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Консорциум

Съфинансиран от:

Настоящият документ „A I.2. Национален анализ” е разработен от проекта Bio
Screen CEE, съфинансиран от Европейската климатична инициатива (EUKI). EUKI е
инструмент за финансиране на проекти от немското федерално министерство на
околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност (BMU). Неговото
изпълнение се подпомага от Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH. Основната цел на EUKI е да насърчава сътрудничеството в областта на
климата в рамките на Европейския съюз (ЕС) с цел намаляване на емисиите на
парникови газове.

Цялата отговорност за съдържанието на този доклад се носи от авторите и
сътрудниците. Той не отразява непременно становището на Европейския съюз или на
немското федерално министерство на околната среда, опазването на природата и
ядрената безопасност. Авторите, сътрудниците и финансиращият орган не носят
отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в тях.
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Добре дошли в Bio Screen CEE

Проектът ще усъвършенства базирани на доказателства знания и прилагане на
политики в енергийния сектор в Румъния, България и Унгария за предотвратяване на
увеличаване на търсенето и следователно на зависимостта от горската биомаса за
енергия, особено в резултат на преходът на въглищата.

Проектът ще направи това чрез оценка на плановете и данните за използване на
енергия и техните недостатъци, подобряване на капацитета и ангажираността на
заинтересованите страни по препоръките за алтернативи на горската биомаса и
критерии за устойчивост извън тези в Директива за възобновяема енергия II (REDII) за
постигане на целите в областта на климата. Тези препоръки ще включват алтернативи
за пилотни местни общини със зависимост от дърва за огрев и ще бъдат застъпени
пред националните политици.

Проектът се стреми да окаже въздействие върху подобряването на прилагането на
рамката на ЕС за климата и енергетиката, главно чрез национално транспониране и
прилагане на REDII и прилагането и бъдещия преглед на националните планове за
енергия и климат.

Обхват

Анализът се фокусира върху текущото използване на горската биомаса в България и
върху моделирането на бъдещия й пазар в светлината на законодателството
(включително RED II, регламент за екодизайн за отоплителни тела, йерархия за
управление на отпадъците) и национални планове (NECP, национални стратегии за
горите, дългосрочни срочни стратегии за обновяване) въз основа на модели и
методологии на ниво ЕС. Регионалният център за изследване на енергийната политика
(REKK) ръководи разработването на подобни анализи за България, Унгария и Румъния
с приноса на екипи на WWF във всяка страна. Въз основа на общата методологическа
рамка за анализ, която разработихме, ние представяме писмената интерпретация и
количествените резултати от нашето изследване в 3 национални доклада.

Въведение

Горите играят съществена роля в изменението на климата, тъй като те действат
едновременно като мивка и източник на емисии. Горите поглъщат емисиите на CO2 от
атмосферата чрез фотосинтеза и го съхраняват в биомасата, действайки като
поглъщател на въглерод. Част от този въглерод се прехвърля в други въглеродни
басейни като почва, постеля или дървесни продукти след прибиране на реколтата.
Поради това секторът на горското стопанство има ключова роля в политиката за
климата, тъй като на него се разчита в голяма степен за постигане на целите за
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въглероден неутралност. Това обаче от своя страна също води до потенциален натиск
– например увеличаването на използването на дървесина за енергия засяга горските
екосистеми в отговор на повишеното пазарно търсене, но може също така да повлияе
негативно на качеството на въздуха.

Според Националния енергиен и климатичен план България планира да увеличи
използването на биомаса за отопление с 44% и това е единствената възобновяема
енергия, която се предвижда да нарасне до 2030 г. Това означава и увеличение на броя
на домакинствата, използващи дърва за огрев от 1,1 милиона в 2016 г. до 1,7 милиона
през 2030 г. - близо 80% от домакинствата от 54% на сегашното ниво .1

Въпреки вече приетата регулаторна рамка на стратегическо и оперативно ниво за
адаптиране на нашите гори към изменението на климата, успешното изпълнение на
поставените цели и задачи изисква много по-големи и интегрирани усилия от страна на
държавата, горските институции и собствениците на гори.

Настоящият доклад за страната за биомаса е предназначен да изложи солидна
доказателствена база за възприемането на интегриран подход към енергията от
биомаса. Планира се документът да се използва за оказване на влияние върху
обществения дискурс, ангажиране на заинтересованите страни и формулиране на
политически препоръки. Работихме с надеждата да можем да променим следващата
ревизия на българския национален енергиен и климатичен план.

Структурата на доклада е следната:.

Глава 1 изработва пълна картина на ресурсите от горска биомаса в нашите страни:
описваме текущата регулаторна рамка, отговаряща за планирането, управлението и
инспекцията в горското стопанство, след което правим преглед на най-подходящите
политически документи за цели и мерки, които определят следващите години. Ние
събираме сравнителни информационни листове за горското стопанство, преглеждаме
основните статистически методи и процеси и оценяваме несигурността на данните. В
глава 2 обсъждаме използването на горска биомаса за енергийни цели. Текущата
регулаторна рамка и политическите цели са разгледани и ние представяме
планираното бъдеще на енергията от биомаса и ролята, с която горите могат да се
ангажират. Използването на биомаса за енергия е представено в статистически
информационни листове, заедно със статистическите методологии и присъщите
несигурности. В глава 3 предоставяме количествен анализ, базиран на нашите
информационни листове, за да оценим адекватността на търсенето и предлагането и
устойчивостта на целите на политиката. Чрез създаването на изчислим инструмент за
интегрирана оценка се надяваме да разберем защо климатичната политика,
фокусирана върху горите изключително като ресурси от биомаса, е едностранен
подход. Завършваме доклада с обсъждане на нашите констатации.

1 CEE NECP Summaries:
https://wwfcee.org/news/most-forest-biomass-worse-for-climate-than-fossil-fuels-eu-commission-report
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Съкращения

ЕК Европейска комисия

EFA Изпълнителна агенция по горите

ЕС Европейски съюз

DW Deadwood

FMP Планове за управление на

FRL Референтно ниво

FSC на горите

ПГ Парникови газове

GWh Гигават часове

ha Хектари

HWP добит дървесен продукт

LULUCF Земеползване промяна в
земеползването и горско
стопанство

MWh Мегават часове

NF Megawatt Счетоводен план на
горското стопанство

НАПКК за действие по изменение на
климата

NECP Национален енергиен и климатичен
план

НСДФСР Национална стратегия за развитие
на горския сектор в Република
България

RED II Директива за възобновяема енергия
II

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници
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RP Отчетен период

ДГК Държавно горско дружество

ДГС Държавни гори Предприятие

SHR Държавен ловен резерват

Toe Тонове петролен еквивалент

WAM сценарий „С допълнителни мерки“ сценарий

WEM „Със съществуващи мерки“ сценарий

SEDA Агенция за устойчиво енергийно
развитие

1. Ресурси на горска биомаса

В тази глава ние предоставяме изчерпателен анализ на предлагането на горска
биомаса. Първо, ние описваме съответната регулаторна рамка, прилагането на общите
разпоредби на ЕС и националното законодателство, със специален акцент върху
целите и мерките в националните политики в областта на горското стопанство и
климата и институционалните договорености. След това предоставяме сравнителни
информационни листове за ресурсите на горска биомаса с обяснителни бележки и
оценка на несигурността на данните.

1.1 Политика в горското стопанство – действаща национална
регулаторна рамка

Националната политика в областта на горското стопанство се провежда от
Министерския съвет чрез министъра на земеделието. Министърът е централен
едноличен орган на изпълнителната власт, който ръководи, координира и контролира
изпълнението на държавната политика в областта на селското стопанство, селските
райони, горите, рибарството и аквакултурите. Други институции, свързани с
прилагането на политиката по горите, са Изпълнителната агенция по горите,
Министерството на финансите (МФ), Министерството на околната среда и водите
(МОСВ), Министерството на вътрешните работи (МВР), Министерството на
икономиката (МВР), Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
Министерство на енергетиката (МЕ) и Министерство на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ). С приемането на Закона за горите (2011 г.) е извършено
преразпределение на функциите между Министерството на земеделието и
Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) . От една страна е създадена отделна
държавна горска администрация с контролни функции - Изпълнителна агенция по
горите, а от друга - държавни горски предприятия по чл. 163 от Закона за горите, да
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извършва стопанска дейност в държавни горски територии. Изпълнителната агенция по
горите е организирана на две нива – централно управление, 16 регионални дирекции
по горите (РДГ) и специализирани териториални структури, в т.ч. дирекциите на
природните паркове.

Държавните горски територии се управляват от шест държавни горски дружества, които
включват 164 държавни горски предприятия (ДГС) и държавни ловни резервати (ДЛЗ)
като териториални поделения . Отговорността за управлението на защитените2

територии, съгласно Закона за защитените територии от 1998 г., се споделя между
Министерството на земеделието, храните и горите / Изпълнителна агенция по горите и
Министерството на околната среда и водите. МОСВ контролира управлението на
всички защитени територии и пряко управлява националните паркове и резервати.
Изпълнителната агенция по горите отговаря за управлението на природните паркове,
както и на защитените територии и природни забележителности, разположени в
държавни гори. Дейностите по стопанисване на защитени територии и природни
забележителности в горските територии се извършват от държавни горски дружества,
държавни горски предприятия и държавни ловни резервати, в чийто териториален
обхват попада конкретната защитена територия.

1.2 Политика в горското стопанство - Цели и мерки

Развитието на законодателството в областта на управлението на горите в България
признава основните принципи, залегнали в Резолюцията на Министерската
конференция от Хелзинки (1993 г.), която дефинира „устойчиво управление“ като
управление и използване на горите и земята в начин и до степен, която запазва и
поддържа тяхното биоразнообразие, производителност, възобновяем капацитет,
жизненост и потенциал за изпълнение на съответните екологични, икономически и
социални функции на местно, национално и глобално ниво сега и в бъдеще. В тази
връзка стопанисването на горите в България се основава на политика за тяхното
възпроизводство и използване за продължителен период от време, по отношение на
различните видове собственост върху тях, насочена преди всичко към опазване на
горските екосистеми в добро функционално състояние. Приетите критерии в
управлението на горите са за опазване на българската гора като национално богатство
– основен екологичен фактор чрез нейното възпроизводство и устойчиво развитие и
многоцелево използване в интерес на собствениците и обществото.

Политиката за устойчиво управление на горите в България е въведена в различни
документи, подчинени в строга йерархична структура. Това са Конституцията,
националните стратегически документи и плановете за действие към тях, закони,
наредби, правила, методики, заповеди и решения.

Основните цели на политиката по отношение на горското стопанство са заложени в
Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България, 2013 -

2 Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
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2020 г. (НСДФСРБ 2013 - 2020 г.). Стратегията предвижда развитие на горското
стопанство в съответствие с устойчивото и многофункционално управление на горите,
което има за цел да допринесе за развитието на иновативния горски сектор и
изпълнението на целите на Стратегията за горите ЕС 2020. Има 3 основни цели на
Националната стратегия за горите:

1. Осигуряване на устойчиво развитие на горския сектор чрез балансиране
между поддържане на екологичните и временните функции на горите

2. Засилване ролята на горите за осигуряване на икономически растеж
3. Принос на горския сектор към зелената икономика

20-те оперативни цели на стратегията имат за цел да увеличат горските площи,
растителния запас и въглеродния запас, да подобрят стратегиите за управление, да
опазят генетичното и биологичното разнообразие и да повишат устойчивостта на
горите като едно цяло към различни биотични и абиотични предизвикателства, пред
които са изправени. Приоритетните области, определени в Стратегията, са изменение
на климата, опазване на горите, зелена икономика, социални ползи, биоенергия,
екосистемни услуги и биоразнообразие, изследвания и иновации, информация и
мониторинг на горите, координация, сътрудничество и комуникация, международен
стълб.

Трябва да се отбележи, че в момента се разработва следващата Национална стратегия
за развитие на горския сектор 2021-2030 г.

Законодателната рамка за управление на горите се определя от Закона за горите (ЗГ,
2011 г.). Той е в съответствие с критериите за устойчиво управление на горите и
предвижда: 1) опазване и увеличаване на горската площ; 2) поддържане и подобряване
състоянието на горите; 3) гарантиране и поддържане на екосистемите, социалните и
икономически функции на гористите площи; 4) гарантиране и увеличаване на
производството на дървесина и недървесни горски продукти чрез естествено
управление на залесените площи; 5) поддържане на биологичното и ландшафтно
разнообразие и подобряване състоянието на популациите на дивата флора и фауна и
микоти; 6) осигуряване на възможности за отдих на населението и подобряване на
условията за отдих; 7) постигане на баланс на интересите на обществото и на
собствениците на горски площи; 8) подпомагане и насърчаване на собствениците на
земи в гористи местности; 9) изпълнение на международни и европейски ангажименти
за опазване на горските местообитания. Освен това Законът за горите урежда
обществените отношения, свързани с опазването, стопанисването и използването на
залесените площи, с оглед осигуряване на многофункционално и устойчиво
управление на горските екосистеми, постигане на баланс между интересите на
обществото и на собствениците на горските площи. чрез ограничаване на сделките за
разпореждане, водещи до намаляване на държавните гористи площи, като се дава
предпочитание на отдаване под наем, лизинг и учредяване на право на строеж без
прекласификация. Прилагането на закона е подкрепено от редица подзаконови
нормативни актове, включително Наредба № 8/05 август 2011 г. за сечи в горите и
Наредба за оценка на земите в залесени площи, Наредба № 1/30 януари 2011 г.
относно контрола и опазване на гористи местности. За всички гори и горски земи,
независимо от собствеността им, се прилагат разпоредбите на Закона за горите и
Правилника за прилагане на Закона за горите. Разпоредбите не се отнасят само за
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гори и горски земи в защитени територии, които са изключителна държавна
собственост.

Законътза горите също така определя Изпълнителната агенция по горите и нейните
контролни структури във връзка с използването на биомаса, получена от дървесина,
използвана за електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни
източници по смисъла на Закона за възобновяемата енергия. Трябва да се отбележи,
че този основен закон за горския сектор също въвежда определени ограничения. С
промените си от 2012 г. в чл. 213. (2) се регламентира: „Забранява се използването на
необработен дървен материал от категориите едър строителен дървен материал и
среден строителен дървен материал - III клас асортимент за производство на енергия
от биомаса.

За целите на тозиотчет , Особено важно е законодателството в горския сектор, където
основният нормативен документ е Законът за горите от 2011 г., който определя
енергия.В

за изпълнение на редица европейски споразумения и ангажименти,и не на последно
място поради възприеманата необходимост от предприемане на действия за
преодоляване на изменението на климата и подобряване на сигурността на
енергийните доставки, България отдавна е определила като национален приоритет да
стимулира производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници,
включително биомаса.

1.2.1 Национална стратегия и стратегически план за развитие на горския сектор

В Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България
(2013-2020 г.) една от основните цели и два от приоритетите са пряко свързани с тема
за устойчиво производство и потребление на биомаса като възобновяем енергиен
източник и влиянието на горите върху изменението на климата и биомасата на горските
дървета. Това е в съответствие с националната цел на Националната енергийна
стратегия до 2020 г., която поставя цел за 16% дял на ВЕИ, включително дървесна
биомаса.

Стратегическият план за развитие на горския сектор в Република България 2014-2023 г.
е основният национален стратегически горски документ, който съгласно Закона за
горите определя конкретните оперативни действия за постигане на целите, заложени в
Националната стратегия за развитие на горите. Горски сектор в Република България.
Документът създава рамка за прилагане на политиките в горския сектор за период от
10 години.

Стратегическият план формулира оперативна цел 17 за насърчаване на устойчиво
производство и потребление на биомаса като възобновяем енергиен източник. За
постигане на тази цел се определят следните дейности:

● Проучване, анализ и оценка на потенциала на горските територии в България по
отношение на възможностите за производство на енергия от дървесна биомаса.
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● Разработване на Национална програма за устойчиво производство и
потребление на дървесна биомаса за енергийни нужди, която да съдържа
съответните критерии за устойчивост.

● Разработване и внедряване на добри практики за създаване и управление на
интензивни горски култури за добив на биомаса и определяне на норми за
остатъци след сеч (съгласно Третия национален план за действие по изменение
на климата 2013-2020).

