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Резюме 
В предложения доклад се обсъжда възможността за използване на биомаса 

от селскостопанска продукция за добиване на топлинна и електрическа енергия, 
биогаз и биогориво. 
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През последните години рязко се увеличи броят на 
изследователските центрове, които се занимават с възобновяеми 
енергийни източници (ВЕИ) и технологии (ВЕТ)[ 1 ]. 

Създадените национални и международни регулаторни рамки 
(директиви, норми, стандарти и др.), многобройните изследователски 
проекти, модерната елементна база и техника рязко намаляват, цената 
на произведената електрическа енергия от ВЕИ (фиг. 1 ) [ 2, 3, 4, 6 ]. 
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Фиг. 1. Тенденции в цената на произведената електрическа енергия от 
ВЕИ в САЩ 

В настоящата работа се обсъжда възможността за приложение на 
ВЕИ и ВЕИТ в аграрния сектор на страната. В края на 90-те години 
всички отрасли на земеделието се отличават с висока степен на 
електрификация на технологичните процеси [ 5 ]. Например, през 1988г. 
консумацията на електроенергия в промишленото свиневъдство достига 
270.106 kWh. Във фермите, в зависимост от техния тип, капацитет, 
технология на отглеждане и други са инсталирани мощности в диапазона 
(40...90) kWh [ 5 ]. 

В резултат на сложните икономически процеси, които се развиват 
в селскостопанското производство, консумацията на електроенергия е 
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драстично намалена. Независимо от това представлява интерес 
оценката на потенциала на ВЕИ в изучавания сектор. 

България има площ от 110993.6 km2. Стопанисваната 
селскостопанска земя е около 62524.103 dka за 2000г., като 86% от нея е 
в частни земеделски стопанства [ 2 ]. От цялата стопанисвана площ 79% 
е обработваема (ниви, естествени ливади, многогодишни плодови и др 
насаждения). Основните земеделски култури заемат съответно: 
• зърнени култури - 64%; 
• технически култури - 21%; "* 
• зеленчуци, картофи, дини и пъпеши - 7.5%; 
• многогодишни плодови, ягодови и други трайни насаждения - 7.5%. 

Главните източници на доходи за селските стопанства са млякото 
и млечните продукти, месото и зърнените храни. 

Терминът биомаса от селскостопанска продукция включва 
отпадъци от различни видове растителни продукти, животински и птичи 
тор, постели от животновъдни и птицевъдни ферми, остатъци от 
хранително-вкусовата и дървопреработващата промишленост и др. 

През 1999година 18154.103 dka от селскостопанските площи у нас 
са заети със зърно[ 7 ]. Според експерти при 5178.103 t произведено 
зърно за 1999г. отделената слама е приблизително 3500.103 t. В 
зависимост от климатични и други фактори може да се очаква 
коефициент на вариация v = (15...25)%. Основната част от този продукт 
се използва от самите селскостопански производители и от 
преработвателната промишленост. Не са известни данни за промишлено 
използване на слама за енергийни цели. В редица европейски страни за 
последните цели се отделят между (15...20)% от получената слама. Това 
е постигнато чрез система от нормативни документи, уреждащи 
взаимоотношенията между производителите на енергия, 
изследователските институции и селскостопанските организации. 

Ечемик 

Царевица 

20% 

Пшеница 

42% 

Фасул Слънчоглед 
Фъстъци 

Фиг. 2. Засети площи със зърнени и технически култури през 1999г: 
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Обикновено сламата е с влажност ф = (14...20)%. При ф = 15% 
може да се получи топлинна енергия до 14 GJ/t. Около (0,5 .1,0) 10е t 
може да се използва за гориво, т.е. теоретичния енергиен потенциал на 
сламата може да достигне (7..14) PJ/t. За условията на България е 
особено подходящо изграждането на централи от типа СНР (Combined 
Heat and Power Plant). Тяхната ефективност се определя от много 
фактори, в това число, разходите за прибиране, балиране, 
транспортиране, съхраняване и други. 

Друга възможност за използване на биомасата, получена от 
селскостопанска продукция, е производството на биогаз. За това спомага 
подходящата структура на българското животновъдство [ 7 ] . 

Фиг. 3. Отгледани животни и птици в края на 1999г: 

При посочения брой животни и птици се получава не по-малко от 
10.1031 оборски тор за година. Това количество екскременти осигурява 
получаването на десетки милиони кубически метри биогаз. Ако се 
приеме, че получената топлинна енергия от биогаз е (20...22) MJ/m3 за 
биогазовия потециал се получава стойност над 10 PJ. Той може да се 
използва за получаване на електрическа енергия, за загряване на вода 
или въздух, в транспортните средства и др. Не са за подценяване и 
екологичните проблеми , които той решава. У нас са изградени или са в 
процес на изграждане няколко биогазови инсталации, които дават 
положителни резултати. 

Селскостопанските площи, заети с рапица са сравнително много 
малък процент от общата обработваема площ. Независимо от това 
резултатите от изследванията за получаване на биодизел от рапица са 
насърчителни. Може да се очаква развитие и на това производство, 
което да ограничи вноса на течни горива и масла. 

В заключение трябва да се отбележи, че за получаване на 
биоенергия са необходими солидни инвестиции. Те трябва да се търсят 
предимно чрез активно международно сътрудничество [ 8 ] . При всички 
случаи този бизнес ще съдейства за развитието и на други дейности в 
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селскостопанските райони, т. е. той ще решава успешно много проблеми 
- енергийни, екологични, трудови и други. 
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