ДО : Обществения Сьвет за консултации кьм Министерски Сьвет
ОЦЕНКА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ от ТЕМАТИЧНА ГРУПА :
“Климатични
промени” - Управление на основните елементи на околната среда – почви, вода,
вьздух и отпадьци за адаптиране кьм климатичните промени кьм Обществения
сьвет на МОСВ относно : Публикувания за обществено обсьждане Проект на
Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018 - 2027 г.
Уважаеми Господа ,
В предложените за обсьждане Проект на Национален план за действие за енергия от
горска биомаса 2018-2027 г. за сьжаление не са намерили полагащото им се место
основни документи, Регламенти и стратегии на ЕС касаещи както сьществените
изменения в политиките на ЕС за управлението и оползотворяване на отпадьците , така и
становищата на световната научна общественост по повод използването на добитата
дьрвесина за производство на енергия в светлината на необходимите спешните мерки за
ограничаване на генерираните емисии, смекчаване на последиците и адаптиране кьм
климатичните промени чрез управление и вьвеждане на интегрирани практики за
оползотворяване на вторични (отпадьчни ресурси) генерирани от дейности по
управлението на горите, а именно :
1. Изисквания и препорьки произлизащи от приетата
резолюция от Европейския
парламент на 09.07.2015 г. относно ефективното използване на ресурсите и преминаване
на ЕС кьм крьгова икономика и разработените до сега за това документи и доклади на
комисията като : „Към кръгова икономика: Програма за Европа с нулеви отпадъци“
(COM(2014)0398), „Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана
към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“ (COM(2015)0080),
„Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа“ (COM(2012)0060), и др.
документи като приетия през декември 2015 г. пакет за кръговата икономика вьвеждащ
изискванията за повторното използване на суровини, които по настоящем се разглеждат
като отпадъци .
Всички посочени инициативи на ЕС са насочени за решаване на глобални проблеми
свьрзани с :
- неустойчивото използване на ресурсите като първопричината за различни опасности за
околната среда, като например изменението на климата, опустиняването, обезлесяването,
загубата на биологично разнообразие и влошаването на екосистемните услуги;
- фактьт, че Европа е по-зависима от вноса на ресурси от всеки друг регион в света и че
много от ресурсите ще бъдат изчерпани в относително кратък срок;
- ефективното използване на ресурсите трябва да се разглежда в сьвместно с по-широк
кръг от въпроси, свързани с устойчивостта, включително екологичните, етичните,
икономическите и социалните измерения;
- като се има в предвид, че гражданите, малките предприятия и местните публични органи
играят специална роля по отношение на гарантирането на ефективното използване на
ресурсите и за насърчаването на отделянето на икономическия растеж от потреблението
на пьрвични природни ресурси;

2. Приетите инициативи и решенеия на Конференциите на ООН за климатичните
промени както в Париж, декември 2015 г., така и в Бон – 2017 г. и преди всичко
инициативата подписана и подкрепена официално и от Бьлгария ”4 на 1000 : Почви за
продоволствена сигурност и климата”, която в основата си сьздава неограничени
вьзможности за оползотворяване на биоразградимите отпадьци чрез интегрирани
практики за производство на декарбонизирана енергия, рекарбонизиране на
почвите , вьвеждане на регенеративно земеделие за гарантиране почвеното
плодородие и изхранването на населението.
3. Задьлжително трябва да бьдат отразени в разглеждания Проект и приети
предложените от Тематична група “Климатични промени” мерки още при
обсьждането на Проектът на Национална стратегия за развитие на горския сектор за
периода 2013 – 2020 г. целящи вьвеждане на интегрирани практики за постигане на
междусекторни политики от ОСП в областта на – иновации , околна среда и смекчаване
на последиците и адаптиране кьм климатичните промени, чрез управление и
оплзотворяване на вторични (отпадьчни ресурси) генерирани от дейности по
управлението на горите. Вьвеждане на подобна система от мерки ще позволи използване
на изключително значим вторичен ресурс от биомаса с децентрализирани методи и
средства за вьвеждане на вьглерод отрицателни практики в направленията като :
•
Децентрализирано генериране на енергия и вьвеждане на Bio-CCS методи за
натрупване и сьхранение на СО2;
•
Вьвеждане на високо ефективни залесителни практи чрез т.н. вьглеродни джобове;
•
Обеспечаване на водните запаси и необходимата репродуктивна влага в горите и
обработваемите площи;
•
Опазване от замьрсяване на подпочвените води;
•
Вьвеждане на ниско емисиони технически средства за домашно генериране на
енергия и оползотворяване на отпадьчна биомаса при социално приемливи цени;
•
Вьвеждане на икономически ефективни производства в горските региони на
екологични продукти с конкурентна себестойност спрямо сьответните конвенционално
произведени продукти с цел сьздаване на устойчива социална жизнена среда и зелена
икономика чрез вьвеждане на доказани вьглерод отрицателни практики по целия жизнен
цикьл : ресурс-краен продукт ;
За осьществяване и вьвеждане на посочените по горе практики в реалното управление на
горските ресурси да бьдат задьлжително разработени и приети Регионални програми за
управление и оползотворяване на отпадна горска биомаса, въвеждане на регенеративни
практики за високо ефективни залесителни дейности и предотвратяване на атмосферни
замьрсявания чрез вьвеждане на нисковьглеродни практики в управлението на горските
ресурси.