1.2.2 Национален план за действие по изменението на климата

Основната цел на Третия национален план за действие по изменението на климата
(NAPCC) е да очертае рамката за действие срещу изменението на климата за периода
2013-2020 г. и да съсредоточи усилията на страната върху действия, водещи до
намаляване на негативните въздействия от изменението на климата и изпълнение на
поетите ангажименти. Третият национален план за действие по изменение на климата
предвижда конкретни мерки за намаляване на емисиите на парникови газове във
всички сектори и тези мерки са в съответствие както с националната политика по
изменение на климата, така и с потенциала на националната икономика за намаляване
на емисиите. Политиките и мерките за постигане на целите на страната по отношение
на изменението на климата са представени по сектори и представляват най-значимата
и обемна част от Третия план за действие по изменението на климата.

За постигане на целите на плана по отношение на горското стопанство са определени
специфични цели и мерки в сектор „Земеползване, промяна в земеползването и горско
стопанство” (LULUCF). Те са групирани в 4 приоритетни оси, съчетаващи няколко
популярни подхода за управление на въглеродния баланс.

Първата приоритетна ос съчетава мерки, насочени към увеличаване на абсорбцията на
парникови газове, а необходимите мерки са свързани с увеличаване на площта на
категориите земя, която служи като нетен поглъщател на емисии на парникови газове
като гори, пасища и ливади, както и мерки за тяхното устойчиво поддържане с цел
увеличаване на количеството биомаса. Друга група мерки е насочена основно към
поддържане и подобряване на състоянието на горите като въглероден резервоар.
Третата приоритетна ос са мерки, свързани с увеличаване на потенциала за улавяне на
въглерод в горите. Последната приоритетна ос включва мерки, насочени към
дългосрочно задържане на въглерод в дървесните продукти чрез разширяване на
употребата им за сметка на други невъзобновяеми и високоенергийни въглеродни
материали, което може да се постигне чрез повишаване на обществената
осведоменост и интерес.

Всички действия и мерки, определени в третото НАПКК, ще продължат за периода
2021-2030 г. като част от Националния енергиен и климатичен план (НПКП).
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1.2.3 Национален план за действие за енергийно развитие от горска дървесна
биомаса

Националният план за действие за енергийно развитие от горска дървесна биомаса
2018-2027 определя национална траектория за развитие на горската биомаса като
енергиен източник.

Планът се основава на оценка на реколтата, базирана на видове гори и сортиментна
структура до 2016 г. Той очертава 3 широки сценарни направления, базирани на
съвременни нива на потребление и прогноза на реколтата и потреблението със и без
оползотворяване на отпадъците от добив.

Самият план отчита, че потенциалните изчисления имат някои недостатъци по
отношение на околната среда и устойчивостта и препоръчва провеждането на
биологични и екологични проучвания на сечищата, за да се определи оптималният
процент за събиране на отпадъци от дърводобив. Той също така отбелязва, чеспоред
оценката значителният потенциал за добив на отпадъчна дървесина може да доведе
до икономически и екологични трудности. Освен това в заключението на плана се
посочва, че сравнението между общия годишен прираст и реалното използване
показва, че за периода 2010-2015 г. общото количество реално използвана (изсечена)
дървесина варира от 46,8% през 2010 г. до 60% през 2015 г. от общия годишен прираст.
Освен това посоченото в Националния план за действие за енергийно развитие от
горска дървесна биомаса значително увеличение на производството на биомаса не се
потвърждава като подход и допускане в заключенията на Националния счетоводен
план за горите, съдържащ референтното ниво за горите на България за 2021-2025 г.,
изготвен в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕС) 2018/841 относно включването на
емисиите и отстраняването на парникови газове от използването на земята, промяната
в земеползването и горското стопанство в рамката на климата и енергетиката до 2030
г., а именно: „Не се очаква намаляване или драстично увеличение на добива на горите
в следващите 10-15 години.

няма препратка към Националния план за действие за енергийно развитие от горска
дървесна биомаса в Националния счетоводен план за горите Националния план за
действие за енергийно развитие от горска дървесна биомаса не са взети предвид в
Националния счетоводен план за горите,игорското стопанство, както и анализ на
потенциала на горските територии в България по отношение на възможностите за
производство на енергия от дървесна биомаса , която все още се очаква да бъде
разработена.

1.2.4 Национален счетоводен план за горското стопанство

Регламент (ЕС) 2018/841 (Регламент за LULUCF) интегрира за първи път сектора на
LULUCF в рамката на ЕС за климата и енергията. По този начин той признава важната
роля на сектора на горите и земята за постигане на целите за климата за неутралност
на климата, тъй като формира третия стълб на политиката на ЕС за климата след
Регламента за споделяне на усилията (842/2018) и Системата за търговия с емисии
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(Директива (ЕС) 2018 г. /410). Регламентът за LULUCF определя обвързващ
ангажимент за всяка държава-членка да гарантира, че отчетените емисии от
използването на земята се компенсират от еквивалентно отчетено отстраняване на CO2

от атмосферата чрез действия в сектора. Това е известно като правилото „без дебит“.
Регламентът също така подобрява счетоводната методология, като опростява
счетоводната система до наземен подход, който е в съответствие с приетата
методология за отчитане на емисии и поглъщания от LULUCF съгласно Рамковата
конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC).

По отношение на отчитането на емисиите и поглъщанията от стопанисвани гори,
Регламентът за LULUCF предвижда отчитане спрямо референтни нива на горите (FRL).
FRL е противоположната стойност на емисиите и поглъщанията, които биха възникнали
в управляваните горски земи в бъдеще, ако има продължаване на „практики за
устойчиво управление на горите“ и приемане на постоянно съотношение между твърдо
и енергийно използване на горска биомаса, както е документирано в периода от 2000 г.
до 2009 г. (т.нар. референтен период). Общата идея зад концепцията за FRL, както е
описано в Регламента за LULUCF, е да отчете реално усилие за смекчаване, което се
прилага от 2009 г. точно и прозрачно. FRL се установява съгласно специфични
критерии, описани в приложение IV към Регламента за LULUCF. По този начин FRL има
за цел да вземе предвид специфичните за страната характеристики на горите и
динамиката на възрастовата структура, но да не включва и/или да прогнозира какъвто
и да е ефект от настоящата или бъдеща политика, засягаща управлението на горите .3

По този начин идеята е да се отделят антропогенните ефекти, които са причинени
например от промени в управлението, от естествените процеси и динамика, които в
много случаи са зависими от възрастта.

Националният план за отчитане на горите на България (НДГС) е изготвен в
съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/841 (Регламент за LULUCF). FRL
на България се определя като средната стойност на емисиите и поглъщанията на
парникови газове от стопанисвани горски площи за периода 2021-2025 г., като се
приеме продължаване на практиките за устойчиво управление на горите, както е
документирано през референтния период и се прилага постоянно съотношение между
солидно използване на горска биомаса и използването на биомаса за енергия в
нейните прогнози. Упражнението за моделиране за проектиране на нивата на растеж и
добив на горите, използвано за изработване на FRL, включва класическа симулация на
растежа на биомасата чрез таблици на добива. Прогнозите за нивата на добив се
основават на средния дял на реколтата в биомасата, налична за доставка на
дървесина (BAWS) за референтния период 2000-2009 г. Моделът работи с4

изчерпателни данни – по този начин той симулира развитието на характеристиките на
гората във всеки един горски подкомпартамент под всеки субстрат. Следователно,
прогнозите са разработени за общата горска земя, като се предполага постоянна площ
по време на симулацията. Моделът не е в състояние да дезагрегира общата горска
земя на горска земя, оставаща горска земя и земи, превърнати в гора. Въпреки това,
всички оценки, свързани с емисиите/отстраняването на ПГ и изработването на FRL, се
правят чрез прилагане на метода на разликата в запасите (IPCC Guidelines, 2006) въз

4 Потенциалната биомаса, предмет на оперативни критерии, както е дефинирано за практиката
за управление на горите (FMP). Например, ако FMP трябва да изсича смърчови гори между 80 и
120 години, BAWS ще бъдат всички смърчови гори между 80 и 120 години,Forsell et al., 2018

3 Стоева и кол., 2019
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основа на площта на управляваните горски земи и чрез използване на информацията5

за развитието на растителния запас за ха по време на симулацията.

Референтното ниво на горите в България (Таблица 3) е изчислено за биомаса (обща
надземна и подземна), мъртва дървесина и въглеродни пулове от HWP. Промените в
запасите от въглерод в почвите и постелята не се вземат предвид поради липса на
данни. Резултатите от оригиналния модел са подложени на техническа корекция, за да
отговарят на изискванията за съгласуваност между резултатите от модела и
инвентаризацията на парниковите газове.

1. таблица: Разработки на въглеродни басейни и предложено горско референтно ниво (FRL)

Резулта
ти от

оригина
лния

модел

C
басейни
и газове

2021 2022 2023 2024 2025 Средна

биомаса
-3209.20 -2886.34 -2608.25 -2313.91

-613.93.7
06

-2313.93

-2313.93
-2313.93 -270.706 -2313.93

-2716.70
6

-2016.70
6

-2313.93
HWP

167,29
(добив
дървесен
продукт)

-279,83 -291,64 -300,83
-305,83
-311,50

-297,93 на

биомаса 54,43
54,43 54,43 54,43 54,43 Изгаряне

. HWP -3608.94 -3294.43 -3022.01 -2729.07 -2451.12 -3021.11

След
прилага

приет
FRL вкл. -5105.99

5 'управлявана горска земя“: използването на земята, отчетено като горска земя, оставаща
горска земя (Регламент (ЕС) 2018/841)
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не на TC HWP 6

1.3 Данни за горското стопанство
В този раздел обсъждаме горските данни, които предоставят информация за
изземването на дървесина. Разчитаме на национални източници на данни за горското
стопанство. Вижте приложението за справочник с основни данни за горското
стопанство, които представляват загриженост за нашето проучване.

Общата площ на горските територии към 31.12.2020 г. възлиза на 4 270 995 хектара и
залесените площи са 3 896 009 ха. Горските територии заемат повече от 38% от
страната, като през последните няколко десетилетия се наблюдава постоянно
увеличаване на залесените площи в България. Основната програма за залесяване,
реализирана през 70-те и 80-те години на миналия век, заедно с прилагането на
принципите за устойчиво управление на горите през 90-те години доведоха до
натрупване на биомаса. Постоянният обем на запасите през 2020 г. възлиза на 718
милиона кубически метра.

Инвентаризация на горите се извършва с цел установяване състоянието на горските
ресурси и изготвяне на тяхната оценка. Предмет на инвентаризацията са горските
територии, както и териториите с характеристиките на гора по смисъла на Закона за
горите. Всички горски територии, независимо от тяхната собственост, подлежат на
инвентаризация. Тази инвентаризация е основата за планиране на управлението на
горите. При инвентаризацията се извършват лесовъдни оценъчни проучвания и
измервания за установяване на количествените и качествените характеристики и
оценка на горските територии, както и на дървесните и недървесните горски продукти.
Като краен резултат от инвентаризацията на горските територии се изготвят
обяснителна записка и горскостопанска карта.

Основната цел на инвентаризацията на горските площи е да определи вида,
състоянието и потенциала на горските площи и ресурси. Инвентаризацията на горските
територии се извършва в съответствие с приетото административно-териториално
деление на страната и горските териториални единици.

Основните задачи на инвентаризацията на горските площи са:

● създаване на актуална база данни за горските територии и ресурси;

● изготвяне на горскостопанска карта;

● организация на горската територия.

Инвентаризацията на горските площи се извършва от държавата. Контролът по
инвентаризацията се осъществява от Изпълнителната агенция по горите, нейните
структури и специализирани териториални звена по методика, утвърдена със заповед

6 Commission Delegated Regulation (EU) 2021/268 Делегиран регламент (ЕС) 2021/268 на
Комисията от 28 октомври 2020 г. за изменение на приложение IV към Регламент (ЕС) 2018/841
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на референтните нива на горите, които
трябва да се прилагат от държавите-членки за периода 2021 г. 2025 г. (Текст от значение за
ЕИП)
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на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, като за резултатите
се съставя протокол.

Основните източници на количествена информация за горите в България са
горскостопанските планове (УГП) и горската статистика, която се състои от т. нар.
отчетни форми (РФ). ПГП и техните описания на горските насаждения са
най-подробната информация за горите, налична в България, но имат недостатъка, че
се актуализират на 10-годишен период. Те също така не съдържат данни за текущата
дейност на териториалните звена, нито информация за текущото прирастване.

Информацията в FMP служи като основа за изготвяне на по-агрегирани и оперативни
данни - статистиката на горското стопанство. Това са обзорни таблици, които се
актуализират и събират в национална база данни, поддържана от Изпълнителната
агенция по горите (ИАГ). Въз основа на тези отчетни формуляри се предоставят данни
за националната статистика и за вътрешно ползване на EFA. Формулярите за отчети се
съхраняват в електронен формат от 1991 г. Основното предимство на тези формуляри
е, че те работят, актуализират се редовно и са последователни от 1961 г. Те обаче
също имат някои недостатъци като:

● Данни за общата гора запаси, които се актуализират на всеки 5 години; не се
отчита прирастът на биомасата в горските насаждения за периода между две
инвентаризации. По този начин може да се предположи, че общият нарастващ
запас е леко подценен;

● Нивото на агрегиране на данните не е последователно във всички отчетни
форми, което затруднява комбинирането на информацията от различни отчетни
форми;

● информация за увеличението се съобщава

2. Таблица: Описание на съдържанието на формулярите за отчитане на залесените площи (РФ)7

Отчетн
а форма

№

Описание Период на актуализация

1 Горска площ (залесени и
незалесени земи в горския
фонд)

Годишно

2 Залесена площ
разпределена по
възрастови класове

На всеки 5 години от 1960 г.; данни, използвани
за годините 90-95-00-05-10-15-20

3 Нарастващ запас по
възрастови класове

На всеки 5 години от 1960 г. насам; данни,
използвани за годините 90-95-00-05-10-15-20

4 Залесена площ,
разпределена по функции
на горите

На всеки 5 години от 1960 г. насам; данни,
използвани за годините 90-95-00-05-10-15-20

7 Национален отчет за инвентаризация на България, 2021 г., стр. 309
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5 Реколтирани количества Годишно, отделно за възобновяеми сечи и
прореждане

6 Залесена площ,
разпределена по
покривност на сенника и
възрастови класове

На всеки 5 години от 1960 г. насам; използвани
данни за годините 90-95-00-05-10-15-20

7 Залесена площ,
разпределена по
възрастови класове и
класове на добив

На всеки 5 години от 1960 г. насам; използвани
данни за годините 90-95-00-05-10-15-20

1.3.1 Статистически методи и процеси, които стоят зад данните

Целият процес на инвентаризация е описан в "НАРЕДБА № 18 от 07.10.2015 г. за
инвентаризация и планиране в горите области“.

Всички горски територии, независимо от тяхната собственост, подлежат на
инвентаризация. Инвентаризацията на горските територии в отделните горски
териториални единици се извършва на всеки 10 години и е валидна до утвърждаването
на следващата. При природни бедствия може да се извърши извънредна
инвентаризация на цялата горска териториална единица или на част от нея за сметка
на държавния бюджет. В отделни горски териториални единици или за части от тях
може да се извърши допълнителна инвентаризация по искане и за сметка на
собственика на горската територия или на лицето, на което горската територия е
предоставена за управление.

Лесоустройствените планове и програми се разработват за всеки гора , по видове
собственост на горските територии и от образуваните в границите му горскостопански
звена.

Инвентаризацията на горските територии се извършва въз основа на конкретно
задание. В заданието за инвентаризация се посочват методиките, инструкциите и
изискванията, съгласно които се извършват други дейности, свързани с
инвентаризацията.

Въз основа на извършените теренни проучвания и обработената информация горите,
подлежащи на инвентаризация, се групират по тип гори, икономическикласове,
производствени групи и др., независимо от техните функции. Изпълнителният директор
на Изпълнителната агенция по горите утвърждава номенклатурата и структурата на
базата данни за обработка на информацията от оценъчните описания.

В резултат на теренните проучвания се изготвя електронно описание дендрометрично
оценъчно по образец от приложение (Приложение № 4,Наредба 18/07.10.2015г.), което
включва всички данни от теренните проучвания, както и:

• площ на подотделите и разпределението му по дървесни видове в смесени
насаждения;
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• дървесния запас (с клони и без клони), количеството по категории дървесина и
средногодишния прираст на насажденията по възприетия метод за
дендрометрична оценка;

• запаси от стояща и лежаща мъртва дървесина в случаите, когато се изисква
друга информация, изисквана в заданието (към 2021 г.).

