
Качествени характеристики и мерки 
за гарантиране на качество на 
дървесните биоенергийни продукти

Гарантирането и оценката на качеството е от съществено значение за 
производството на висококачествени твърди биогорива. 

Качеството може да бъде гарантирано чрез стандартизация и/или 
сертифициране. Твърдите биогорива имат различни характеристики на 
изгаряне и не винаги е възможно за производителите и консуматорите 

да определят съответните качествени параметри. Установените 
и приетите изисквания за качество на твърдите биогорива спомагат  

за определянето на конкретен клас качество на готовия продукт.

Гарантирането на качество е в основата на концепцията за центрове 
за логистика и търговия с биомасата (ЦЛТБ) и дава конкурентно 

предимство пред  други снабдителни вериги на дървесна биомаса. 
ЦЛТБ са местни или регионални центрове с оптимизирана организация 
на логистиката и търговията, в които различни дървесни биоенергийни 
продукти със стандартизирано качество се предлагат на местния пазар.

За да се осигури постоянно качество на произведените продукти, 
в ЦЛТБ трябва да се въведат мерки, необходими

 за гарантиране на качество.

www.bioresproject.eu

За повече информация:
Национална Асоциация по Биомаса 

www.bgbiom.org

ел. поща: bgbiom.plovdiv@gmail.com
телефон: +359 32 630896
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Защо качеството на дървесните биоенергийни 
продукти е важно?



ДРУГИ ПОЛЗИ:
Подобрен, постоянен и предвидим ефект,   
позволяващ прогнозирането на   
необходимите количества биогорива
Постоянна производителност, максимално  
удобство и намаляване на разходите за поддръжка
Възможност за намаляване на разходите за отопление 
при използването на висококачествени биогорива с 
еднакъв размер и ниско съдържане на влага, водещо 
до постоянна производителност и по-висока енергия 
на изгаряне и до намаляване на разходите за гориво  
и възможността за повреда на инсталацията
По-леки физически усилия при презареждането  
с биогориво и почистването на пепелта

Предлагането на качествени твърди биогорива (или 
биоенергия) и тяхната целогодишна наличност в ЦЛТБ 
спомага за привличането на повече клиенти, което води 
до необходимост  от постоянни снабдителни доставки със 
суровина (дървесна биомаса). Това спомага за минимизиране 
на рисковете от страна на производители и снабдителите и 
предоставя възможност за инвестиране и по-широко участие 
в управлението  на  снабдителните (производствени) вериги 
на дървесна биомаса. 

Качествените характеристики са тези аспекти на биогоривата, 
които подлежат на контрол и оценка с цел да се постигне 
определено ниво на качество. Те трябва да бъдат представени 
точно и ясно на консуматорите от операторите на ЦЛТБ. В 
зависимост от вида на използваното биогориво най-често се 
контролират следните характеристики:

За консуматорите е важно да бъдат по-добре информирани 
в избора си на качество при закупуването на твърди 
биогорива. Консуматорите са по-удовлетворени, когато 
купуваният продукт покрива очакваните стандарти и по 
този начин позволява на уредите за отопление да 
функционират оптимално. Гарантирането на качество 
дава увереност на консуматорите относно качествените 
характеристики на продуктите и изгражда доверие и 
сигурност.

ЗНАЧЕНИЕ И ПОЛЗИ ЗА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ/СНАБДИТЕЛИТЕ

КАЧЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СЪЩНОСТ

ЗНАЧЕНИЕ И ПОЛЗИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КОНСУМАТОРИТЕ
(И ОПЕРАТОРИТЕ НА ЦЛТБ В СЛУЧАЙ 
НА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЕНЕРГИЯ) 

ГАРАНТИРАНЕ НА КАЧЕСТВО - СЪЩНОСТ
Гарантирането на качество се състои в контролирането на 
качеството на продукта и/или продуктовите снабдителни 
канали с цел произведеният продукт да бъде доставен на 
клиента по най-ефективен и рентабилен начин в рамките 
на договорените параметри. Това води до рентабилен 
производствен процес и продукт.