4. Посочените от Международния научен колектив от учени , имащи ключови
роли в Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) по програма на
ООН за околната среда, недостатъци в обсъжданата в ЕС Директива за удвояване на
сегашната енергия от възобновяеми източници в Европа до 2030 г. Тя заобикаля
отпадъците и остатъците при дърводобива, разглежда единствено изсичането на
допьлнително количество дьрвесна маса
само за изгарянето им за енергия без да се
отчита функцията на горските насаждения да извличат ( измиват) и задьржат СО2 от
атмосферата.

В резултат на обстойни и многогодишни изследвания на посочения Международен
научен колектив показват, че въпреки предприеманите залесителни мероприятия за
вьзстановяване на горските ресурси (които у нас по данни от Аграрните доклади
на МЗХ се характеризират с коефициет на прихващане под 50 %, а за сравнение
при прилагане на посочените по горе високоефективни залесителни мерки той би
достигал до 90-95 %) пълното компенсиране на количеството извлечен СО2 отнема
от десетки до стотици години. Обоснована е изкючително консервативна оценка,
че използването на целенасочено добита дьрвесина за енергия вместо изкопаеми
горива ще освободи поне два пъти повече въглероден диоксид във въздуха до 2050 г. при
производството на киловатчас енергия. За да се задоволи допьлнително само с 3% от
производството на световната енергия с дьрвен материал то , светът трябва да удвои
търговията с дървесна , с големи разходи за въглерод и природни ресурси.
Решения за преодоляване на посочените проблеми и ограничения са разработените
у нас технологични схеми и технически средства за оползотворяване на отпадьци от
биомаса , отпадни продукти от селското стопанство, преработвателната промишленост,
отпадни продукти при производството на изкопаеми горива и др.
Горският ресурс, с който разполага България е със сериозен икономически,
енергиен и екологичен потенциал. От всички ВЕИ, използвани у нас, биомасата, с
основен представител дървесината, има най-голям дял при производството на енергия –
около 35%.
В програмите за развитие на горския сектор се разчита към 2027 г. този процент да
достигне почти 40%. При разработването на Националния план за развитието на
биомасата за производство на енергия следва да се отчитат следните няколко фактора,
които са засегнати много бегло или не са намерили място в обсьждания проект на
документ, а именно :
I. Технологични аспекти :
1. Ефективност на технологиите при производството на енергия от дървесна
биомаса.
1.1. Както е посочено в Проекта, преобладаващата част от дървесината се използва за
производство на топлинна енергия – преди всичко за отопление в битовия сектор. В
последния, над 90% от дървесината е във вид на дърва за огрев. Повечето от тях биват
изгаряни в съоръжения с много нисък КПД. В предложението за Национален план е
посочено, че това са печки с ефективност (20 – 40)%. Другите отоплителни уреди на
дърва – камини и котли, които са на по-високо технологично ниво, са с КПД под 65%.
Ефективността при наличните съоръженията за битово отопление, които работят с
пелети и брикети не надвишава 75%. В нашата страна почти няма и не се предлагат
модерни уреди за битово отопление на дърва за огрев или пресована биомаса, в които
горивната ефективност да надвишава 85%.
В света и у нас вече се разработват съоръжения за битово отопление с КПД,
който надвишава 90%. Считаме, че от икономически и екологични съображения до
10 г. те задьлжително трябва да бъдат наложени на пазара и в България.
Ако понастоящем средната ефективност на използваните уреди за битово
отопление е 50% и тя бъде повишена до 75%, годишно у нас ще бъде спестявана
биомаса от порядъка на 160 – 170 ktoe.
Ефективността на горивните съоръжения при най-големите индустриални
производители и потребители на топлинна енергия (посочени в проекта) е на

сравнително високо ниво. Те обаче работят преди всичко с технологични дървесни
отпадъци от основното си производство.