Определянето на запаса на 1 ха и цялата площ се извършва по дървесни видове
съгласно дадено приложение към ( Наредбата за инвентаризация на горите
Приложение №8). За мерна единица при определяне на запаса от 1 ха и цялата площ,
твърд кубичен метър със закръгляване от 1 m3 се използва.

Изчисляването на стъбла и общия запас от насаждения в измервателно-табличните
методи за дендрометична оценка се извършва с обемни и сортиментни таблици
съгласно приложение (Приложение № 8) или с програмни продукти, приети от
експертен съвет на Изпълнителната агенция по горите. и одобрен от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите.

Изчисляването на стволовия фонд на насажденията, оценен дендрометично по метода
на Битерлих, се извършва върху установената кръгова площ от 1 ха и височина на вида
съгласно дадено приложение (Приложение № 8).

Запасът от необмерени насаждения, начислен по табличните методи, се изчислява с
помощта на таблици за растеж или опростени таблици за кубиране съгласно
приложение (Приложение № 8).

При актуализиране и прогнозиране на дървесния фонд използва текущият прираст
на насажденията , като се има предвид пълнотата на насажденията към момента и
планираните дейности в бъдеще.

Методите за изчисляване на наличностите, обема на асортиментите и вида на
таблиците се определят по метода на дендрометрична оценка, възприет в
инвентарното задание.

Текущият ръст в обема на измерените щандове се изчисляват по таблици, одобрени
от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или косвено по
формулата на Шнайдер  в приложение № 8.

Прорежданията се извършват през периода от поникване на насажденията до
зрелостта му. Те са осветителни, разчистващи, прореждащи, епруветки, селекционни
сечи и сечи за индивидуално производство на висококачествена дървесина.

Прореждането се извършва в периода на интензивен растеж на дърветата във
височина, за да се осигурят благоприятни условия за техния растеж и
усъвършенстване, и поддържане на жизнеността и формиране на индивидуална
механична устойчивост на дърветата. След сечта . зарибяването не се допуска да бъде
по-малко от 0,7

Годишният добив на дървесина се изчислява на базата на протоколите за
освидетелстване на дърводобив и транспортните билети за превозваната дървесина.

1.3.2 Оценка на несигурността на данните

Когато се извършва дендрометрична оценка на насажденията, се прилага табличният
метод с точност ± 15% за дървесния запас. Задаването на инвентаризация може също
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да изисква прилагането на метода на пълно натрупване , математико-статистически
методи и други методи, базирани на математически модели с точност ± 10%.

България е една от малкото страни в Европа, които не провеждат национална
инвентаризация на горите.

1.4 Устойчивост
За целите на този доклад устойчивостта на твърдата биомаса съответства не само на
устойчивото ниво на добив, което означава, че в дългосрочен план добитата биомаса
не надвишава нетния годишен прираст, но също така и на поне два други важни
аспекта, които са свързани с енергийното използване на твърда биомаса:

● горите обикновено са и местообитание на различни животински и растителни
видове. Следователно събирането на реколтата не трябва да намалява
допълнително биоразнообразието.

● Времето за намаляване на глобалните въглеродни емисии до нива, улеснявайки
целта на Париж за поддържане на глобалното затопляне под 1,5 C изтича,
докато учените посочват, че изгарянето на дървесна биомаса за енергия може
да увеличи въглеродния дълг и емисиите на човечеството в краткосрочен план .8

Биогенната емисия (емисия по време на горенето) трябва да се вземе предвид,
тъй като периодът на изплащане на емисиите за различните суровини е
най-малко десетилетия. Освен преките емисии, емисиите от цялата верига на
стойността на биомасата трябва да бъдат включени в въздействието на
емисиите.

През 2018 г. ЕС призна необходимостта от преработка от Директивата за
възобновяемата енергия (REDII) . RED II – който трябваше да бъде транспониран от9

държавите-членки до 30 юни 2021 г. – въведе критерии за устойчивост и парникови
газове за твърди (и газообразни) горива от биомаса с цел минимизиране на рисковете
от отрицателни въздействия върху околната среда (напр. обезлесяване, деградация,
биоразнообразие) от използването на биоенергия. Отчитането на биогенните емисии
беше включено по същото време в действащата наредба за LULUCF . Критериите10

трябва да се вземат предвид в случай на инсталации от твърда биомаса с обща
номинална входяща топлинна мощност, равнана или надвишаваща 20 MW. В случай на
принос към дела на възобновяемата енергия за държавата-членка, критериите са
приложими само за нови електроцентрали, в случай на финансова подкрепа само за
онезиелектроцентрали, които ще получат новоодобрени финансови схеми.
Предложените понастоящем изменения на Директивата RED като част от пакета на ЕО

10Регламент (ЕС) 2018/841 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно
включването на емисиите на парникови газове и отстраняването от използването на земята,
промяната в земеползването и горското стопанство в рамката за климата и енергетиката за 2030 г.
и за изменение на Регламент (ЕС ) No 525/2013 и Решение No 529/2013/ЕС. Link.

9 Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно
насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници.Link.

8 2021 Писмо до Европейската комисия от 500 учени, предупреждаващи за опасностите за
климата от изгарянето на биомаса:
https://www.wwf.eu/?2128466%2F500-scientists-tell-EU-to-end-tree-burning-for-energy
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„Сгоден за 55“ биха могли да намалят прага на инсталацията до 5 MW и да направят
съществуващите инсталации допустими, ако бъдат приети .11

Основните елементи на критериите за устойчивост включват съображения по
отношение на минимизирането на риска от използване на дървесна биомаса за
енергия, получена от неустойчиви производствени цикли. Критериите се отнасят до
законосъобразността на операциите по дърводобив, възстановяването на добитата
площ, опазването на биоразнообразието и качеството на почвата и дългосрочния
производствен капацитет на горите. Горивата от биомаса, произведени от горска
биомаса, които отговарят на целите на REDII, също трябва да отговарят на критериите
за LULUCF. Това означава, че страната на произход на горската биомаса е страна по
Парижкото споразумение и е представила национално определен принос (NDC),
покриващ емисиите и поглъщанията от селското, горското стопанство и използването
на земята (AFOLU) или има национално или поднационално действащи закони,
приложими в областта на прибиране на реколтата, за запазване и увеличаване на
въглеродните запаси и поглъщатели и предоставяне на доказателства, че
докладваните емисии от сектора на LULUCF не надвишават отстраняването.

В този доклад не анализираме критериите за устойчивост на RED II, но е важно да се
отбележи, че той получи широка критика от екологични групи и експерти за своите
слабости . Вместо това представяме основните му елементи и как българската12

законодателна рамка е в съответствие с нея.

Добивните дейности се извършват съгласно действащото законодателство и
нормативни актове, които са задължителни за всички гори, независимо от тяхната
собственост. Разпоредбите за дърводобивните дейности са съобразени с научния и
практическия опит, с предписанията за устойчиво управление на горите , както и с13

решенията на редица национални срещи по различни горски въпроси. Контролът върху
законосъобразността на добива на дървесина се извършва и поддържа съгласно
общите разпоредби на Регламент (ЕС) (995/2010 на Европейския парламент и на
Съвета от 20 октомври 2010 г. (EUTR, Регламент за дървения материал),14

който постановява задълженията на операторите, които пускат дървен материал и
изделия от дървен материал на пазара. Този регламент противодейства на търговията
с незаконно добит дървен материал и незаконно добит дървен материал в рамките на
ЕС.

Съгласно разпоредбите на Регламента за дървения материал, операторите, които
пускат дървен материал и изделия от дървен материал на пазара вътрешният пазар за
първи път прилага систематичен подход, за да гарантира, че незаконно добит дървен
материал и продукти не се пускат на вътрешния пазар. За тази цел операторите
извършват надлежна проверка чрез система от мерки и процедури за минимизиране на
риска от пускане незаконно добит дървен материал и продукти на вътрешния пазар От

14 Commission Delegated RegulationРегламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на
Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на
пазара дървен материал и изделия от дървен материал Текст от значение за ЕИП

13 както е определено в Резолюцията на Министерската конференция в Хелзинки (1993 г.)

12Например
:http://eubiomasscase.org/wp-content/uploads/2020/07/RED-II-biomass-Paper-Tiger-July-6-2020.pdf

11Предложение за изменение на Регламент (ЕС) 2018/2001 като част от пакета „Сгоден за 55“,
чл.29. Link.
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2016 г. електронната система за проследяване на добитата дървесина на Изп.15

Агенцията по горите беше значително подобрена, за да отговори на изискванията на
Регламент (ЕС) № 995/2010). Системата позволява да се контролира добива от
дърводобив до крайния потребител и е задължителна за всички оператори, независимо
от вида на горската собственост.

Важно е да се отбележи,че Изпълнителната агенция по горите не разполага с подробна
методика за оценка на незаконната сеч. Те правят анализи за незаконна сеч само въз
основа на това, което действително са установили с актове за административни
нарушения и внесените дела в прокуратурата.

От 2005 г. насам WWF България публикува три анализа за незаконна сеч в страната,
като последният е за периода 2013-2017 г.16

Възобновяването на горите на добитите площи е регламентирано със Закона за
горите (2011 г.), Наредба № 8 от 2011 г. за сечта в горите и Наредба № 2 от 07.02.2013 г.
за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи.
Мониторингът на прилагането на законодателството в горите се осъществява от
Изпълнителната агенция по горите чрез проверки на терен по отношение на Наредба
№ 1 за контрол и опазване на горските територии. Значителна част от българската гора
се възобновява естествено – ок. 80%, включително също издънки и прибл. 20% - чрез
засаждане или разсад. Правилникът за дърводобив (Наредба № 8/2011 г.) дава насоки
за лесовъдни дейности за предизвикване (в случай на затруднено естествено
възобновяване и при липса на условия за това), поддържане и опазване на
естествените фиданки през периода на регенерация. Глава II, част 2 от Закона за
горите предвижда правилника за залесяването в случай на лошо възобновяване на
природата след окончателни сечи или спасителни сечи след природни смущения.

Горското биоразнообразие в България е богато на голямо разнообразие от дървесни
видове, както и голям брой ендемични видове, които се срещат само на Балканския
полуостров. За опазването на тези видове през годините е създадена и развита широка
мрежа от защитени територии, включваща 11 природни парка, 3 национални парка и 55
природни резервата. Площта на защитените гори нараства през годините, като
съставлява 19% от залесените площи през 2015 г. срещу 11% през 2000 г. Към 2015 г.
48% (2,04 милиона ха) от залесените площи (включително и незалесените земи в
гората територии) са включени в Европейската екологична мрежа Натура 2000.
България е първата сред страните от ЕС, която предприема конкретни стъпки за
опазване на старите си гори - в държавни горски територии, обхванати от Натура 2000.
Към момента 111 000 ха са обявени със заповед на министъра на земеделието за стари
гори, в които няма стопанска дейност се извършват (включително дърводобив).
Нормативните рамки, които се занимават с въпросите за поддържане и опазване на
биоразнообразието в горите са Закон за горите (2011), Насоки за устойчиво управление
на горите в Натура 2000, Закон за биологичното разнообразие (2002), Закон за
защитените територии (1998), Опазване на околната среда Закон (2002). Контролът по
прилагането на наредбите за опазване на биологичното разнообразие и защитените

16 Анализ на незаконната сеч и ефективността на мерките за контрол в горските територии в
България 2013-2017 г.
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/analysis_of_illegal_logging_in_bulgaria_2013_2017.pd
f

15 Изпълнителна агенция по горите - Електронен билет за превоз на дървесина - система за
проверка
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територии се осъществява от Министерството на околната среда и водите и неговите
регионални дирекции и дирекции на Националния парк. Горските органи отговарят за
опазването на горите в природните паркове. Има голям брой ендемични видове, които
се срещат само на Балканския полуостров или на определени места в България, което
нарежда страната сред тези с най-високо биологично разнообразие в Европа. За
опазването на тези видове през годините е създадена и развита широка мрежа от
защитени територии, включваща 11 природни парка, 3 национални парка и 55
природни резервата. В Националните паркове и природните резервати е забранено
добива с търговска цел. Сечът за спасяване може да се извършва след официално
разрешение от отговорните национални органи. Добивните дейности в горските
територии, част от мрежата Натура 2000, трябва да отговарят на приетите национални
насоки за управление на гори с висока консервационна стойност. Основните насоки
включват регенериране на местни дървесни видове; забрана за залесяване с неместни
видове и/или произход, както и залесяване на естествени открити пространства в
местообитанието, с изключение на мерките за контрол на наводненията и ерозионните
процеси; поддържане и възстановяване на структурното разнообразие на
насажденията; по-нисък интензитет на дърводобив по отношение на извозването на
дървесина спрямо растителния материал; и др

. Изискванията за извършване на различни видове прореждане са съобразени с
биологичните особености на дървесните видове. Заложените по вид и интензивност
разредки имат за цел да опазят и развият биологичното разнообразие в горите, да
подобрят качеството и продуктивността им в резултат на създаване на оптимални
условия за растеж.

Поддържането на определени количества мъртва дървесина е признато за едно от
най-важните условия за устойчиво управление на сертифицираните горски
предприятия и ловни резервати и на горските екосистеми по Натура 2000 и е включено
като нормативно изискване в Наредбата за сечите (обн., ДВ, бр.64 / 19.08.2011 г.).
Поддържането на определени минимални количества мъртва дървесина е
регламентирано в националните насоки „Оценка, управление и мониторинг на гори с
висока консервационна стойност в България” и „Постигане и поддържане на
благоприятен консервационен статус на горските местообитания и местообитанията на
видовете в горите, включени в Европейската Натура”. 2000 екологична мрежа”.

Съгласно Закона за горите дейностите в горските територии се извършват по начин,
който не води до увреждане на растителни и животински видове и техните
местообитания, почви, водни обекти и елементи от техническата инфраструктура. По
отношение на опазването на почвите законодателството в горското стопанство дава
някои технически насоки и ограничения за дърводобивните дейности в райони с
активни процеси на ерозия на почвата или стръмни терени. Ерозията на почвата е
идентифицирана в горскостопанските планове. Ръководството за устойчиво
управление на горите в Натура 2000 насърчава предварително насочени сечи на
дървета за защита и минимизиране на щетите върху фиданките, останалите дървета
и/или почвената повърхност.

Сертифицирането на горите е доброволен инструмент, който се прилага чрез оценка
и валидиране на практиките за управление на горите, използвайки набор от стандарти.
Горската сертификация се извършва от независими, недържавни сертифициращи
органи. За извършената атестация на управителя на горската територия се издава

22



Bio Screen CEE: Biomass Sustainability Criteria for Renewable Energy in CEE

удостоверение от сертифициращия орган по определен от него ред. Сертификатът
гарантира, че управлението на горските площи се извършва по отговорен начин, като
се балансират екологичните, икономическите и социалните ползи.

Горската сертификация е непрекъснат процес и осигурява:

● надеждна и независима проверка от трета страна на дейностите по управление
на горските територии и проследяване на продукцията от горите;

● спазване на международните норми за сертификационна акредитация и
разработване на стандарти;

● прилагане на световно утвърдени принципи за баланс между икономически,
екологични и социални измерения в управлението на горите;

● равенство по важност и участие на заинтересованите страни в създаването на
стандарти;

● постигане на баланс в интересите на заинтересованите страни от
стопанисването на горските територии;

● избягване на ненужни бариери пред търговията с горски продукти;

● използването на обективни и измерими стандарти, адаптирани към местните
условия;

● предотвратяване на конфликти на интереси в процеса на сертифициране от
страна на участниците;

● прозрачност при вземане на решения и задължителни консултации със
заинтересованите страни в процеса на сертифициране;

● непрекъснато подобряване на управлението на горите;

● достъпност за всички желаещи да приложат системата и рентабилност за всички
страни в процеса на сертифициране.

В България горската сертификация се извършва по системата на FSC . Системата за
горско сертифициране на FSC има за цел да гарантира и насърчава рентабилното
управление на горите, като същевременно зачита социалните стандарти и
правата на местното население, като същевременно опазва околната среда.
Сертифицирането на горите е пряк икономически инструмент за гарантиране на
устойчивото използване и управление на горските ресурси.

Сертифициращият орган проверява притежателите на FSC сертификати поне веднъж
годишно дали отговарят на изискванията на стандарта, в противен случай анулира
сертификата.