За да се гарантира и осигури постоянно ниво на качество, 
е необходимо редовно да се вземат проби за изследване. 
Етикетът на продукта информира потребителите за 
качеството на предлаганите твърди биогорива.
Процесът на гарантиране на качество може да бъде 
изразен чрез следните практически примери: 

Качествените характеристики на твърдите биогорива сe 
определят от международните (ISO) и европейски (EN) стандарти 
за качество. Тези стандарти са в основата на системите за 
сертифициране на дървесни пелети и брикети ENplus и DINplus. 
Стандартите и сертификатите за качество се обозначават 
в продуктовите етикетите и/ или се разпространяват на 
търговците на дребно и потребителите чрез маркетинговите 
канали на производителя. Трябва да се спазят определени 
правила преди формално да се обяви, че определен продукт 
отговаря на определен стандарт или сертификат.

 калоричност

 съдържание на  
    дървесна кора

 размер на частиците

 съдържание на влага

 дървесен вид

 произход

ПОЛЗИ ОТ СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО: 
 Яснo определяне на качеството, 

   водещо до по-прозрачна конкуренция
 Ясно описание на продукта чрез 

   стандартизиран подход
 Сравними стандартизирани показатели 

   между участниците на пазара, позволяващи 
   сравнение между произведените от тях продукти
  Стандартизирана система за гарантиране на качество 

ДРУГИ ПОЛЗИ: 
Повишаване на удовлетвореността на 
клиентите, като се отговаря на техните 
изисквания и очаквания
Създаване на чувство за сигурност сред 
клиентите и другите заинтересовани страни, 
пораждащо доверие и лоялност
По-ниски разходи - благодарение на 
оптимизираните процеси и обединяването  
на ресурси
По-добро познаване на най-добрите практики 
- благодарение на трансфера на знания и 
спазването на определени стандарти

©Nino Aveni/AEBIOM



ЗАЩО СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВО ISO 9001 Е ПОЛЕЗНА 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ТВЪРДИ 
БИОГОРИВА И/ИЛИ БИОЕНЕРГИЯ?

Системите за управление на качество помагат на 
производителите да отговорят на очакванията и нуждите на 
своите клиенти. Най-широко приетата и призната система за 
управление на качеството в света е ISO 9001.

Системата за управление на качеството ISO 9001 помага 
на производителите непрекъснато да следят и управляват 
качеството в производствените дейности и определя насоки 
за постигане на безпроблемен  работен процес  и обслужване.

ПРИМЕР за спестяване на време, разходи и ресурси:
Енерстена Груп (Enerstena Group)

Виргиниус Раманаускас, Изпълнителен директор, 
Ернестена Груп

ОТГОВОРНОСТ НА СНАБДИТЕЛИ И
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ 
НА ГАРАНТИРАНЕТО НА КАЧЕСТВО

Отговорността на снабдителя на дървесна биомаса и/или 
производителя на твърди биогорива е да гарантира ясното 
представяне (обозначение/изобразяване) на :

 произхода на продукта

 съответния дървесен вид

 съответния сертификат

 съдържанието на влага

 съдържанието на дървесна кора

 калоричността

 размера на частиците

ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА ТВЪРДИ
БИОГОРИВА

Отговорност на потребителя (и търговеца) е да изисква 
достатъчно информация, позволяваща му да оцени 
качеството на твърдите биогорива. Това дава възможност на 
консуматора да определи енергийната ефективност и реална 
стойност на биогоривото, което купува и по този начин да 
избере продукт, който подхожда най-точно на използваната 
от него инсталация (котел) за отопление.

ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЯ НА ЦЛТБ В 
ПОВИШАВАНЕТО НА КАЧЕСТВОТО 
НА ТВЪРДИТЕ БИОГОРИВА

Центровете за логистика и търговия с биомаса играят важна 
роля в повишаването на качеството, защото те действат като 
оптимизирани логистични и търговски пунктове, в които различни 
дървесни биоенергийни продукти със стандартизирано качество 
се предлагат на местния пазар. ЦЛТБ действат като посредници 
между местните снабдители и консуматори на дървесна биомаса 
като гарантират непрекъсната наличност на качествени твърди 
биогорива за консуматорите и необходимост от редовни доставки 
на суровина за снабдителите. В ЦЛТБ едновременно се прилагат 
и специфични стандартни изисквания към снабдителите на 
дървесна биомаса да предоставят определена информация, с 
която да се повиши информираността на консуматорите относно 
качествените характеристики на предлаганите продукти.

„Енерстена груп е известен 
у ч а с т н и к  н а  л и т о в с к и я 
енергиен пазар. системата за 
управление на качество ISO 
9001 бе внедрена в компаниите 
от Енерстена груп и това 
доведе до максимализиране 
н а  е ф е к т и в н о с т т а  н а 
производството с 50% за 5 
години. Преди, производството 
на един от основните продукти 
отнемаше около 2 500 часа. 5 
години след въвеждането на 
ISO 9001 производството на 
същия продукт отнема около 
1 400 часа.“

©DEPI

ПОЛЗИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СИСТЕМАТА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВО ISO 9001
 Повишава конкурентоспособността 

  на пазара на твърди биогорива
 По-доброто управление на качеството 

   спомага да се задоволят нуждите на клиентите
 Повишената ефективност на работните процеси

   спестява време, парични средства и ресурси
 Подобрената производителност 

  намалява възможността за допускане на грешки 
   и повишава печалбата
 По-ефективните вътрешни процеси 

   мотивират и ангажират персонала
 По-доброто обслужване спечелва повече клиенти
 Спазването на регулаторните изисквания 

   разширява бизнес възможностите



ЗНАЧЕНИЕ НА ГАРАНТИРАНЕТО НА 
КАЧЕСТВО ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 

ПРИМЕР 1: Гарантиране на качество в 
производството на дървесни пелети
В предприятие за пелети операторът  взима проби и ги записва 
по време на работната смяна. Ако съдържанието на влага 
е над зададени параметри, той коригира производствения 
процес, за да намали съдържанието на влага обратно в 
рамките на спецификацията. Ако това не бъде направено, 
пелетите няма да отговарят на качеството, очаквано от 
клиентите и компанията ще се сдобие с лоша репутация 
на производител на некачествени продукти. Недоволните 
клиенти ще загубят доверие в производителя и продукта, 
тъй като пелетите стават по-малко рентабилни - по-ниското 
качество е с по-ниска енергийна стойност. Това може да 
доведе до изгубване на клиенти в полза на конкурентите и 
до разпространение на лоша репутация. 

ПРИМЕР 2: Гарантиране на качество в 
производството на дървесен чипс
Автоматизираните котли и инсталации на дървесен чипс 
изискват малки и еднакви по размер дървесни трески. 
Ако производителят не поддържа постоянно ножовете 
на дробилната машина наострени, това може да повиши 
съдържанието на по-големи трески. Производството на 
дървесен чипс от малки дървесни клони също увеличава  
броя на по-големите трески. При автоматизирано 
зареждане на дървесния чипс от бункера за съхранение 
към горивната камера на котела по-големите трески могат 
да заседнат в устройство за подаване (шнека) и да доведат 
до спиране и изключване на инсталацията за отопление. 
Това води до увеличаване на оперативните разходи от 
страна на клиента. Затова производителят на дървесен 
чипс трябва да внедри ефективни процедури в процесите 
на снабдяване, дробене и поддръжка, с които да гарантира 
изискванията за качество на предлагания продукт. 

