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Проект BioRES: Създаване на устойчиви регионални вериги на 
снабдяване с дървесна биомаса 

www.bioresproject.eu
9 партньора от 8 държави (Германия, Австрия, Белгия, Финландия, Словения, Хърватско, Сърбия и 

България) за периода Януари 2015 - Юни 2017 (30 месеца)

Проектът е финансиран от Европейския Съюз по Договор № 645994 чрез програмата Хоризонт2020  
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Основна цел: 
 Повишаване на:
 - на дяла на местните снабдителни канали за качествени твърди биогорива
 - консумацията на твърди биогорива на местно ниво
чрез практическата реализация на иновативната концепция за “Центрове за 
Логистика и Търговия с Биомаса” (ЦЛТБ)

Специфични цели: 
 - създаване на минимум между 6 и 8 ЦЛТБ в  България,  Хърватска и Сърбия;

 - общ обем на договорени продажби с консуматорите в регионите на действие 
на ЦЛТБ на общо 8 000 тона твърди биогорива на година;

 - да бъдат обучени най-малко 400 потенциални участници в производствена 
верига на дървесна биомаса;
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Център за търговия и логистика с биомаса (ЦЛТБ) 
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Основни 
източници на 
снабдяване със 

суровина

Гори 

дървесни трупи, 
вършина

Дърво-
обработвателната 
промишленост 
трици, стърготини, 
трески и изрезки 

Основни 
източници на 
снабдяване със 

суровина

Гори 

дървесни трупи, 
вършина

Дърво-
обработвателната 
промишленост 
трици, стърготини, 
трески и изрезки 

ЦЛТБ
Производство, търговия 
и/или логистика на:

- Дърва за горене

- Дървесен чипс

- Дървесни пелети

- Дървесни брикети

+

Гарантиране на качество 
и устойчивост

Консуматори

- Централи за 
производство на 
енергия

- Публични и 
обществени сгради

- Предприятия и хотели

- Малък бизнес и  
домакинства

Консуматори

- Централи за 
производство на 
енергия

- Публични и 
обществени сгради

- Предприятия и хотели

- Малък бизнес и  
домакинства

Район на действие – 
в радиус от 40-50 км 
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Гарантиране на качеството на твърдите биогорива в ЦЛТБ

   - международни и европейски стандарти ISO и ЕN (за всички твърди биогорива)
   - сертификати за качество ENplus и DINplus  ( за дървесни пелети )

Твърдо   
биогориво

Основни изисквания за качество 
на твърдите биогорива

Стандарт

Дърва за 
горене

Клас A1:           съдържание на влага под 25 %

                           над 90 % от дървата да са нацепени

                          без видимо гниене 

EN ISO 

17225-5:2014

Дървесен 
чипс

Клас A1 / A2:     съдържание на влага под 35 %

                             съдържание на пепел под 1,5 % 

                             съдържание на малки трески под 15 %

EN ISO 

17225-4:2014

Дървесни 
пелети

Клас A1:      съдържание на влага под 10 % 

                     съдържание на пепел по-малко от 0,7 %    

                     механична стабилност повече от 97,5 %,

EN ISO 

17225-2:2014
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 Сертификати за устойчивост
 - Сертификат за устойчиво  и
   отговорно горско управление      
                                                          
  Forest Management Certification
 - Сертификат за проследяване на  
   производствената верига 
   Chain of Custody Certification

 Сертификати за устойчивост
 - Сертификат за устойчиво  и
   отговорно горско управление      
                                                          
  Forest Management Certification
 - Сертификат за проследяване на  
   производствената верига 
   Chain of Custody Certification

Системи за сертифициране:

- Съвет за Стопанисване на Горите 
   Forest Stewardship Council – FSC
 
- Програма за Подкрепа 
   Горската Сертификация 
Programme for the Endorsement of 
Forest Certification - PEFC

Системи за сертифициране:

- Съвет за Стопанисване на Горите 
   Forest Stewardship Council – FSC
 
- Програма за Подкрепа 
   Горската Сертификация 
Programme for the Endorsement of 
Forest Certification - PEFC

 Изисквания за устойчивост в ЦЛТБ
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Сертификатът за проследяването на производствената верига (Chain 
of Custody Certification)  гарантира, че дървесната суровина, използвана при 
производството на биогорива, може да бъде проследена обратно до нейния 
източник - сертифицираната гора. Снабдяването с дървесина от гора, 
притежаваща сертификат за устойчиво и отговорно горско управление 
(Forest Management Certification), е основна предпоставка за издаване на 
сертификат за проследяване на производствената верига. 