Етикетирането на FSC се основава на строга система за контрол:

● дървесината може да бъде проследена обратно до гората , от която
произхожда – независимо от броя на единиците, през които преминава от гората
до склада.

● Всички FSC сертификати се издават от независими сертифициращи органи.
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● За да продава или произвежда FSC-сертифициран продукт, компанията трябва
да има сертификат за проследяване на производството (COC) , който
показва, че може да проследява дървесината от покупка до препродажба.

● Всяка фирма със сертификат подлежи на проверка поне веднъж годишно.
Проверява се и внезапно, ако е необходимо.

● Сертифицираните компании трябва по всяко време да могат да
демонстрират, че съхраняват FSC дървесина и суровини, идващи от
контролирани източници, отделно от други материали в производството или
съхранението.

● Използването на логото на FSC се следи постоянно. Всяка компания има свой
собствен уникален код и произходът на закупения продукт винаги може да бъде
проверен от всеки.

Към момента, през декември 2020 г., площта на FSC-сертифицирани горски площи
възлиза на повече от два милиона хектара (2 308 422 ха), което е почти 55% от всички
горски площи в страната.

2. Използване на биомаса за енергия

Тази глава е посветена, най-важното, на разглеждане на използването на енергия от
възобновяеми енергийни източници, включително биомаса и горска биомаса, и
факторите, които формират нейните перспективи. Неизбежно трябва да начертаем
други категории на употреба, за да разберем гъвкавостта на търсенето и възможността
за заместване между продуктите от дърво.

2.1 Използване на горска биомаса за енергия – Действаща
национална регулаторна рамка
Стратегическият план за развитие на горския сектор в Република България 2014-2023
г., който на практика представлява план за действие за изпълнение на Националната
стратегия, поставя оперативна цел 17 за устойчива производство и потребление на
биомаса като възобновяем енергиен източник.

Най-важният стратегически документ на национално ниво към момента на
разработване на Плана за действие е Националната програма за развитие България
2020. Социално-икономическият анализ на този рамков документ посочва, че общият
технически потенциал за производство на възобновяема енергия в България е
приблизително 4500 ktoe на година. Разпределението му между различните видове
източници е неравномерно, като най-голям дял имат водната енергия (~ 31%) и
биомасата (~ 36%). Обръща се внимание на факта, че страната разполага със
значителни горски ресурси и развито селскостопанско производство – източници както
на твърда биомаса, така и на суровини за производство на биогаз и течни горива.

Националната програма предвиждадостигане на 16% от енергията от възобновяеми
източници в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. чрез използване на
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значителния им потенциал за тяхното развитие и създаване на стимули за
децентрализиранопроизводство на енергия за отопление и охлаждане от
възобновяеми източници. Включено е и насърчаване на инвестициите в технологии за
производство и потребление на енергия от възобновяеми източници, стимулиране на
децентрализираното производство на енергия за отопление и охлаждане от
възобновяеми източници и др.

През 2020 г. Република България постигна дял на енергията от възобновяеми
източнициизточници в брутното крайно енергийно потребление в страната от 23,32%,
което е със 7,32 процента над 16% задължителната национална цел за дела на
енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергийно потребление в
страната, както е определено в Приложение I към Директива 2009 г. /28/ ЕК.

По-ранното постигане на националната обвързваща цел за 2020 г., част от което се
дължи на използването на твърда биомаса (дърва за огрев), е отчетено през 2012 г., а
през следващата година делът на енергията от ВЕИ в брутното крайно потребление
продължава да нараства над стойността на междинни енергийни цели, определени в
Националния план за действие за възобновяема енергия, източници, като през 2019 г.
е постигнат дял от 21,5%

Интегрираният национален енергиен и климатичен план (НЕКП) е изготвен в
съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1999 г. и отразява всички
препоръки на ЕК по време на неговото разработване.

Съгласно Националния план за отчитане на горите за земеползване, промяна в
земеползването и горско стопанство не може да се очаква значително залесяване на
нови площи. Поради това НЕКЗ не предвижда увеличаване на горските площи за
производство на биомаса. Възможно е бъдеща ревизия на NECP, поискана в
съответствие с плана REPowerEU, да преразгледа това в светлината на
необходимостта от замяна на изкопаеми горива за производство на електроенергия и
топлина, но трябва да се даде приоритет на използването на отпадъци от биомаса от
съществуващи източници.

В Шестия национален доклад за напредъка на България в насърчаването и
използването на енергия от възобновяеми източници се посочва, че използването на
биомаса за производство на енергия през 2020 г. се е увеличило приблизително два
пъти (от 744 ktoe на 1307,4 ktoe) в сравнение с 2009 г. и твърда биомаса е
най-използваният сектор на възобновяема енергия в топлофикационната и
охладителна енергия, като делът му в потреблението на енергия от възобновяеми
източници в този сектор е близо 90%. Увеличението на потреблението се дължи
основно на увеличеното използване на твърда биомаса, която се използва в голяма
степен в сектора на домакинствата. Например през 2009 г. делът на енергията,
произведена от твърда биомаса, в крайното енергийно потребление е 743,8 ktoe, а през
2020 г. се увеличава до 1296,2 ktoe. През 2020 г. спрямо 2019 г. общото крайно
потребление на енергия от възобновяеми източници в сектора на топлинна и
охладителна енергия се е увеличило с 9,3%, в резултат на повишеното потребление на
твърда биомаса и възобновяема енергия от термопомпи.
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Като положителна тенденция се отбелязва, че нараства използването на дървесина,
депа, възобновяеми и растителни отпадъци, които се използват основно за
производство на енергия в секторите на промишлеността и селското стопанство.

В областта на възобновяемите енергийни източници е разработен голям набор от
стратегически и планови документи. Разработените документи във всички случаи
предвиждат конкретни цели, мерки, дейности, свързани с възобновяемите енергийни
източници, в частност с горско-дървесната биомаса. Прави впечатление, че липсва
публична систематизирана и предимно актуална информация за наличния ресурс,
както и за неговото териториално разпределение, липсва и информация, която да
фокусира интересите на потенциалните производители, възможностите за обществено-
частни партньорства.

В резултат на изпълнението на планираните дейности се очаква подобряване на
енергийната ефективност на предприятията, което ще доведе до намаляване на
енергийната интензивност, както на ниво отделни производствени предприятия, така и
за икономиката като цяло. Подкрепата включва инвестиции в:

● дълготрайни материални и нематериални активи;

● системи за енергиен мениджмънт, вкл. Системи за управление на енергийната
ефективност, базирани на информационни и комуникационни технологии (ИКТ);

● повторно използване на остатъчна топлина в промишлеността;

● подпомагане на високоефективна микро и малка когенерация и модернизация
на мрежи и др., които водят до повишаване на енергийната ефективност в
подпомаганите предприятия.

Като спомагателни дейности се подпомагат тези, свързани с използването на енергия
от възобновяеми източници за собствено потребление (електрическа и топлинна и
охладителна енергия). Реализираните икономии на енергия от своя страна ще доведат
до намаляване на емисиите на парникови газове.

Тъй като насърчаването на използването на биомаса за енергия предизвиква дискусия
за компромисите между целите за климата и поддържането на качеството на въздуха,
има различни инициативи, планове и програми, които целят да се справят с негативния
ефект от използването на биомаса за енергия. По различни Оперативни програми за
намаляване на замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ10) от битово
отопление се финансират мерки за подмяна на стационарни индивидуални и
многофамилни битови горивни устройства на твърдо гориво. Предложени са мерки за
алтернативно отопление на жилищни зони, състоящи се от индивидуални къщи и/или
малки многофамилни сгради, използващи за отопление твърдо гориво. Допустими идеи
за мерките са въвеждането в експлоатация на инсталации за производство на енергия
от възобновяеми източници за гореспоменатите сгради за задоволяване на
собствените си енергийни нужди, ако това е технически възможно и икономически
осъществимо.

Освен това има действащи разпоредби относно изискванията и контрола върху
дървата, използвани за битово отопление (Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г.). Тази
наредба регламентира и забранява използването на големи асортименти за изгаряне и
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изгаряне на дърва за енергия. Наредбата не се отнася за горивни инсталации с
топлинна мощност над 0,5 MW и за горивни инсталации за пелети и дървесни брикети.

Дървесината, използвана за битово отопление, трябва да отговаря на следните
изисквания:

● да е суха;

● да не се обработва повърхностно с бои, лакове, смоли и лепила;

● не е импрегниран или е бил подложен на друга химическа обработка;

● да не се смесва с други вещества и материали, включително текстил,
пластмаса, гуми или други петролни продукти.

Контрол по изпълнението на наредбата за извършване на контролни дейности при
използването на дърва за битово отопление се осъществява от кмета на общината или
упълномощени от него лица и от РИОСВ. При извършване на проверки по
използването на дърва за битово отопление, посочените по-горе лица и органи могат
да включват представители на други компетентни органи.

Освен стандартните стимули, предвидени на национално ниво в различните стратегии
и програми, липсва активно прилагане на местни или регионални политики –
заложените общински мерки и цели касаят основно общи разпоредби (напр.
информиране на потенциалните инвеститори за възможностите).

2.1.1 Схеми за подкрепа за производство на енергия от биомаса към енергия

България въведе схема за подпомагане на ВЕИ през 2007 г., предвиждаща приоритетно
свързване, преференциални тарифи с ограничени годишни корекции на тарифите и
дългосрочни (15-25 години) споразумения за изкупуване на електроенергия ( PPA),
подписани с Национална електрическа компания (НЕК) и обществени доставчици.17

Щедрите помощи предизвикаха бум на инвестициите във възобновяеми източници: до
2012 г. вятърните и слънчевите фотоволтаични мощности се увеличиха съответно до
1013 и 677 MW . Делът на ВЕИ нарасна до 16,1% от общото18

производство/потребление на електроенергия, както и в брутното крайно енергийно
потребление през 2012 г., което води предсрочно за постигане на целите на ЕС от 16%
до 2020 г.19

19 Пети национален доклад за напредъка на България в насърчаването и използването на
енергия от възобновяеми източници (Република България – Министерство на енергетиката,
декември 2019 г.)

18 Eurostat

17 Системата за подпомагане е заложена в Закона за възобновяемите и алтернативните
енергийни източници и биогоривата (RAESBA), приет след присъединяването към ЕС през 2007
г.
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2. Фигура: Дял на възобновяемите енергийни източници енергийни източници в брутното
крайно потребление на енергия

Източник: Пети национален доклад за напредъка на България в насърчаването и
използването на енергия от възобновяеми източници (Република България –

Министерство на енергетиката, декември 2019 г.)

Скачащо производство на електроенергияпредизвика недостиг на капацитет на
преносната мрежа, застраши техническата стабилност на мрежата и доведе до рязко20

влошаване на финансовото състояние на НЕК „поради договорни задължения за
високи изкупни цени и ниски администрирани продажни цени” по отношение на ВЕИ и
съвместно производство ( CoGen) производители, които се възползват от
преференциални тарифи и дългосрочни договори, подписани с частни производители .21

Тази ситуация (наречена „тарифен дефицит“) наложи въвеждането на допълнителен
„зелен“ ценови елемент в тарифата за пренос (такса „задължение към обществото“),
което доведе до увеличение на тарифите за крайни потребители, което предизвика
масови улични демонстрации през 2013 г. Освен нарастващото напрежение,22

постигането на целите също допринесе за преразглеждането на системата за щедра
подкрепа. С изменение от 2013 г. на Закона за възобновяемата енергия (член 18,
параграф 2) стана ясно, че „постигането на обвързващата национална цел за 2020 г.
представлява основание за прекратяване на някои досега налични стимули“ .23

23 Интегриран енергиен и климатичен план на Република България 2021-2030 г. (Република
България – Министерство на енергетиката и Министерство на околната среда и водите), стр.22.

22 Десетки хиляди се присъединяват към протестите за електроенергия в цяла България
(Ройтерс, от Ангел Красимиров, 17 февруари 2013
г.)https://www.reuters.com/article/uk-bulgaria-protests-electricity-idUKBRE91G08Q20130217

21 До края на 2013 г. дългът на НЕК достигна 1,2 млрд. евро (3 % от БВП) и една трета от тази
сума се състои от задължения към производители на енергия. (Генерална дирекция
„Икономически и финансови въпроси“ на Европейската комисия, Случайни документи 213,
Доклад за макроикономическите дисбаланси – България 2015 г., стр. 52)

20 Според регулатора: „Значителният ръст на новоприсъединените електроцентрали през 2012
г., произвеждащи електроенергия от ВЕИ, предизвика значителни и внезапни промени в баланса
производство-потребление в ЕЕС. За да се осигури този баланс, трябваше да се извърши
многократно съкращаване, включване и изключване на базови мощности, което от своя страна
повлия върху ефективността на съответните централи и доведе до влошаване на основните
технически характеристики на съоръженията. (Годишен доклад на КЕВР до Европейската
комисия, 2014 г.)
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Българските политици отговориха с различни мерки, предназначени да спрат
по-нататъшния растеж на възобновяемите мощности: съкращаване на периода на
допустимост (PPA), премахване на таван за годишно коригиране на тарифите надолу,
въвеждане на система от квоти, временна такса за достъп до мрежата със задна дата и
пълна отговорност за балансиране на производителите на ВЕИ , начислявайки такса
върху приходите на фотоволтаични и вятърни паркове в размер на 20% от техните FiT,
намалявайки количеството енергия, което може да бъде закупено на преференциални
FiT цени, и през 2015 г. премахна системата за преференциални тарифи за нови
проекти над 30 kW инсталирана мощност. Тези интервенции спряха новите24

инвестиции: между 2012 и 2018 г. общото увеличение на вятърните и слънчевите
мощности беше 61 MW.

Фондът за сигурност на електроенергийната система (ESSF) е създаден през 2015 г., за
да предложи облекчение на НЕК и да й възстанови закупената електроенергия по
дългосрочни СИЕ „чрез увеличаване на съществуващите и създаване на нови потоци
от приходи“. След преминаването от FiTs към премиите през 2018 г. ESSF замени НЕК
като единствена договаряща страна на производителите на ВЕИ и когенерация.
Фондът набира приходи от (i) 5 процента вноски върху месечните приходи на
производители на електроенергия, вносители и мрежови оператори (преносни и
разпределителни дружества на електроенергия и газ); (ii) от продажби на СТЕ на ЕС; и
(iii) от добавката „Задължение към обществото“ към цената на електроенергията,
плащана от големи и малки потребители.

Предишната схема за подпомагане, разчитаща на FiTs и PPA, беше отменена през 2018
г.: задължителното изкупуване на електроенергия от възобновяеми източници от НЕК
беше прекратено за производителите на ВЕИ и CoGen над 4 MW (през 2019 г.
намалено на 1 MW и през 2020 г. на 0,5 MW) и FiTs бяха заменени с фиксирани премии.
Производителите на ВЕИ и CoGens трябва да продават електроенергия на българската
енергийна борса IBEX, като реализират пазарната цена на електроенергията.
Разликата между премахнатия FiT и пазарната цена, прогнозирана от КЕВР, се
определя като премия, която се заплаща от новосъздадения Фонд за сигурност на
електроенергийната система (ЕСФС) . Дългосрочните PPA с NEK бяха заменени от25

Договори за компенсация с премии (CfCP), подписани с ESSF.26

Според Шестия национален доклад за напредъка на България в насърчаването и
използването на енергия от възобновяеми източници (декември 2021 г.) използването
на потенциала на енергията от възобновяеми източници в България се стимулира чрез
система от мерки - административни, финансови, регулаторни и информационни. .