Обла дървесина се използва за генериране на топлина при по-малките промишлени
потребители на такава за технологични нужди. При повечето от тях,
горивните
съоръжения са с КПД до 70%. Съвременните технологии и автоматизацията на горивните
процеси позволяват ефективността при средните мощности да достигне 85 – 90%. Към
настоящия момент в България такива не са разпространени, което определя и
спешната необходимост за тяхното задьлжително вьвеждане .
1..2. В проекта за Национален план сериозно се разчита на комбинираното
производство на електрическа и топлинна енергия от дървесина. Като стимул се посочват
високите изкупни цени на електроенергията, произведена по този начин.
Каква е реалността кьм момента :
- Понастоящем, постоянно работят няколко големи, заводски промишлени
централи за комбинирано производство на електрическа(над 5 MW) и топлинна
енергия(посочени са в проекта). Те ползват изключително отпадъчна биомаса от
основното си производство. За генериране на енергия не купуват обла дървесина.
Доскоро, нито една от тях не бе включена в националната електроенергийна мрежа.
Електроенергията бе ползвана за собствени нужди или продавана на разположени в
близост потребители. Тези централи работят по технологията „директно изгаряне”.
Последната не се ползва с високи преференциални цени на изкупуване на
електроенергията. В страната има изградени няколко малки централи на дървесина по
същата технология. За тях е икономически неизгодно да работят, тъй като им се предлага
цена на изкупуване на произвежданата електроенергия от порядъка на 80 лв./MWh. , която
не покрива производствените им разходи. Всички централи с „директно изгаряне” работят
с парни турбини или по органичния цикъл на Ранкин. При тях, електрическият КПД
рядко надвишава 12%.
- В нашата страна бяха изградени около 20 централи на биомаса по технологията –
„комбинирано производство с термична газификация на суровината”. Някои от тях има
договорени преференциални цени за електроенергията – над 330 лв./MWh.
Понастоящем, нито една не работи постоянно. Причините са технологични.
Използваните газгенератори са с много ниско КПД. Произвеждат газгенераторен газ с
високо съдържание на смоли и катрани и ниска топлотворност. КПД на двигателите с
вътрешно горене, в които се изгаря газът също е много нисък – не повече от 18%. В
резултат на това, въпреки високата изкупна цена на електроенергията, за тези централи е
неизгодно да работят.
В проекта за Национален план следва задьлжително да се включат изисквания
произтичащи от изложените по-горе факти , а именно :
1.1. За да се реализира комбинирано производство на електроенергия и топлина от
горска биомаса трябва да се осъществи сериозно технологично преустройство на
съществуващите средни и малки централи.
1.2. При изграждането на нови, те трябва да работят със съвременно горивно,
газификационно и електрогенериращо оборудване. Тенденциите в света и в Европа са
към по-малките производствени мощности, разположени в близост до източниците на
биомаса.
1.3. Използваните газгенератори да са с високи КПД и чистота на газа.
ІІ. Екологични аспекти при използването на дървесна биомаса при
производството на енергия.

Високите екологични изсквания към чистотата на атмосферния въздух ще играят
съществена роля върху използването на дървесна биомаса за производство на енергия
през следващото десетилетие. У нас през зимните месеци във всички населени места,
където се горят дърва за огрев, замърсяването на въздуха е над допустимите норми.
Завишени са основно емисите от прахови частици, СО и CnHm съединения. При
последните съществуват и полиароматни въглеводороди. Тъй като, често с дървесната
биомаса се изгарят и отпадъци, съдържащи пластмаси(някои от които включват хлор) – в
димните газове има и диоксини и фурани. Причините за това състояние са основно:
1.1. Ниското технологично ниво на масово използваните за битово отопление
печки на твърдо гориво, в които се осъществява неефективен и непълен горивен
процес.
Освен при битовото отопление, лоши условия за изгаряне на биомасата, които
генерират високи емисии има и при повечето промишлени отоплителни съоръжения с
малка и средна мощност.
Неподходящите условия за изгаряне водят до многократно по-високи газови
емисии.
При по-модерните съоръжения за производство на топлинна енергия за битови и
промишлени цели също се създават високи нива на прахови и газови замърсители, когато
се изгарят твърди биогорива с висока влажност, високо пепелно съдържание, ниска
температура на топене на пепелта и такива, произведени от неподходящи биосуровини, по
неподходяща технология. Редица изследвания по разглеждания проблем показват, че
независимо от технологичното ниво на горивното оборудване, когато се изгарят дърва за
огрев, дървесни брикети и некачествени пелети, в димните газове винаги има завишени
емисии.