Сертификатът за проследяването на производствената верига (Chain 
of Custody Certification)  гарантира, че дървесната суровина, използвана при 
производството на биогорива, може да бъде проследена обратно до нейния 
източник - сертифицираната гора. Снабдяването с дървесина от гора, 
притежаваща сертификат за устойчиво и отговорно горско управление 
(Forest Management Certification), е основна предпоставка за издаване на 
сертификат за проследяване на производствената верига. 
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Съдържанието на влага е най-важния фактор, определящ енергийните 
свойства на дървесната биомаса. В ЦЛТБ съдържанието на влага се измерва 
чрез метода на сушене в електрическа пещ. 

Абсолютно сухата маса е най-справедливата и точна и за двете страни по 
сделката за снабдяване или доставка единица за измерване. 

Абсолютно суха маса  =  Общо тегло на сурова дървесина/  *  (100 % – Съдържание на влага(%))    
         (сух тон)                                      суров дървен материал

                                                          (тон)
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Горите в България:

● Над 4 000 000 ха горски площи (37 % от площта)

● 74% държавни, 11% частни, 13% общински

● Над 600 хиляди частни собственика със средно по 0.74 ха

● 150 юридически лица притежават 185 FSC и 7 PEFC сертификата

● Потенциал от 650 милиона куб м. дървесна биомаса

● Лежаща мъртва дървесина от 5 - 6 милиона куб. м. годишно с 
потенциал да нарасне до 14 милиона

● Над 150 000 тона годишна продукция на пелети, повечето за износ 
към Италия, Гърция и Турция (по данни от 2014).
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● При анализ на потенциала на различни области в България се приложи следния списък от 
критерии 

– http://bioresproject.eu/wp-content/uploads/2015/07/deliverable_3.1_web_BLG.pdf 

● В разговори със заинтересовани лица от областта на горска промишленост, дърводобив, 
дървообработка, производство и пласмент на дървесни енергийни продукти, се представиха 
добри практики от:  

– Назарье, Словения: 
http://bioresproject.eu/wp-content/uploads/2016/02/BioRes-presentation-BLTC-Nazarje.pdf 

– Льобен, Австрия: 
http://bioresproject.eu/wp-content/uploads/2016/02/Biomassehof-Leoben-Best-Practice-2.pdf 

– Йоенслу, Финландия: 
http://bioresproject.eu/wp-content/uploads/2015/08/Best-practice-from-Finland-Eno-Wood-Ene
rgy-Cooperative-2015.pdf
 

●  След представянето на добрите практики се проведоха интервюта и се изпълни анализ на 
силните и слабите страни от прилагане на тези примери в различни региони от България. 

● На база на резултатите се избраха региони за реализиране на проекта
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Райони на реализацията на  концепцията за ЦЛТБ

http://bioresproject.eu/wp-content/uploads/2015/07/deliverable_3.1_web_BLG.pdf
http://bioresproject.eu/wp-content/uploads/2016/02/BioRes-presentation-BLTC-Nazarje.pdf
http://bioresproject.eu/wp-content/uploads/2016/02/Biomassehof-Leoben-Best-Practice-2.pdf
http://bioresproject.eu/wp-content/uploads/2015/08/Best-practice-from-Finland-Eno-Wood-Energy-Cooperative-2015.pdf
http://bioresproject.eu/wp-content/uploads/2015/08/Best-practice-from-Finland-Eno-Wood-Energy-Cooperative-2015.pdf
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● В избраните региони се определиха ключови партньори и се поканиха през декември 2015 на Обучително пътуване 
в Словения, Австрия и Германия, за да видят как ЦЛТБ работи на практика.

– http://bioresproject.eu/wp-content/uploads/2016/03/rev-D-6-1-BioRES-study-tour-and-technology-transfer-workshop_
Dec2015-v2-3.pdf

– http://bgbiom.org/bg/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D
1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF
%D1%8A%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF/

● Информацията от обучителното пътуване беше обобщена в Ръководство

– http://bioresproject.eu/wp-content/uploads/2016/01/D6.2-BioRES-BG-%D0%A0%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%
B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
 

● С помощта на посетителите на обучителното пътуване и отпечатаното ръководcтво се проведоха 7 семинара в 
България:

– 26.01.2016 – АУ Пловдив (42 участници) – лектор Г. Лечов

– 26.02.2016 – ПГГСТ Чепеларе (37 участници) – лектор М. Радев

– 19.03.2016 – ГПК “Борика” - Стойките (68 участника) – лектор Т. Шукеров

– 25.03.2016 – НТС Пловдив (26 участника) – лектор Т. Шукеров

– 29.09.2016 – Пловдивски Панаир (19 участника) – лектор Т. Шукеров

– 16.12.2016 – ГПК “Ела 2001” - Широка Лъка (46 участника) – лектор Т. Шукеров

– 01.02.2017 – Експо Хотел Пловдив (20 участника) – лектори от партньорите по проекта
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Във всеки от регионите се определиха инвеститори и 
оператори на потенциалните ЦЛТБ и за всеки от тях:

● се извършиха задълбочени пред-пазарни проучвания

● предложиха модели за договори за доставка

● подготвиха бизнес планове

● проведоха се консултации за устойчивост и качество на продуктите 
и се изготвиха две брошури: 

– http://bgbiom.org/bg/wp-content/uploads/2016/02/D5.3-Bulgarian-Web.pdf

– http://bgbiom.org/bg/wp-content/uploads/2016/10/BioRES_BG_Pages_WEB.pdf

http://bioresproject.eu/wp-content/uploads/2016/03/rev-D-6-1-BioRES-study-tour-and-technology-transfer-workshop_Dec2015-v2-3.pdf
http://bioresproject.eu/wp-content/uploads/2016/03/rev-D-6-1-BioRES-study-tour-and-technology-transfer-workshop_Dec2015-v2-3.pdf
http://bgbiom.org/bg/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF/
http://bgbiom.org/bg/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF/
http://bgbiom.org/bg/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF/
http://bioresproject.eu/wp-content/uploads/2016/01/D6.2-BioRES-BG-%D0%A0%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
http://bioresproject.eu/wp-content/uploads/2016/01/D6.2-BioRES-BG-%D0%A0%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
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● Проведоха се Информационни дни за консуматорите, съпътстващи големи 
местни събития:

– Събор “Св. Илия”, Гела – над 200 местни посетители
– Фолклорен фестивал “Орфически мистерии”, Триград – над 1700 посетители
– Фолклорен фестивал “Гайдарско надсвирване”, Гела – над 6000 посетители
– Международен панаир Пловдив – над 2000 души на щанд
– “Картофен Фестивал”, Чепеларе – над 1000 посетители

● На посетителите беше представена брошура за предимствата от отопление на 
дървесни биогорива

– http://bioresproject.eu/wp-content/uploads/2016/08/consumer_information__bg.pdf 
● На избрани 350 от посетителите се дадоха анкети относно начините на 

отопление 

– 60% от анкетираните предпочитат да се отопляват на дърва, 11% на пелети
– 22 % използват електричество за отопление, а 6% централно парно, като 

над 70% от са готови да превключат на биоенергия
– Основните пречки пред превключването на биоенергия са несигурността на 

пазара и високата начална инвестиция (особено при пелети)

http://bgbiom.org/bg/wp-content/uploads/2016/02/D5.3-Bulgarian-Web.pdf
http://bgbiom.org/bg/wp-content/uploads/2016/10/BioRES_BG_Pages_WEB.pdf
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Към проекта бяха разработени и множество помощни 
материали

● Джобен наръчник за добив на биомаса:
http://bgbiom.org/bg/pocket-guide-bg/

● информационна система за цени на биогорива: 
http://bioresproject.eu/index.php/market-information/?lang=bg

● Уеб платформа за опериране на ЦЛТБ 

● Анимационно видео за предимствата на ЦЛТБ: 
https://www.youtube.com/watch?v=Oqy50OnmX6U

● Андроид приложение

http://bioresproject.eu/wp-content/uploads/2016/08/consumer_information__bg.pdf


    

От местния регион за местния регион

   Справедлива и прозрачна цена 

   Гарантирано снабдяването с качествени биогорива

    

От местния регион за местния регион

   Справедлива и прозрачна цена 

   Гарантирано снабдяването с качествени биогорива

Основни принципи на концепцията за ЦЛТБ
В България

http://bgbiom.org/bg/pocket-guide-bg/
http://bioresproject.eu/index.php/market-information/?lang=bg
https://www.youtube.com/watch?v=Oqy50OnmX6U


Основни проблеми: 

Намиране на атрактивни източници 
на външно финансиране

Трудности в убеждаването на местните инвеститори да работят в 
по-близко сътрудничество 

Липса на мотивация на местния бизнес 
и горски собственици да добиват горска биомаса

Намиране на атрактивни източници 
на външно финансиране

Трудности в убеждаването на местните инвеститори да работят в 
по-близко сътрудничество 

Липса на мотивация на местния бизнес 
и горски собственици да добиват горска биомаса
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Благодаря за вниманието!
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