Административни мерки:

26 Вижте: Анна Ризова – Радослав Миков (2018): Производителите на ВЕИ/КОГЕН, принудени да
излизат на свободния пазар – измененията в българския Закон за енергетиката и Закона за
възобновяемите енергийни източници отменят схемите за подпомагане на ВЕИ и съвместно
производство (Wolf Thesis Client Alert, април 2018 г.).
https://www.wolftheiss.com/fileadmin/content/6_news/clientAlerts/2018/V3_18_04_04_CA_EAAERS_
RES_Scheme_Repeal_Sofia.PDF

25 Някои източници използват акронима FSEF (Фонд за сигурност на енергийната система)

24 CMS Експертно ръководство за закон и регулиране на възобновяемата енергия - Закон и
регулиране на възобновяемата енергия в България
https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-renewable-energy/bulgaria
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Улесняване на административните процедури

С направените през 2019 г. изменения в Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за
присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преноса или
е облекчена административната тежест към електроразпределителните мрежи и са
съкратени сроковете в процедурите за свързване на обекти към съответната мрежа.
Повишаване на административната компетентност и капацитет на длъжностните лица,
отговарящи за издаване на разрешения и лицензи;

Агенция за устойчиво енергийно развитие

В момента представители на SEDA участват в заседанията на регионалните съвети за
устойчиво развитие в страната и оказват методическа помощ при изготвяне на планове
за енергийна ефективност, програми за тяхното прилагане и програми за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. Агенцията оказва
методическа помощ на централните и местните органи на изпълнителната власт и
експертните съвети за подпомагане дейността на областните управители и кметовете.
В 205 общини са разработени краткосрочни/дългосрочни програми.

На сайта на СЕДА е публикуван документ „Насоки за изготвяне на общински програми
за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници“, за подпомагане
на кметовете на общини при разработването на общински краткосрочни и дългосрочни
програми за използване. на възобновяеми енергийни източници и биогорива.

Предоставя се експертна помощ при обучение на общински служители по енергиен
мениджмънт и енергийно планиране.

Експертите на SEDA редовно участват в голям брой форуми, организирани от
кметовете на общини и областните управители за енергийна ефективност.

Нормативни мерки:

Фонд за сигурност на електроенергийната система

С изменения и допълнения на Закона за енергетиката (Обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г., в
сила от 21.05.2019 г. и Обн. ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 2.02.2021 г.) е направена
промяна в чл. 36б, ал. 1 от ЗЕ, съгласно който ЕСФН покрива разходите за отпускане
на премия на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни
източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW съгласно Закона за ВЕИ,
определени с решение на КЕВР, включително за минали регулаторни периоди.

Финансови мерки:

Преференциални цени

През отчетния период преференциални цени се предоставят само за нови обекти за
производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници с обща
инсталирана мощност до 30 kW, включително тези, които се предвиждат за изграждане
на покриви и фасадни конструкции на сгради, свързани с електроразпределителната
мрежа и на недвижими имоти към тях в градски райони и по вече сключени договори за
изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници,
произведена от централи с обща инсталирана мощност под 1 MW.

Обезщетение под формата на премии
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В съответствие с измененията и допълненията на ЗЕ (Обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила
от 1.07.2019 г. и Обн., ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 2.02.2021 г.) всички

производители на електрическа енергия от възобновяеми източници от обекти с обща
инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW продават произведената от тях
електрическа енергия на свободния пазар на електрическа енергия, като получават
премия за количествата електрическа енергия до установено нетно специфично
производство. Премията се отпуска до изтичане на срока по съответния договор за
обратно изкупуване на преференциална цена.

За количествата произведена от тях електрическа енергия до размера, определена
нетна специфична продукция, на базата на която се определя тяхната преференциална
цена, се заплаща премия от PSSF въз основа на сключен договор за компенсация с
премия между ЕСФС. и съответния производител на електроенергия от възобновяеми
източници

От пролетта на 2022 г. възобновяемите проектида се изпълняват изцяло на пазарна
основа, с изключение на 3,5 GW проекти за ВЕИ, разположени заедно със съхранение,
които да бъдат частично финансирани по програмата за възстановяване и устойчивост
Съоръжение.

Новите инсталации се ползват само от непряка подкрепа: (i) новите производители на
ВЕИ са освободени от таксата от 5%, дължима на ЕСФС; (ii) потребител (индустриална
инсталация), свързан с директен кабел към соларен парк до него, са освободени от
такса за пренос и разпространение; (iii) доставчик, закупуващ ВЕИ електроенергия от
нова инсталация, е освободен от „задължение към таксата на обществото“ (близо до 20
EUR/MWh).

Малкото съществуващи електроцентрали на биомаса (въведени в експлоатация преди
2015 г., вижте по-долу) успяха да се включат в старите механизми за подкрепа чрез
20-годишни СИЕ и преференциално изземване на произведената електроенергия. До
2015 г. индивидуална тарифа имаше и за инсталации за изгаряне на дървени
отпадъци, като FIT се актуализира от енергийния регулатор всяка година. За
производителите, които се възползват от стария режим на FIT, сертификатите за
произход (прехвърлени на ESSF или на електроразпределителните дружества EDCs)
са от решаващо значение за получаване на премиалния компонент на FIT. Настоящите
мерки за подкрепа за възобновяемата енергия обаче са ограничени и са достъпни само
за специфични видове производители на енергия от биомаса, използващи отпадъци от
собствените си селскостопански дейности. По този начин тежестта на сертификатите
за произход е никаква или е незначителна за новите електроцентрали, които продават
енергията си на свободни пазарни цени. Според търговците на енергия тези
сертификати имат много малка стойност (около €0,25/MWh, въпреки че има малка
видимост на този извънборсов пазар) и рядко се търгуват отделно от действителната
електроенергия. Агенцията за устойчиво енергийно развитие (SEDA) очаква да се
присъедини към хъб за сертификати за произход в рамките на ЕС до края на 2021 г.,
което се очаква да рационализира и улесни търговията, но засега има малък обем на
търговия с български сертификати.

Гаранция за произход
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Енергийната регулаторна рамка предвижда издаване на гаранция за произход за всеки
MWh електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ),
включително биомаса. Законът за енергетиката и Законът за възобновяемата енергия27

изискват производителите да прехвърлят тези сертификати на крайните купувачи на
електроенергия или на изкупуващите. Производителите на ВЕИ с инсталирана
мощност равна или над 500 kW с дългосрочни споразумения за изкупуване на
електроенергия (СПЕ), които отговарят на условията за плащания на премии от ЕСФН,
получават своите премии само след прехвърляне на гаранциите за произход към
фонда.

От гледна точка на енергийното регулиране, два държавни органа отговарят за
издаване на гаранции за произход и за администриране на свързани публични
регистри. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) издава гаранции за
произход на електроенергия от високоефективно комбинирано производство, което
включва топлофикационни централи и промишлени съоръжения за комбинирано
производство на енергия. Агенцията за устойчиво енергийно развитие администрира
процеса на сертифициране за всички други производители на енергия от възобновяеми
източници и поддържа регистър на издадените сертификати за възобновяема енергия,
включително биомаса. СЕДА наследи тази функция от КЕВР още през 2012

г. Документът, определящ правилата за сертифициране, е Наредба № РД-16-1117 от
14.10.2011 г. за издаване, прехвърляне, отнемане и приемане на гаранции за произход
на енергия от възобновяеми източници. Информацията, изисквана от производителите
на ВЕ в заявлението за сертификат, включва: име и местоположение на
електроцентралата, количество електроенергия и/или топлинна енергия, произведена
от възобновяеми енергийни източници, вид на енергийния източник, по-ниска топлинна
стойност за производителите на енергия от биомаса, вид технология и оборудване,
инсталирани мощности (отделно за топлинна и електрическа енергия), дата на
въвеждане в експлоатация, период, за който следва да бъде сертифицирано
производството на енергия, фактури за продадени протоколи за измерване на
електроенергия/топлоенергия и енергия, нареждане за плащане на такса за издаване
на удостоверение. SEDA може да започне документални проверки или проверки на
място, за да провери информацията и данните, предоставени в заявката за
сертификат. Заявлението и издаването на сертификат не изисква никакво
доказателство за произход за биомасата, произведена за производство на енергия. Не
се изисква информация за количествата и източника на биомаса, използвана за
производство на количеството електроенергия/топлинна енергия, за което се
кандидатства за сертификат.

Откакто пое ролята на сертифициране през 2012 г., SEDA не посети физически и не
провери всеки един производител на електроенергия в обхвата на агенцията. Въпреки
това, според изпълнителния директор на SEDA агенцията извършва проверки на
случаен принцип на инсталациите и не са идентифицирани сериозни проблеми в
обхвата на компетенциите на SEDA. SEDA обаче няма експертен опит и капацитет да
проверява и проверява нито източниците на биомаса, нито действителните
съотношения за инсталации, където трябва да се използват определени проценти от
определен вид биомаса, за да може електроцентралата да отговаря на условията за

27 От 1 януари 2012 г. сертификатите за произход на електроенергия от възобновяеми източници
са заменени с гаранции за произход за възобновяема енергия
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определен вид фураж в тарифа (FIT). Спазването на съотношенията FIT (таванът за
задължително поглъщане) е в рамките на мониторинга на енергийния регулатор КЕВР28

, който също така проверява производителите на възобновяема енергия на ad hoc
основа. Проверката на произхода на суровините е от компетенциите на
Министерството на земеделието, храните и горите.

Само с няколко инсталации от биомаса в сравнение със стотици фотоволтаични
паркове и вятърни генератори, използването на биомаса, напр. дървен материал за
производство на електроенергия все още не е признат като източник на проблеми с
устойчивостта. В същото време използването на дърва за огрев от домакинствата за
отопление допринася за голям дял от целите на страната за потребление на енергия от
възобновяеми източници, но SEDA разглежда като енергийно неефективно.

2.1.2 Схеми за подкрепа за производство на енергия от биомаса към енергия

В България използването на възобновяема енергия за отопление и охлаждане се
насърчава чрез предлагани безвъзмездни средства (съфинансираща институция за
заеми с ниски лихви, частични кредитни гаранции и портфейлни гаранции). от Фонда за
енергийна ефективност и възобновяеми източници (EERSF) безвъзмездна помощ,29

предоставена от Оперативните програми на ЕС, и чрез освобождаване на
собствениците на сгради от данък върху имотите. Допустимите проекти са насочени
към подобряване на енергийната ефективност и подкрепа на използването на
възобновяема енергия (ремонт на сграда, подмяна на гориво, инсталиране на
възобновяемо отоплително оборудване, топлоизолация, реконструкция на отоплителни
системи и др.). Годишният обем на проекта, подкрепен от EERSF през 2019 г., възлиза
на 47 милиона евро. Основни бенефициенти на безвъзмездни средства за
финансиране са общини и корпоративни клиенти (съответно 42% и 38% от
финансовите безвъзмездни средства, предлагани от EERSF), други клиенти са
болници, университети, държавни организации и частни лица . Директните заеми са с30

лихвен процент от 3,5-7%, срок на падежа на кредита до 7 години и изискван собствен
капитал от 10-25%.

Финансовата подкрепа, предоставена от Оперативните програми по време на
програмния период 2014-2020 г., насочена към широка гама от проекти, включително
подобряване на енергийната ефективност, използване на възобновяема енергия в
сгради и комбинирано производство, което възлиза на около 10-15 милиона евро
годишно . Използването на възобновяема енергия в сградите се насърчава чрез31

данъчни стимули: периодът на освобождаване от данък върху имуществото варира

31 Източник: оценка на REKK въз основа на Пети национален доклад за напредъка на България
в насърчаването и използването на енергия от възобновяеми източници (Република България –
Министерство на енергетиката, декември 2019 г.)

30Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници – финансов отчет 2019 г

29 EERSF работи като публично-частно партньорство, създадено през 2005 г. Той получи
първоначално финансиране от Глобалния фонд за околна среда (GEF) чрез Международната
банка за възстановяване и развитие на Световната банка (IBRD), от правителството на
България, правителството на Австрия и от български частен сектор.

28Задължението за задължително изкупуване на електроенергия от възобновяеми източници е
ограничено до количеството „нетно специфично производство на електроенергия“, определено
за конкретния тип електроцентрала.
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между 3 и 10 години в зависимост от възрастта на сградата и класификацията на
сертификата за енергийни характеристики.32

Лошото качество на въздуха е важен елемент от съображенията на българската
енергийна политика. В годишните доклади на Европейската агенция по околна среда за
качеството на въздуха България е сред най-лошите по отношение на най-много
преждевременни смъртни случаи, причинени от фини частици (PM2.5) в цяла Европа .33

В сравнение с общото им население, България се оказва на първо място по „изгубени
години живот“, дължащи се на експозиция на PM2,5 в ЕС 28. Замърсяването на34

въздуха има и политически последици: след няколко години (нарушаване на
законодателството на ЕС за качеството на въздуха) нарушение Европейската комисия
изправи България пред съд за лошо качество на въздуха.35

Връзката между високата експозиция на фини частици и зависимостта от биомаса при
отопление на жилищни сгради също се признава от Националната програма за контрол
на замърсяването на въздуха. Доминирането на емисиите на фини прахови частици
(PM2.5) в България е резултат от широкото използване на дърва за огрев за отопление
на жилища.”36

Енергийната бедност на българските домакинства е друг критичен фактор, който
трябва да се има предвид при формулирането на енергийната политика. Високият дял
на енергийните разходи в разходите на домакинствата, просрочените задължения по
сметките за енергия и комунални услуги и невъзможността на бедните домакинства да
поддържат дома си топло се наблюдават индикатори за енергийна бедност. Според
тези показатели България е най-зле представящата се страна в ЕС: в зависимост от
използваните показатели 30-35% от домакинствата живеят в енергийна бедност.37

Очаква се ситуацията с енергийна бедност да се влоши поради продължаващата
енергийна криза и плановете за заместване на газа.

3740% от българските домакинства не са в състояние да поддържат дома си топло, а 35% от
населението имат еквивалентни доходи след законови енергийни разходи под официалната
линия на бедност (60% от средния доход на домакинството). Вижте: Европейска комисия (2020):
Достъп до основни услуги за хора с ниски доходи: България

36 Световна банка (2019): Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха,
България 2020-2030, стр.31..

35България не успя да осигури пълно съответствие с решението на Съда от 5 април 2017 г.,
което установи, че България е нарушила задълженията си по отношение на качеството на
атмосферния въздух в ЕС, като „систематично и непрекъснато“ е превишавала пределно
допустимите стойности за PM10. Източник: Качество на въздуха: Комисията решава да сезира
БЪЛГАРИЯ пред Съда на ЕС заради неизпълнението на предходното решение (Съобщение за
пресата на Европейската комисия, 3 декември 2020 г.)

34Европейска агенция по околна среда (2020 г.): Доклад за качеството на въздуха в Европа –
2020 г

33 Сред замърсителите на въздуха фините частици по-малки от 10 или 2,5 микрометра (PM10 и
PM2,5) представляват най-голям риск за здравето, тъй като могат да попаднат дълбоко в белите
дробове, а някои дори да попаднат в кръвта.

32 RES Legal -
http://www.res-legal.eu/search-by-country/bulgaria/single/s/res-hc/t/promotion/aid/tax-regulation-mech
anism-3/lastp/111/

34

http://www.res-legal.eu/search-by-country/bulgaria/single/s/res-hc/t/promotion/aid/tax-regulation-mechanism-3/lastp/111/
http://www.res-legal.eu/search-by-country/bulgaria/single/s/res-hc/t/promotion/aid/tax-regulation-mechanism-3/lastp/111/
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Единственият действащ инструмент за облекчаване на енергийната бедност е
надбавката за отопление (субсидия в брой), отпускана на семейства с ниски доходи
през отоплителния сезон (от ноември до март).

За отоплителен сезон 2019-2020 г. над 252 615 лица и семейства (7-8% от българското
население), всеки от които получава по 238 евро на сезон, са се възползвали от
надбавката в размер на 60 млн. евро в течение на година (равно на годишния бюджет
на EERSF) . Тъй като повече от 90% от бенефициентите използват твърдо гориво38

(въглища или дърва за огрев), квотите действат срещу заместването на горивото – по
този начин настоящата политика за благосъстояние и социално сближаване досега
предотвратява както широко разпространената газификация, така и дългосрочните
решения за декарбонизация.

Наред със стратегията за газификация, Националната програма за контрол на
замърсяването на въздуха въведе задължително извеждане от експлоатация (ускорено
прекратяване) от 2020 до 2024 г. на използването на традиционни замърсяващи печки и
котли на твърдо гориво. В допълнение към смяната на горивото са въведени няколко
стандарта относно характеристиките на твърдите биогорива, използвани за отопление
– по-специално максималната влажност в дървата за огрев, тяхното съдържание на
влага и пепел и калоричност. Наредба № 6/07.10.2019 г. налага ограничения за
съдържанието на влага в дървата за огрев, използвани за отопление на жилища и
задължава крайните потребители да спазват изискванията за съхранение и сушене на
дърва за огрев. Въпреки това, според анализа на Световната банка, той „изглежда
малко вероятно да бъде ефективен като правен инструмент”, тъй като „не предоставя
на контролиращите органи никакви практически инструменти за налагане на
изискванията за качеството на дървата за огрев” .39

(Централното отопление, разчитащо на газ, се счита от сегашните NECP и NCCAP
Национален план за действие за изменение на климата) като един от най-добрите
инструменти за подобряване на енергийната ефективност и декарбонизация на
топлинния сектор. Модернизацията и реконструкцията на когенерационните системи за
топлофикация е подкрепена от инвестиционни субсидии на Европейския структурен
фонд: за София и големите градски центрове се обмислят варианти за комбинирано
производство на топлоенергия/РДФ, както и по-нови алтернативи за геотермална
енергия и слънчева когенерация.

