относно стопанисването на плантациите: Най-
типичния проблем е конкуренцията с плевелите и използването на 
подходящи хербециди. Агротехническите мероприятия са 
препоръчителни, както и оградните съоръжения, но борбата с насекомните 
вредители и болести е задължителна 

Пето: Сложен въпрос в нашите условия е достъпа и наличност на 
механизация и техника. 

- Съществуват разработени агрегати за засаждане на резниците в 
няколко реда 

- Собствениците трябва да решат кое е по-изгодно 
икономически да ползват машина или работници за ръчно залесяване. 

- Машините за прибиране на реколтата – трябва да имат работен 
капацитет до 1 ха/час. За сега на пазара са известни следните комбайни: 
Аустофт; Клаас Харсевинкел (Саликс); Хютман (Дървосекач); Лохнер, 
Пройс и Нордик Биомас Стемстер МК II. 

- Системи за комбинирано поливане и напояване на площите. 

Шесто: Прибирането на реколтата: Организационните въпроси тук се 
свеждат до яснота в какъв вид ще се доставя суровината до потребителя и 
различните качествени показатели: (Директно наситняване; на цели 
пръчки и получаване на трупчета от стъблата). Да се предвидят оборудване 
и помещения за сушене и др. 

Седмо: Производни машини и инсталации за оползотворяване на 
суровините. Ключови организационни решения, които в най-висока степен 
спъват процеса на създаване и използване капацитета на специализираните 
краткотурнусови плантации за биомаса. 

Осмо: Не на последно място и като важен фактор се явяват 
подкрепата на научноизследователската дейност, иновациите и тяхното 
фискално диференциране в полза на по-бързото внедряване на Световните 
и Европейски положителни практики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Организационните мерки в инвестицията, разглеждани по същество в 
този писмен материал, са далеч по-детайлни и многобройни. 
Професионалният и правилен подход към този бизнес, за да може да 
стартира и успешно да се развива в България, е комплексното проектно 
планиране на базата от успешно специализирани познания и утвърдени 
технологични и технически решения. Необходими са и държавни разчети 
за ползването на енергийните мощности и енергоносителите от ВЕИ. 

В стратегията за развитие на енергетиката и в другите програмни 
документи се говори изобщо за „енергиен микс”, което по същество не 
дава очаквания отговор 

• Авторът е ползвал „Проект на Енергийна стратегия на България 
до 2020” – МИЕТ 

• Ръководство за краткосрочна ротация на храстовидни видове – 
2008 г. проект BIOPROS 

• Аграрният сектор в условията на финансова криза 2009 г. издание 
на СА „Д.А. Ценов” – гр. Свищов 
 