ЗНАЧЕНИЕ НА ГАРАНТИРАНЕТО НА 
КАЧЕСТВО ЗА КОНСУМАТОРИТЕ

ПРИМЕР 3: Консуматори на биоенергия от 
топлоелектрическа централа 
За консуматорите на биоенергия от топлоелектрическа 
централа на дървесна биомаса е важно тя да 
функционира безпроблемно и ефективно. Операторът 
на топлоелектрическата централа трябва да предоставя 
качествена и надеждна услуга, за да гарантира на своите 
клиенти непрекъснато снабдяване с топлинна енергия през 
зимните месеци.

ПРИМЕР 4: Домакинства  
За малките консуматори (домакинствата) е важно качеството на 
закупеното твърдо биогориво да отговаря на спецификациите 
на инсталацията (котела) за отопление. Ако качеството на 
биогоривото не отговаря на тези спецификации, това може 
да доведе до по-често почистване на отделената пепел 
и на самия котел, както и до сериозни повреди. Това би 
оскъпило отоплението с твърди биогорива в  сравнение с 
използването на други източници за отопление.

©Nino Aveni
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Стандартите могат да бъдат закупени от 
Интернет страницата на ISO: www.iso.org

или от Интернет страницата на CEN:
 www.cencenelec.eu

ПОЛЗИ ОТ СЕРТИФИКАТА DINPLUS: 
Добре позната система за 
сертифициране с глобално приложение  
Ясно определени изисквания, 
гарантиращи качество на пелетите
С удостоверението „DIN-Тествано квалифицирано 
предприятие за логистика на пелети“  
се гарантира качеството на пелетите 
до приемането им от крайния потребител
Гарантиране на качество чрез печата DINplus 
За контакти:  
Маркус Блачник - marcus.blachnik@dincertco.de

СТАНДАРТ
ЗА
КАЧЕСТВО

ОПИСАНИЕ НА СТАНДАРТА

EN 4778:2011 Твърди биогорива. Вземане на проби

EN 14780:2011 Твърди биогорива. Подготовка на пробата

ISO 17225 - 1 Твърди биогорива. Класове и спецификации на 
горива. Част 1: Общи изисквания; Части 2, 3, 4 и 
5: Специфични изисквания за отделните видове 
твърди биогорива

ISO 18134 - 3 Твърди биогорива. Определяне на съдържание 
на  вода .  Метод на  сушене в  камера.        
Част 3: Влажност в проба за анализ

EN 15234 - 1:2011 Твърди биогорива. Осигуряване на качеството 
на горивото. Част 1: Общи изисквания. 
Определя процедури и мерки за изпълнение 
и гарантиране на изискванията за качество 
на продукта. Части 2, 3, 4 и 5: Специфични 
изисквания за отделните видове твърди 
биогорива

ISO 9001 Система за управление на качество

Таблица на стандартите за качество, отнасящи се 
за производителите на твърди биогорива

СЕРТИФИКАЦИОННИ СИСТЕМИ 
ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА КАЧЕСТВО

В допълнение към стандартите за качество, съществуват 
и определени международни и национални 
сертификационни системи, чието значение нараства 
все повече. Тези сертификати за качество гарантират 
спазването на стандартите за качество ISO и EN. 

Сертификати за качество на дървесни пелети 
Дървесните пелети се характеризират с висока енергийна 
плътност и ниски производствени разходи на енергия. 
Те са екологично чисто гориво, даващо възможност 
за отопление с много висока енергийна ефективност. 
В Европа най-широко използваните системи 
за сертифициране на качеството на дървесните пелети  
са ENplus и DINplus.

Сертификат ENplus
Сертификатът за качество ENplus се отнася за цялата 
снабдителна верига на дървесни пелети - от производството 
до доставката до крайния потребител. По този начин се 
гарантира високо качество и прозрачност по една и съща 
система за сертифициране, което води до строг контрол на 
качеството. Пелетите, сертифицирани по ENplus отговарят 
на стандарт БДС-EN-ISO 17225-2 и дори в някои случаи са с 
по-добри характеристики.