2.1.3 Сертифициране и проверка
Както е описано в раздел 2.1.1.1 от доклада, Законът за възобновяемите енергийни
източници (членове 33-35) предвижда издаване на гаранция за произход за всеки MWh
електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ),
включително биомаса , което е предпоставка за получаване на премийни плащания от
ЕСФС. Заявлението и издаването на сертификат не изисква никакво доказателство за
произход (или документ, удостоверяващ устойчивостта на дърводобив) за получената
биомаса. Не се изисква информация за количествата и източника на биомаса,

39

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34145/Supporting-the-Implementation-o
f-Residential-Heating-Measures-in-Bulgaria-s-National-Air-Quality-Improvement-Program-NAQIP-and-
National-Air-Pollution-Control-Program-NAPCP-Technical-Note.pdf?sequence=4&isAllowed=y

38Вижте: Европейска комисия (2020): Достъп до основни услуги за хора с ниски доходи:
България
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използвана за производство на количеството електроенергия/топлинна енергия, за
което се кандидатства за сертификат. Агенцията, отговорна за издаване на гаранция за
произход (SEDA), няма опит и капацитет да проверява и проверява нито източниците
на биомаса, нито устойчивостта на дърводобива. Проверката на произхода на
суровините е от компетенциите на Министерството на земеделието, храните и горите.

2.2 Използване на биомаса за енергия – информационни листове
В тази глава използваме регистъра на SEDA на сертификати за ВЕИ, данни,
публикувани от КЕВР и електроенергийния системен оператор (ESO),
Европейската мрежа на операторите на преносни системи (ENTSOE) и националния
енергиен баланс към ЕВРОСТАТ представяне, за да се направи пълна картина на
използването на биомаса за енергия – ние се фокусираме върху първичната твърда
биомаса, като се позоваваме, според случая, на съоръжения за производство на
електроенергия и/или топлина, които изгарят биогаз, биометан и течни биогорива.

Вижте Приложението за най-важните информационни листове за енергията от
биомаса в България.

Както беше посочено по-горе, България номинално е постигнала целта си за ВЕИ за
2020 г. За периода 2010-2019 г. България отчита средно 15,8% дял на възобновяемите
енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия. Първичната твърда
биомаса има най-голям дял, която представлява над 88% от общото потребление на
енергия от ВЕИ.

Българската статистика за използването на биомаса за енергийни цели дава много
противоречива картина на производството на електроенергия от биомаса. От една
страна, данните, публикувани от SEDA, КЕВР и ЕСО, показват непроменен капацитет и
стагнация на производството. От друга страна, данните на Евростат и докладите за
напредъка на българското министерство на енергетиката показват изключително
увеличение на производството на електроенергия от биомаса.

Едно възможно обяснение за разликите е, че първите институции (СЕДА, КЕВР и ЕСО)
отчитат само електроенергията, произведена по схемата за субсидиране, докато
вторите включват и неподдържано съвместно изгаряне в електроцентрали, работещи с
въглища. Не можем обаче да изключим възможността някои данни да са неверни и
необосновани.

2.2.1 Електроцентрали на биомаса, работещи по схемата за подпомагане

Регистърът на сертификатите на SEDA съдържа данни за общо 31 електроцентрали на
биомаса - всички с изключение на една, въведени в експлоатация в периода 2011-2015
г. и една работеща от 2018 г. Общата инсталирана мощност на тези електроцентрали
на биомаса е 55 MW . (виж Таблица 1) Най-голямата електрогенерираща инсталация с
инсталирана мощност 17,2 MW работи на черен луг и е част от най-големия
производител на целулоза и хартия в страната Монди Стамболийски. По-голямата част
от производителите произвеждат електроенергия от биогаз (33,2 MW обща
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инсталирана мощност), като използват или оборски тор, или селскостопански растения
и растителни отпадъци.

Само един производител използва дървесината като енергиен източник за
производство на електроенергия. Еко Енерджи Мениджмънт ЕООД експлоатира
електроцентрала на дървесина в Сърница, област Пазарджик, с инсталирана мощност
1,3 MW, въведена в експлоатация през октомври 2018 г.Съгласно протокол от редовна
проверка на РИОСВ, изготвен през 2020 г. провери произхода на дървения отпадък,
намиращ се в парцела на електроцентралата, която използва някои 60 тона дървен
материал на ден за генериране на електроенергия, без последващи действия.
Проверката е предназначена да наблюдава спазването на Закона за отпадъците и
чистия въздух.

5. Таблица: Списък на електроцентралите на биомаса, които получават сертификати от
SEDA за произведената им електроенергия

Източник: SEDA

Производството на енергия от дървени отпадъци е оскъдно, въпреки наличието на
развита дървообработваща промишленост в страната и факта, че голяма част от
отпадъците от дървен материал се генерират в дърворезбата остава неизползвана.
Основните критични бариери пред енергийните инсталации от биомаса включват
разходите за инвестиция, качеството на технологията и сигурността на доставките на
суровини (енергиен източник). За разлика от огромното технологично развитие и
намаляващите цени на оборудването във фотоволтаичната индустрия през последното
десетилетие и по-умерените тенденции в технологиите за вятърна енергия,
технологиите за производство на енергия от биомаса напредват по-бавно както по
отношение на технически подобрения, така и по отношение на разходите. За да се
уверят, че газовите емисии от оборудването за биомаса ще бъдат в разрешените
граници, за инвеститорите е трудно да експериментират с неутвърдена по-евтина нова
технология и да изложат на риск цялата инвестиция. Страната е виждала такива лоши
примери за проекти, сред които е и Зелената гора в Етрополе. Първоначално проектът
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беше изпълнен с по-евтина технология, но се оказа несъвместим с праговете за
емисии, така че оборудването трябваше да се смени, за да може инсталацията да
продължи да функционира.

Сигурността на доставките и предвидимостта на разходите за суровини представляват
друго голямо препятствие за енергията от биомаса. Според експерти от Encon Services,
голяма техническа консултантска къща в България, специализирана в енергетиката,
дори най-големите дървопреработвателни компании в страната не могат да осигурят
количества дървени отпадъци, достатъчни за работа на инсталации по-големи от 100
kW. В същото време, ако суровината не е налична на кратко разстояние от
инсталацията, транспортните разходи за външни доставки биха могли да имат
значително отрицателно въздействие върху икономиката.

В България са въведени в експлоатация няколко инсталации, работещи с биомаса,
които генерират само топлина, като някои от тях използват дървесина като енергиен
източник. Повечето проекти бяха реализирани, за да задоволят нуждите от топлинна
енергия от основните дейности на техните инвеститори и да играят роля на подкрепа, а
не да докажат самостоятелен бизнес модел. Един пример е ТЕЦ Свилоза,
индустриална когенерационна централа, свързана с голямата компания за
производство на целулоза Свилоза. През 2004 г. ТЕЦ Свилоза инсталира котел с
мощност 11 MW за изгаряне на дървесни отпадъци за подаване на пара, необходима
за процеса на производство на целулоза. Капацитетът за производство на топлинна
енергия беше увеличен до 20 MW през 2012 г. В случая със Свилоза бизнесът за
производство на целулоза печели от продажба на квоти за емисии или спестяване на
разходите за квоти за CO2, необходими за основните дейности.

Две отоплителни инсталации, една в Банско и друга в Ихтиман, бяха пуснати в
експлоатация, разчитайки в голяма степен на потребление от обществени сгради и
частни крайни потребители. И двата завода изпаднаха във финансови затруднения
малко след началото на дейността. Липсата на функция за комбинирано производство
и продажба на електроенергия и топлинна енергия на преференциални цени се
оказаха нежизнеспособни. След като банките кредитори наложиха изпълнение срещу
собствениците, двете инсталации бяха временно експлоатирани от Веолия (собственик
на топлофикационната мрежа във Варна), а инсталацията в Банско беше придобита от
община Банско.

Няма публичен регистър на инсталациите, произвеждащи само топлина - следващият
списък на инсталациите, използващи биомаса, се основава на изследвания, извършени
за това проучване и може да бъде непълен.

6. Таблица: Избрани производители на топлинна енергия от биомаса в България
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Източник: SEDA

Без механизми за държавна подкрепа и с нивата на цените на енергията на свободния
пазар, самостоятелните проекти за биомаса остават като цяло непривлекателни
досега. Дори ако цените на пазара на електроенергия следват устойчива възходяща
тенденция напред, което е общото очакване за България, биомасата ще се конкурира с
други възобновяеми енергийни източници и технологии, за да привлече интерес от ВЕИ
инвеститори, които искат да увеличат максимално възвръщаемостта. Големи
инсталации за биомаса е малко вероятно да бъдат изградени поради рискове за
сигурността на доставките и по-високата цена на суровините, в случай че не са
налични веднага в местоположението на електроцентралата.

2.2.2 Съвместно изгаряне на биомаса без подкрепа

Според българския доклад за напредъка на ВЕИ производството на електроенергия от
биомаса се е увеличило почти четири пъти през последните няколко години. През
периода 2017 – 2018 г. инсталираната мощност за производство на електроенергия от
биомаса се е увеличила четирикратно „поради преминаването на съществуващи
инсталации от конвенционални горива към биомаса, достигайки 195 MW през 2018 г.40

Евростат представя подобни увеличения на производството на електроенергия на
базата на биомаса, като скача от 0,4 TWh през 2017 г. до 1,8 TWh до 2019 г. Като се
вземат предвид всички видове производство на енергия (производство на
електроенергия и топлина), ръстът е дори по-голям: първично твърдите биогорива,
използвани в сектора за преобразуване, се е увеличил десетократно за същия период.

От друга страна, операторът на преносна система (ESO) и Европейската мрежа от
оператори на преносни системи (ENTSOE) представят напълно различни числа.
Според Statistical Pocketbook на ESO и статистическите информационни листове,
публикувани от ENTSOE, инсталираната мощност на биомаса остава непроменена на
77 MW през същия период, генерирайки 0,35 TWh електроенергия през 2019 г. КЕВР41

публикува още по-ниски цифри, под 0,1 TWh за производство на електроенергия на
базата на биомаса през 2019 г.42

Последната статистика за електроенергията вероятно разглежда само производството
на електроцентрали, работещи само с биомаса, регистрирани от SEDA и може да не са
в състояние да обхванат използването на биомаса в конвенционалните фосилни
топлоелектрически централи. Това изглежда се подкрепя от данните, публикувани в
доклада за напредъка на производството на възобновяеми енергийни източници:
според Таблица 3 от доклада, представяща обема „електроенергия, произведена от
възобновяеми източници, закупена на преференциални цени“, само 287 GWh
електроенергия, произведена от биомаса, е била закупена на преференциални цени
(по-малко от една пета от общия брой). Това предполага, че няколко43

топлоелектрически централи са започнали съвместно изгаряне на биомаса с лигнит

43 Пети национален доклад за напредъка на България в насърчаването и използването на
енергия от възобновяеми източници (2019 г.).

42Годишен доклад на КЕВР до Европейската комисия стр.19-20
41 https://www.entsoe.eu/publications/statistics-and-data/#statistical-factsheet

40 Пети национален доклад за напредъка на България в насърчаването и използването на
енергия от възобновяеми източници (2019 г.). Българската NECP отчита същия брой за
производство на електроенергия на базата на биомаса за 2018 г

39



Bio Screen CEE: Biomass Sustainability Criteria for Renewable Energy in CEE

или въглища, без да кандидатстват за сертификат за произход или да претендират за
подкрепа за електроенергията, произведена от биомаса.

Въпреки че фактът на съвместно изгаряне на биомаса е признат, ние нямаме точна
информация за източника на биомасата, използвана в електроцентралите. Дървата за
огрев са опция, въпреки че цената на закупуването им може значително да надвишава
тези на дървесни отпадъци, горски и селскостопански отпадъци или битови отпадъци,
съдържащи биомаса. Освен това постоянното нарастване на цените на дървата за
огрев през последните 5 години не показва внезапно нарастване на търсенето,
предизвикано от нарастването на използването на електроцентрали през 2018 г.

Селскостопанските остатъци са достъпна и привлекателна алтернатива, но все още не
могат да заменят дървесина поради трудности при събиране, съхранение и транспорт.
Увеличаването на статистическите данни за биомасата е малко вероятно да се обясни
с бързото увеличаване на използването на тези материали.

От икономическа гледна точка приемането и изгарянето на отпадъците се счита за
най-благоприятната алтернатива. Тъй като получателят на отпадъците получава такса
за изхвърляне („такса за изхвърляне“), горивото, получено от отпадъци (WDF) може да
се счита за гориво с отрицателна цена. Въз основа на информацията, получена от
участниците на унгарския пазар, отрицателната цена (таксата за обезвреждане,
платена на получателя) на отпадъците от най-обикновен клас, горивото от отпадъци
(RDF) може да варира от 20 до 50 €/тон, в зависимост от състава на отпадъците. По
информация на българската преса това може да бъде дори по-високо, като достигне
120-150 евро без транспортни разходи.44

В допълнение към отрицателната цена на горивото, изгарянето на отпадъци има и
друго предимство: тъй като биоразградимата част от отпадъците може да се счита за
биомаса (т.е. възобновяем енергиен източник), произведената по този начин
електроенергия е освободена от задължението за въглеродна квота, осигурявайки
допълнителни приходи. към генератора.

През последните години в българската преса се появиха редица статии за нелегален
внос и изгаряне на отпадъци, което доведе до уволнение и съдебно преследване на
заместник-министъра на околната среда.45

Според тези доклади българските власти тайно са позволили на няколко въглищни
централи да изгарят огромни количества отпадъци, наред с въглищата, без
необходимите разрешителни. Според получените от Грийнпийс писма Министерството

45 Вижте: „Как започва вносът на боклуци в България” (от Николай Стоянов, Велина
Господинова, 13 септември 2019)
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/09/13/3962426_kak_zapochva_vnosut_na_
bokluci_v_bulgariia/и „Освободен от длъжност заместник-министърът на околната среда на
България, с наказателно обвинение” (от София Глоуб, 1 юни 2020 г.)
https://sofiaglobe.com/2020/06/01/bulgarias-deputy-environment-minister-facing-criminal-charges-dis
missed/

44

https://www.mediapool.bg/vnosat-na-bokluk-za-gorene-se-obvarzva-s-mestnite-rdf-otpadatsi-news323
345.html
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на околната среда е разрешило на ТЕЦ Бобов дол да изгори до 500 000 тона отпадъци
за „експериментални цели“.46

Няма точна и надеждна информация за количеството отпадъци, съвместно изгаряни в
българските топлоелектрически централи, и какъв дял от потреблението на биомаса за
енергийни цели в статистиката може да се обясни с незаконно изгаряне на отпадъци.
Въпреки това, заслужава да се отбележи, че чрез изгаряне на 500 000 тона отпадъци
могат да се произведат 0,3-0,6 TWh електроенергия, половината от която може да се
счита за възобновяема (на базата на биомаса) електроенергия.47

Въпреки че скорошните скандали могат да възпрепятстват изгарянето на отпадъци,
това несъмнено е много атрактивна алтернатива за стари електроцентрали, работещи
с въглища: според полска застъпническа група „има много силен натиск и доходоносен
пазар за нови енергийни централи за изгаряне на отпадъци“ в Централна Източна
Европа. Според изчисленията на Sandbag през следващото десетилетие в България48

могат да се осъществят около 11 PJ съвместно изгаряне на биомаса, част от които
може да идват от отпадъци.49

Потенциалът за съвместно изгаряне се определя от размера на наличните мощности
на електроцентрали, работещи с въглища и лигнит: значителни мощности на
електроцентрали, работещи с въглища, по дефиниция биха позволили повече
пространство за преминаване към биомаса или отпадъци. За разлика от тях, бързото
постепенно спиране на мощностите за въглища би ограничило сериозно съвместното
изгаряне и смяната на горивото.