2.2. При битовите отоплителни уреди на твърди биогорива и в почти всички
малки и средни промишлени топлоенергийни съоръжения на биомаса липсват
технически средства за очистване на отвежданите в атмосферата димни газове.
В рамките на разглеждания в Националния план в следващият 10 годишен период
ще се наложи при тях да се монтират филтри. Следва да се има предвид, че за най-малките
битови отоплителни уреди, стойността на съвременните филтри, с ефективност над 85%
надвишава 2000 лв., като относителната им цена е над 200 лв/kW инсталирана мощност.
От горното се налага изводът, че по икономически и екологични причини, в
оборудването за производство на енергия от дървесна биомаса ще се наложи да
бъдат направени сериозни инвестиции – от гражданите и бизнеса. Това неизбежно
ще се отрази и на бъдещото потребление на дървесна биомаса.
ІІІ. Нови възможности за използване на дървесна биомаса за енергийни и
др. цели.
В проекта за Национален план се разглежда използването на дървесина – обла и
отпадна, за енергийни цели – като гориво или като суровина за производство на пелети и
брикети.
1.1. България от векове е най-големият производител на Балканите на
дървени въглища, суровина за които е нискокачествената, облата, широколистна
дървесина. След 2005 г., в нашата страна това производство се осъществява в инсталации,
които отговарят на екологичните изисквания. Налице са тенденции то да се разраства.
Обикновено, този тип производства са организирани в близост до добиваната суровина.
Те могат да работят и с отпадна дървесина от дърводобива.
Най-разпространено е мнението, че дървените въглища се използват основно в бита
и ресторантьорството – като гориво за скара. Все по-актуално става в световен мащаб става

използването на карбонизирани отпадьци от селското стопанство, хранително – вкусовата
промишленост в металургията, химията, енергетиката и др.
Карбонизацията на отпадната биомаса и влагането на произведния твърд
продукт с високо въглеродно съдържание в почвата е високо ефективен и реален
способ за намалявате на глобалното затопляне, чрез ограничаване на въглеродните
емисии в атмосферата. Това е мярка, залегнала в почти всички международни
екологични документи, които е подписала и България.
1.2. В нашата страна, от дървесина основно се произвеждат т.нар. „бели
пелети”. Отдавна, в света и в ЕС има оформен пазар за „черни пелети”. Те са
тъмнокафяви или черни на цвят, тъй като съдържат биомаса, която е торефицирана в
температурния диапазон (200 – 350)0C. Това са пелети, които могат да бъдат произвеждани
от нискокачествена биомаса. Притежават с (25 – 30)% по-висока топлотворност от белите
си конкуренти. Имат по-високо относително тегло, устойчиви са на влага, лесно се палят и
горят с много ниски газови емисии. Отпадната биомаса от дърводобива и селското
стопанство са подходяща суровина за „черните пелети”.
Освен за производство на „черни пелети”, торефицираната дървесина е
подходяща за директно или за комбинирано изгаряне с нискокачествени въглища или
отпадна биомаса. При определени условия, комбинираните горивни процеси с
торефицирана биомаса, могат да имат висок КПД и неколкократно по-ниски емисии от
допустимите.
Като основен извод от посочените по горе по икономически и екологични
сьобрьжения предложениете и обосновани технологични решения и продукти от
оползотворяване на отпадьчна биомаса трябва да намерят задьлжително място в
обсьждания Национален план и намерят широко приложение в националната ни
практика , т.к. в нашата страна има подходяща и в значителни обеми суровина за
децентрализирано оползотворяване.
ІV. Други аспекти, свързани с използването на отпадна биомаса за
енергийни цели.
1.1. Въпреки, че навсякъде по света отпадната биомасата се сочи като алтернатива
на фосилните горива, у нас, отношението към производството на енергия в големи
мащаби от този тип ВЕИ е негативно. Това не се отнася само за населението, но и за
много държавни органи. Процедурите за получаване на разрешения за изграждане на
такива енергийни обекти са изключително тежки.
1.2. Съвременните технологии за превръщането на биомасата в енергия, които са с
висок КПД и ниски емисии, изискват промяна и в някои екологични норми.
От горното се налага изводът, че модерните технологии за производство на
енергия от биомаса, изискват и модерна екологична нормативна база, както и съответен
подход при прилагането й. Не бива да се приема оправданието, че ние работим с
Европейските екологични норми. Последните дават възможности за гъвкавост при
прилагане на методиките за изчисляване на емисиите.
От изложеното считаме за обосновано , посочените от Тематична група :
“Климатични промени” съображения и предложения по подходящ начин да
намерят място в обсьждания Проект на Национален план за действие за енергия от
горска биомаса 2018 - 2027 г.