Всеки производител на пелети в света може да кандидатства 
за сертификат ENplus. Изискванията за сертифициране 
по ENplus са обяснени подробно в ръководство, което 
може да бъде свалено от Интернет страницата:   

www.enplus-pellets.eu

Сертификат DINplus
Със сертификат DINplus се удостоверяват само производителите 
на дървесни пелети, а търговците, свързани с дейностите 
по логистика и търговия, имат възможност доброволно да 
кандидатстват за удостоверение, наречено „DIN-Тествано 
квалифицирано предприятие за логистика на пелети“ 
(„DIN-tested Qualified Enterprise of Pellet Logistics“). Това 
гарантира, че само сертифицирани пелети с марка за качество 

ПОЛЗИ ОТ СЕРТИФИКАТА ENPLUS: 
Добре позната система за 
сертифициране с глобално приложение 
Ясно определени изисквания, гарантиращи качество 
на пелетите до приемането им от крайния потребител 
Всеки участник в цялата снабдителна верига подлежи 
на проверка и сертифициране
Прилагане на редовен стриктен контрол 
и мерки против измамни практики
Гарантиране на качество чрез задължителна система 
за управление и печата ENplus 
ЗА КОНТАКТИ: enplus@pelletcouncil.eu

DINplus се предлагат и доставят, следвайки стандарт БДС-EN-
ISO 17225-2.  Допълнителна информация за сертифицирането 
по системата DINplus може да бъде намерена на Интернет 
страницата:

www.DinCertco.de 



Целта на проекта BioRES е да
реализира иновативната концепция за 
“Центрове за Логистика и Търговия с Биомаса” 
(ЦЛТБ) в България, Хърватска и Сърбия чрез 
международно сътрудничество с eвропейски 
технологични лидери. Създаването на ЦЛТБ като 
регионални хъбове, увеличаващи предлагането 
и търсенето на продукти от дървесна биомаса на 
местния пазар, цели да увеличи дяла на местните 
снабдителни канали за качествени дървесни 
биоенергийни продукти, произхождащи от 
устойчиво горско стопанисване и от оползотворяване 
на дървесната суровина и отпадъци.

В проекта BioRES участват 9 партньорски 
организации от 8 eвропейски държави. 
Координатор на проекта е: GIZ - Германско 
Държавно Дружество за Международно 
Сътрудничество. Останалите участници включват: 
CARMEN - Централна Маркетингова и Енергийна 
Мрежа за Земеделска Суровина (Германия), 
AEBIOM - Европейска Асоциация по Биомаса 
(Белгия), LK-Stmk – Селскостопанска Kамара 
Стирия (Австрия), LUKE - Институт за Природни 
Ресурси (Финландия), KSSENA - Енергийна Агенция 
на pегионите Славинска, Салеска и Короска 
(Словения), REGEA - Северозападна Енергийна 
Агенция (Хърватска), SERBIO - Национална 
Асоциация по Биомаса (Сърбия), BGBIOM - 
Национална Асоциация по Биомаса (България).

Проектът BioRES е финансиран от 
Европейския Съюз чрез Програмата за научни 

изследвания и иновации Хоризонт 2020
 по Договор № 645994. се

пт
ем

вр
и 

20
16

AEBIOM Европейската Асоциация по Биомаса (AEBIOM) защитава
интересите на биоенергийния сектор с цел да се разработи устойчив 
пазар на биоенергия на базата на справедливи условия за бизнес. AEBIOM 
е международна организация с нестопанска цел, основана през 1990 г. 
със седалище в Брюксел. Организацията обединява около 30 национални 
асоциации и 90 търговски дружества от цяла Европа.

info@aebiom.org
T: +32 2 318 41 00 
www.aebiom.org

BioRES_EU
www.bioresproject.eu

https://twitter.com/BioRES_EU