Бъдещето на въглищните мощности (и по този начин потенциалът за съвместно
изгаряне) обаче е заобиколено от голяма несигурност. Настоящата национална
българска енергийна стратегия се стреми да поддържа капацитета на
електроцентралите, работещи с въглища и лигнит, поради съображения за сигурност
на доставките, въпреки че Националният план за възстановяване и устойчивост
предвижда по-късна дата за затваряне 2038 г., с междинно затваряне, започващо през
2024-2026 г. Въпреки че се очаква производството на електроенергия от въглищни50

електроцентрали да намалее значително през следващото десетилетие, то все пак ще
представлява над 30% от общото електроснабдяване през 2030 г.: според сценария
WEM на NECP (който не се различава значително от сценария WAM), около 60% от

50 Национален план за възстановяване и устойчивост на България на сайта на Европейската
комисия:https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilien
ce-facility/recovery-and-resilience-plan-bulgaria_en

49 EMBER (2019): Игра с огъня. Оценка на плановете на компанията да изгаря биомаса във
въглищни електроцентрали в ЕС

48„В Европа нараства реакцията заради изгарянето на боклука“(by Beth Gardiner, April 1, 2021)
https://e360.yale.edu/features/in-europe-a-backlash-is-growing-over-incinerating-garbage

47 Според Международната енергийна агенция: „Ако не е възможно да се направи разлика
между възобновяеми и невъзобновяеми твърди битови отпадъци, тогава общото количество
трябва да бъде разделено поравно между двете категории.” Виж: IEA (2004): Наръчник за
енергийна статистика, стр. 117.

46 „Предизвикателство към новата мания за изгаряне на отпадъци на българските въглищни
централи“ (by Dominique Doyle and Janek Vähk and Meglena Antonova; March 2, 2020)
https://www.euractiv.com/section/air-pollution/opinion/challenging-bulgarian-coal-plants-new-waste-bur
ning-obsession/ and „According to the disclosed secret correspondence, Bobov Dol Thermal Power
Plant burns thousands of tons of garbage” (by Greenpeace, 13th October 2020)
https://cee.press.greenpeace.org/bobov-dol-burns-thousands-tons-of-garbage/
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сегашните мощности за въглища и лигнит (2500 MW) ще продължат да работят през
2030 г., оставяйки значително място за маневриране за преобразуване на тези
мощности в биомаса.

Обратно, датите на затваряне, посочени в лицензиите за експлоатация на
електроцентралите (освен ако съответните електроцентрали не поискат удължаване на
лиценза), биха довели до по-бързо демонтиране на мощностите, оставяйки едва 400
MW оперативна мощност на електроцентрала с въглища в България електрическата
система до 2030 г. Съобщенията в пресата изглежда потвърждават възможността за
ускорено прекратяване: според Balkan Green Energy News, „комбинацията от мерки и
инвестиции от настоящата версия на Националния план за възстановяване и
устойчивост може да доведе до бързо излизане на въглищата В България".51

3. Фигура: Инсталирана мощност на българските електроцентрали на въглища и лигнит
2020-2030 г. (MW)

Източник: диаграма REKK въз основа на лицензи за експлоатация на централи, издадени от
енергийния орган и НЕКП

Предвид остарелите мерки в действащия Национален енергиен и климатичен план ,
който трябва да бъде преразгледан до 2023 г. и амбицията за излизане на въглищата
до 2038 г., заложена в Националния план за възстановяване и устойчивост, както и
динамичната ситуация с продължаващата енергийна криза, спешно е необходима
яснота относно времето за затваряне на ТЕЦ, като част от по-широката енергия
сценарии за декарбонизация и устойчивост на сектора.

2.2.3 Национален енергиен баланс

Ние обобщаваме използването на биомаса за енергия във времеви серии от 8-10
години на базата на EUROSTAT Energy 3 Balances and SHARES база данни

51 България намеква за възможно затваряне на всички въглищни електроцентрали до средата на
2025 г. (Игор Тодорович, 2 август 2021 г.)
https://balkangreenenergynews.com/bulgaria-hints-at-possible-closure-of-all-coal-fired-power-plants-b
y-mid-2025/
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● биомаса към електричество

● биомаса към топлина

● крайно потребление на енергия от биомаса

Както и в други страни от Централна и Източна Европа държави, първичното
потребление на твърда биомаса отдавна е доминирано от сектора на домакинствата в
България: битово отопление представлява повече от 70% от общото потребление на
биомаса, докато промишленият сектор представлява средно една пета. До последните
години използването на биомасакато първична енергия за преобразуване на енергия
беше незначително, представлявайки само няколко процента от общото потребление.

4. Фигура: Потребление на първични твърди биогорива по сектори (ktoe)

Източник: Евростат

През 2018 г. структурата на потреблението на биомаса се промени драстично: докато
потреблението в битовия и промишления сектор остава непроменено, използването за
енергийна трансформация скочи повече от десет пъти за две години . Според данните
от данните за потреблението увеличението се дължи главно на нарастващото
използване на биомаса при комбинирано производство на топлинна и електрическа
енергия.
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5. Фигура: Горивна смес за отопление на жилища (ktoe)

Източник: Евростат

Потреблението на биомаса в сектора на домакинствата се определя от използването за
целите на отоплението. Данните от последното десетилетие показват, че инерцията на
този елемент на потребление е доста висока: въпреки че цените на въглищата и
дървата за огрев са се удвоили през този период, няма видим ефект върху
потреблението на биомаса в домакинствата. В рамките на потреблението на енергия на
домакинствата за отопление се наблюдава значително намаление на потреблението на
въглища. Заслужава да се отбележи също, че докато цените на изкопаемия газ за
жилищата не са се променили значително през това време, темпът на преминаване
към отопление на изкопаем газ, изискван в енергийната политика, е далеч зад
очакванията.

2.3 От биомаса към енергия – цели и мерки
В тази глава ние изследваме как преобразуването от биомаса към енергия се вписва в
одобрените в момента цели на политиката за климата на страната и целите за
възобновяема енергия. Ние обобщаваме всички цели на наративната политика и
количествени цели, които пряко или косвено разчитат на биомаса към енергия.

Основният документ, който определя развитието на енергийния сектор в страната е
Националният енергиен и климатичен план, който служи и като Енергийна стратегия,
другият стратегически документ, който предвижда увеличаване на използването на
горска биомаса за енергия е Националният план за действие за Енергия от горска
биомаса 2018-2027 г., докато Дългосрочната стратегия, която ще определи курса до
2050 г., все още е в процес на разработка

2.3.1 Национален енергиен и климатичен план

Интегрираният национален план за енергия и климат дефинира основните цели и
мерки за изпълнение на национални енергийни и климатични политики, в контекста на
европейското законодателство, принципи и приоритети за енергийно развитие. За
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целите на NECP и в съответствие с изискванията, определени в Регламент (ЕС)
2018/1999, са разработени два сценария — WAM (с допълнителни мерки на
политиката) и WEM (със съществуващи политически мерки). В основния сценарий
прогнозите на WEM се основават на съществуващи политически мерки. В целевия
сценарий прогнозите на WAM се основават на постигането на целите и задачите,
определени в NECP. Прогнозите на WAM се основават както на съществуващи, така и
на планирани допълнителни политически мерки, които трябва да бъдат приложени, за
да се постигнат националните цели, определени в NECP.

Стратегическите цели, заложени в NECP по отношение на измерението за
декарбонизация, включват увеличаване на дела на енергията от възобновяеми
източници в брутното крайно потребление на енергия и намаляване на емисиите на
парникови газове. В съответствие с препоръката на Комисията, България повиши
нивото на амбиция по отношение на дела на енергията от възобновяеми източници в
брутното крайно енергийно потребление от 25 % на 27,09 % и по този начин ще се
стреми да постигне целта, заложена в приложение II към Регламент (ЕС) 2018/1999 г.
За целта България ще разшири производствения си капацитет с акцент върху
вятърната и слънчевата енергия. При необходимост за постигане на поставените цели
след 2025 г. могат да се провеждат и търгове за допълнителен капацитет за
възобновяема енергия, като се вземат предвид пазарните условия.

Предвижда се използването на биомаса да се увеличи във всички сектори —
електроенергия, топлина и охлаждане и транспорт. За да се отговори на очакваното
потребление на биомаса, ще е необходимо да се увеличи производството на енергия
от биомаса в България с 9% между 2020 г. и 2030 г. Нетният внос на биомаса също
трябва да се увеличи от 58 GWh през 2020 г. на 835 GWh през 2030 г. и се очаква да
достигне 1168 GWh през 2040 г. Секторът на домакинствата консумира най-много
енергия от биомаса в сравнение с всички останали сектори (повече от 66% през 2020
г.). Предвижда се потреблението на енергия от биомаса в домакинствата да нараства с
по-бавни темпове в сравнение с промишлеността и транспортния сектор, с увеличение
от 3,4% през периода 2020-2040 г.

Трябва да се отбележи, че NECP и неговите прогнози работят с понятието „твърда
биомаса”. Това е в съответствие с терминологията, използвана в националните
енергийни баланси в България, на базата на които се правят прогнозите. В някои
случаи се използва и терминът „твърда биомаса и отпадъци“, като отпадъците се
разбират както като възобновяеми, така и като невъзобновяеми. 52

52 Други дефиниции на биомаса във връзка със законодателната и регулаторната рамка в
България и ЕС
Биомасата (Закон за енергията от възобновяеми източници, 2011 г.) е биоразградима част от
продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство (включително
растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях индустрии,
включително рибарството и аквакултурата, както и биоразградима част от промишлеността и
битови отпадъци.
Биомаса (Директива (ЕС) 2018/2001) означава биоразградимата част от продукти, отпадъци и
остатъци от органичен произход от селското стопанство (включително растителни и животински
вещества), горското стопанство и свързаните с тях индустрии, включително рибарството и
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До 2030 г. се очаква брутното вътрешно потребление на биомаса и отпадъци да
нарасне с 25% в сравнение с 2020 г. , което ще бъде покрито както от увеличаване на53

първичното производство, така и от вноса. Въпреки че не се предвижда значителна
промяна в потреблението на биогорива, ще има значително намаляване на търсенето
на конвенционални биогорива (от 2 207 GWh през 2020 г. на 1 494 GWh през 2030 г.),
което ще бъде компенсирано от увеличаване на употребата. биогорива от ново
поколение (повече от три пъти през 2030 г. спрямо 2020 г.), достигайки почти 1100 GWh.

През 2030 г. Сценарият WAM (сценарий „С допълнителни мерки”) предвижда
значително увеличение на производството на енергия от биомаса.

Също така, от общата биомаса през 2030 г. 2 589 GWh са за биогорива за транспортния
сектор, от които 1 650 GWh се очаква да бъдат внесени.

1. Таблица: Развитие на биомаса и отпадъци (GWh)

2020 2030

Брутно вътрешно потребление на биомаса и
отпадъци, от които

634 23 280

Биомаса 072

Отпадъци, от които 826

Биоразградими отпадъци 438 1 000

отпадъци 388 1 326

Биогорива, от които 529 589

Конвенционални 2 207 1 494

От ново поколение 322 1 095

Биогаз и отпадъчни газове 207 681

Общо предлагане на биомаса и отпадъци, от които 576 18 634
23 280

53 National Energy and Climate Plan of Bulgaria, Национален енергиен и климатичен план на
България, стр. 254, таблица 58

аквакултурите, и биоразградимата част от отпадъците, включително промишлени и битови
отпадъци от биологичен произход;

a. "Agricultural biomass" means biomass produced in agriculture ;

b. "Forest biomass" means biomass produced in forestry ;
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Първично производство 18 576
18 576
18 576
1 095
Необх
одим

е
източ
ник на
E375

22

Moass 18 576

18

. за постигане на климатичните и енергийните цели могат да дойдат от неизползвани
възможности за използване на големи количества биомаса от селско стопанство,
аквакултури, животновъдство и др., както и от биоразградими отпадъци (в периода
2020 - 2030 г. биоразградимите отпадъци възлизат на 1 416 GWh ), което също е в
съответствие с принципите на кръговата икономика.

Планираното увеличение на биомасата за производство на енергия поставя въпроса за
производството на тези количества и връзката с потенциала за повишени емисии на
CO2 в горския сектор. Също така, наплана, постигането на националните цели за ВЕИ
изисква увеличаване на потреблението на енергия от твърда биомаса (напр. отпадъци)
с 37%. в периода 2020-2030г. В плана обаче няма ясна индикация какъв би бил делът
на горската биомаса за постигане на тази цел.

Целите на България до 2030 г.

Възобновяеми енергийни източници

Национална цел за дела на енергията от
възобновяеми източници в брутното
крайно енергийно потребление до 2030 г.

27,09%

RS-E1 30,33%

RS-отопление и охлаждане2 42,60%

RS-транспорт3 14,20%
1 Дял на електрическата енергия от възобновяеми източници в брутното крайно
потребление на електроенергия
2Дял на отоплението и охлаждането от възобновяеми източници в брутното крайно
потребление на отопление и охлаждане
3Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия в транспорта
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Енергийна ефективност

Понижаване на потреблението на
първична енергия в сравнение с
базовата прогноза за PRIMES 2007

27,89%

Понижаване на крайното енергийно
потребление в сравнение с базовата
прогноза за PRIMES 2007

31,67%

Потребление на първична енергия 17 466 ktoe

Крайно потребление на енергия 10 318 ktoe

Емисии на парникови газове

Национална цел за намаляване на
емисиите на парникови газове с
емисии на парникови газове с емисии
на непарникови газове в сравнение с
емисиите на парникови газове2030
-Сектори на СТЕ (сграден фонд, селско
стопанство, управление на отпадъци
и транспорт) в съответствие с
Регламент (ЕС) 2018/842 относно
задължителните годишни намаления
на емисиите на парникови газове от
държавите-членки от 2021 до 2030 г.

0%

Национална цел за използване на
земята, промяна в земеползването и
горското стопанство (LULUCF) в
съответствие с Регламент (ЕС)
2018/841 относно включването на
емисиите и поглъщанията на
парникови газове от
използването на земята, промяната в
земеползването и горското
стопанство в рамката за климата и
енергетиката до 2030 г.

Уверете се, че за периодите
2021—2025 и 2026—2030 емисиите на
ПГ не надвишават поглъщанията,
изчислени като сума от общите
емисии и общите поглъщания на
нейна територия във всички
счетоводни категории на земята без
дебит
ангажимент

Ниво на електрическа междусистемна
връзка

15%

Източник: (B)EST модел, E3-моделиране Източник: (B)EST модел, E3-моделиране
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Българската NECP възнамерява да постигне 49% намаление на емисиите до 2030 г. (в
сравнение с 1990 г.). Тъй като енергийният сектор представлява 74% от общите емисии
на парникови газове, лъвският дял от намаленията на емисиите трябва да се прилага
от сектора. За разлика от енергийния сектор, в останалите сектори не се очакват
значителни намаления на емисиите: всъщност поради нарастването на националния
доход и промишленото производство се очаква секторите на домакинствата и услугите,
индустрията и транспорта да увеличат емисиите си.

Планира се декарбонизацията в електроенергийния сектор да бъде постигната главно
чрез постепенно намаляване на производството на електроенергия от въглища и силно
увеличение на производството от възобновяеми източници (около 50%), което води до
частично преминаване на горивата от изкопаеми (въглища и лигнит) към възобновяеми
енергийни източници (PV и биомаса). Три четвърти от целевото увеличение ще дойде
от силно увеличаване на PV капацитета, докато планираното разширяване на
мощността с 220 MW при изгаряне на биомаса ще играе само незначителна роля.
Амбицията за преход към възобновяема енергия може да бъде засилена още повече в
предстоящата ревизия на NECP през 2023 г.

Поради по-високото си потребление на енергия, топлинният сектор е отговорен за 70%
от планираното намаляване на въглеродните емисии в българската икономика.
Следователно декарбонизацията на топлинния сектор изисква много по-високо
използване на възобновяеми енергийни източници в сравнение с електроенергийния
сектор. Планираното 34% увеличение на производството на топлинна енергия от
възобновяеми източници се базира почти изцяло на биомаса, по-точно на
увеличението на комбинираното производство на биомаса. За разлика от тях,
потреблението на биомаса в сектора на домакинствата, което в момента доминира
използването на биомаса в топлинния сектор, се очаква да нарасне само умерено, с
11%. Това е в съответствие с намерението да се заменят твърдите горива с изкопаем
газ при битово отопление, въпреки че тези планове може да бъдат преразгледани в
предстоящата ревизия на NECP поради кризата с енергията и изкопаемия газ.
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6. Фигура: Дял на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на
енергия (%)

Източник: Интегриран енергиен и климатичен план на Република България 2021-2030 г.
(Република България – Министерство на енергетиката и Министерство на околната среда

и водите)

Благодарение на промяната на горивото в когенерацията и нарастването на
съвместното изгаряне на биомаса между 2017 и 2019 г., България е на път да постигне
целите си за 2030 г. за възобновяеми източници. В резултат на това NECP дори не
планира да въведе повторно система за поддръжка и политиците са уверени, че
планираните PV инвестиции също ще се осъществят при пазарни условия. Не беше
изключено обаче те да променят мнението си, ако се наложи, в светлината на
развитието през следващите години. Както е формулирано в НЕКП: „При необходимост
за постигане на поставените цели след 2025 г. могат да се провеждат и търгове за
допълнителен капацитет за възобновяема енергия”.

Преди да разгледаме въздействието на целите за възобновяеми източници върху
търсенето на биомаса, важно е да се изясни, че сегашният български NECP определя
цели за микса „Биомаса и отпадъци“. Тези цели могат да бъдат частично разделени на
биомаса и отпадъци (биоразградими и небиоразградими), но е трудно да се направи
разграничение между горска и селскостопанска биомаса, дървесна и тревиста
биомаса, добита и отпадъчна дървесина и други източници на биомаса. Поради това54

е трудно да се оцени натиска, генериран от целите за декарбонизация и възобновяеми
източници, определени в NECP за производство на горска биомаса.

54 Виж: Таблица 58: Динамика на биомаса и отпадъци, определяща брутното вътрешно
потребление на биомаса и отпадъци за 2030 г. (Интегриран енергиен и климатичен план на
Република България 2021-2030 г., стр. 253.)
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7. Фигура: Прогнозно търсене и предлагане на биомаса и отпадъци (ktoe)

Източник: REKK изчисление въз основа на Интегриран енергиен и климатичен план на
Република България 2021-2030 г.

Постигането на целите за възобновяеми източници изисква увеличаване на
използването на „биомаса и отпадъци“ с около 25% , от 1600 ktoe до 2000 ktoe. Три
четвърти от увеличението на търсенето се генерира от сектора за трансформация
(производство на електроенергия и топлоенергия) и промишления сектор.
Прогнозираното умерено увеличение на потреблението на жилищния (и търговския)
сектор, който в момента доминира потреблението на биомаса, ще има относително
малък ефект върху допълнителното търсене на биомаса.

Очаква се близо половината (45%) от увеличението с 404 ktoe на търсенето на
„Биомаса и отпадъци“ да идва от източници, различни от твърдата биомаса в горите:
„неизползван потенциал на биоразградимата фракция от продукти, отпадъци и
остатъци от биологичен произход от селското стопанство, вкл. растителни и животински
вещества от горското стопанство и свързаните с тях индустрии, включително
рибарството и аквакултурите, и биоразградимата фракция на отпадъците, включително
промишлени и битови отпадъци от биологичен произход“.55

Очаква се доставката на твърда биомаса да се увеличи със 17% (до 1522 ktoe), което
все още е малко под потенциала за биомаса, определен в Енергийната стратегия за
2011 г. Въпреки това, той е над потенциала за горска дървесина от 1056 ktoe, посочен в
Националния план за действие за енергия от горска биомаса. Както се изрази в NECP:

„очаква се твърдата биомаса да бъде най-вече получена от остатъци“, главно дървесни
отпадъци, генерирани от дървообработващата промишленост и производството на
мебели.56

56Интегриран енергиен и климатичен план на Република България 2021-2030 г., с. 55
55 Интегриран енергиен и климатичен план на Република България 2021-2030 г., с. 55
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8. Фигура: Източници на очаквано увеличение на доставките на биомаса и отпадъци
2020-2030 г. (ktoe)

Източник: REKK изчисление въз основа на Интегриран енергиен и климатичен план на
Република България 2021-2030

г. Следната фигура показва компонентите и двигателите на използването на биомаса
за енергийни цели и източниците, от които се планира да се посрещне очакваното
увеличение на търсенето. Ясно е, че по-голямата част от използването на биомаса ще
бъде в топлинния сектор, въпреки че секторът на електроенергията също ще играе
роля в прогнозираното увеличение на търсенето между 2020 и 2030 г. Разглеждайки
страната на предлагането, можем също да кажем, че непренебрежимото част от
нарастването на търсенето на биомаса, предвидено в NECP, ще бъде задоволено от
отпадъци и биогаз.
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9. Фигура: Действително и планирано използване на биомаса в производството на енергия
(ktoe)*, **

Източник: NECP

* Колоните за електроенергия и топлинна енергия на базата на биомаса (NECP1) показват
прогнозно потребление на биомаса за производство на топлинна и електрическа енергия.
Източникът на данни е Таблица 15 (Криви на прогнозиране по технология за производство
на енергия от възобновяеми източници за периода 2020—2030 г., GWh — електричество) и
16 (Криви на прогнозиране по технология, използвана за генериране на енергия от
възобновяеми източници за периода 2020-2030 г., ktoe — отопление и охлаждане) на NECP.
** „NECP2“ показва прогнозното потребление на биомаса в сектора за трансформация
(производство на топлинна и електрическа енергия) и крайното използване в секторите на
домакинствата, услугите и промишлеността. Източникът на данните са Фигура 11 (Крива
на прогнозиране на потребление на енергия от биомаса до 2030 г. по потребление и
произход (TWh)) и Фигура 12 (Крайно потребление на енергия от биомаса по сектори (TWh))

Фигурата ясно показва изключителното увеличение на използване през 2018-19 г., в
резултат на което използването на биомаса за енергийни цели сега се доближава до
целево ниво за 2030 г. Освен това, според официални данни, по-голямата част от
увеличението на търсенето се покрива от горска биомаса (не отпадъци или биомаса).
Това неизбежно би създало компромиси по отношение на екологичната устойчивост на
интензификацията на дърводобива и потенциално в дългосрочен план наличността на
биомаса.

В момента на национално ниво има само един план за оценка на потенциала на
биомасата след 2020 г. - Национален план за действие за енергийно развитие от горска
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дървесна биомаса 2018-2027 . Резултатите от трите подхода, приложени в настоящия57

Национален план за действие относно анализа и оценката на горската биомаса от
дървесина, клони и отпадъчна биомаса, генерирана от дървообработващата и
мебелната промишленост, които се използват в енергийния сектор, са представени в
следната таблица:

2. Таблица: Сравнителна таблица за количествата дървесина, годни за горска биомаса и техния
енергиен потенциал по вид подход за определянето им, средно за периода 2012-2016 г.

Подходи за оценка на
потенциала на горската

биомаса

Количества дървесина
за дървесна биомаса,

m3

Енергиен
еквивалент

(toe) *

Енергиен
еквивалент

(GWh) *

Оптимистичен подход 4 291 842 1 056 400 12 286

"Официален подход 4 142 877 1 038 400 12 077

Реалистичен подход 3 192 842 1 056 400 12
286 "Официален

подход 4 142 877 1 038
400 12 077

Реалистичен подход 3
192 33 192 cud

biass Генериране

на енергияот
дървообработващата и
мебелната индустрия

244 300 2 841

Източник: Национален план за действие за енергийно развитие от горска дървесна биомаса
2018-2027

*Изчисления, преобразуващи toe в GWh според 1 toe (тон петролен еквивалент) + 11,63 MWh

Националният план за действие за енергийно развитие от горска дървесна биомаса 2
-2027 отчита количеството горска биомаса, равно на 15 127 GWh, следвайки
оптимистичния подход за оценка и добавя изчисления енергиен потенциал на
дървесните отпадъци от мебелната индустрия.

Като се вземат предвид резултатите от оптимистичния подход на този Национален
план за действие (12 286 GWh), става ясно, че това е по-малко от необходимото
количество от 15 989 GWh през 2020 г. и 19 633 GWh през 2030 г. според WAM
сценария. Националният план за действие отбелязва, че има значителен потенциал за
възможно увеличаване на използването на горите в страната до 8,5-10 милиона m3
стояща дървесина до 2020 г., което ще представлява до 70-75% от средногодишния
прираст на горите в страната.

57Национален план за действие за енергийно развитие от горска дървесна биомаса Стр. 116,
таблица 6,
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Този Национален план за енергия и климат признава това като единствен и надежден
източник за осигуряване на необходимото количество биомаса. Добивът на биомаса
ще трябва да отговаря на критериите за устойчивост на Директива (ЕС) 2018/2001, за
да бъде взет предвид при постигане на целите на ВЕИ.

Сценарият WAM е постижим при настоящите обстоятелства, тъй като моделът не
разчита изцяло на горска биомаса, за да осигури необходимото количество. Моделът
използва средни стойности за ЕС, като отчита характеристиките на българските
икономически сектори и отчита възможността за използване на неизползвания
потенциал на други източници на биомаса като биоразградимата част от продукти,
отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство (включително
животински и растителни вещества), от горско стопанство и свързани индустрии, от
рибарство и аквакултури и биоразградими фракции на отпадъци, включително
промишлени и битови отпадъци от биологичен произход. Биоразградимите отпадъци
(биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци от биологичен произход)
също се считат за допринасящи за постигането на целите за възобновяеми енергийни
източници. Вярваме, че тези ресурси ще отговарят и на критериите на Директива (ЕС)
2018/2001.

Тук е приложим интегрираният подход, разчитащ на насърчаването на кръговата
икономика и използването на биоразградими остатъци и отпадъци от икономическите
сектори, които вместо да се считат за отпадъци, могат да се използват и връщат в
икономиката като ресурс за снабдяване на българската енергетика. система

3. Адекватност на търсенето и предлагането

Този анализ е насочен към най-основния въпрос относно енергията от биомаса:
устойчивост. Търсенето на енергия от биомаса се определя най-вече от
административни инструменти. Предлагането на горска биомаса е ограничено и
натоварено с несигурност на данните. Този раздел установява (i) дали ресурсите на
горска биомаса и тяхното използване за енергия са балансирани и (ii) дали целите за
енергия от биомаса могат да бъдат постигнати с горска биомаса, добита при устойчиви
темпове.

долу сравняваме официално наличните данни, които описват доставките и търсенето
на биомасата. От страна на предлагането преобразувахме данните за местното
производство на дърва за гориво, остатъците от дърводобив и нетния внос в енергийни
единици. Използвайки топлинна стойност от 9 GJ/m3 , ние изчислихме доставка на
твърда биомаса от 35 PJ за 2019 г.

55



Bio Screen CEE: Biomass Sustainability Criteria for Renewable Energy in CEE

10. Фигура: – Разлика между предлагането и търсенето на потреблението на твърда
биомаса 2007-2019 г.

Източник: диаграма на REKK и WWF BG на базата на EUROSTAT и информация от Изпълнителната
агенция по горите на България

През 2010 г. потреблението на биомаса не надвишава сумата от вътрешното
производство на дървесина за горива и остатъци. Ситуацията се промени коренно през
2018 г.: докато използването на биомаса при производството на електроенергия и
топлинна енергия рязко се увеличи, количеството на остатъчните вещества внезапно
намаля, създавайки значителен дефицит. Въпреки това поради несигурността на
наличните данни е трудно да се прецени дали недостигът е реален или виртуален:
внезапното изчезване на остатъци от сечта при запазване на нивата на производство
на дърва за гориво е трудно за обяснение, има противоречиви статистически данни за
количеството биомаса, което внезапно се появява в производството на електроенергия
и топлоенергия и нямаме информация за произхода му.

4. Обсъждане на резултатите

За да завършим този доклад за страната, ние обсъждаме нашите констатации и търсим
подходящи препоръки за политиката.

1. Поради скока в производството на вятърна и слънчева енергия в началото на
2010-те (задвижвани от щедра FiT система) и нарастването на съвместното
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изгаряне на биомаса в края на 2010-те, България е на път да постигне целите си за
2030 г. за възобновяеми източници.

2. Българските политици премахнаха системата за преференциални тарифи за нови
проекти през 2015 г. и оттогава новите участници в ВЕИ (включително
електроцентрали, работещи с биомаса) не отговарят на условията за подкрепа
(нито по FiT, нито по схемата за премии).

3. Липса на субсидии за нови инвестиции обезкуражава новата биомаса за енергийни
проекти. Въпреки това, частичното преобразуване на съществуващи блокове от
лигнит или въглища в биомаса или отпадъци (съвместно изгаряне) е извършено без
субсидии през 2018-2019 г., което води до повишено потребление на биомаса за
преобразуване на енергия.

4. Въпреки че българският NECP не планира да въведе нова система за поддръжка,
съвместното запалване може да продължи на пазарна основа. Спестяванията на
въглеродни квоти и отрицателната цена на горивото на отпадъците са мощни
двигатели за превръщането на мощностите, работещи с въглища, в биомаса или
отпадъци. Трудно е да се предвиди размера на бъдещия въглищен флот и
съответно потенциала за съвместно изгаряне на въглища и биомаса, тъй като два
важни стратегически документа на България, Националният енергиен и климатичен
план и Националният план за възстановяване и устойчивост са в рязък контраст
относно предвидения график за поетапно извеждане на въглищата.

5. Българската статистика за използването на биомаса за енергийни цели дава много
противоречива картина на производството на електроенергия от биомаса. Дори ако
голямото увеличение може да бъде оправдано, произходът на използваната
биомаса все още предстои да бъде изяснен. Понастоящем не е известно дали
дървата за огрев, остатъчни от горското или селското стопанство, или избрани
битови отпадъци, са източник на използваната биомаса.

6. Настоящата форма на системата за сертифициране не е подходяща за проверка и
проследяване на произхода на горивата, използвани за нови мощности за биомаса,
които ще бъдат въведени в експлоатация в бъдеще.

7. Българският NECP е насочен към относително скромно, 17% увеличение на
използването на твърда биомаса за енергийни цели, най-вече получена от остатъци
от дървопреработвателната промишленост или производството на мебели. В
допълнение към горската твърда биомаса, стратегията също така разглежда
твърдите битови отпадъци и селскостопанските остатъци като значителни
източници на гориво.

8. Планираното увеличение на потреблението на биомаса за преобразуване на
енергия до голяма степен е постигнато до 2020 г., а планираното 11% увеличение
на потреблението на биомаса в домакинствата до 2030 г. е малко вероятно.
Мерките за защита на въздуха, стимулите за битово отопление на газ и
задължителното постепенно спиране на котлите на твърдо гориво обезкуражават
по-нататъшен растеж.

9. Редица данни показват, че внезапното увеличаване на използването на биомаса за
енергия е изложено на сериозни ограничения за устойчивост през последните
години: използването е повече от два пъти по-голямо от извлеченото количество, а
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по-нататъшният растеж, очакван през следващото десетилетие, само ще влоши
ситуацията.

10. Въпреки това, липсата на поддържаща система, умерените цели и намерението за
замяна на горската биомаса с други източници и остатъци предполагат, че докато
постигането на потенциала за биомаса, посочен в енергийната стратегия, може
наистина да бъде голямо предизвикателство, планираното увеличение на
използването на енергия от биомаса в NECP е малко вероятно да представлява
непреодолима заплаха за устойчивостта на производството на биомаса.

11. В случай, че програмите за биомаса към енергия набират скорост по-късно, тъй
като България си проправя път към пълна въглеродна неутралитет, проблемната
система за проследяване и сертифициране трябва да бъде значително разработена
и защитена от силна институционална среда.

12. В допълнение към горното трябва да отбележим също, че наличните статистически
данни са доста противоречиви, съставът на данните често е неизвестен, а
причината за несъответствията не може да бъде разкрита. Следователно
направените заключения носят висока степен на несигурност.

5. Приложения
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5.1. Информационни бюлетини за горите

7. Таблица: Основна характеристика на българските гори и управление на горите (1995-2020 г.). Източник: EFA, 2022

Параметър Единица 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Forested Area

HA

3 334 256 3 375 117 3 615 243 3 737 542 3 833 640 3 896 009

Общо

отглеждане на

запаси

1000 M3 467 315   526 063 590 780 644 840 680 522 718 411

Отглеждане на

хектар

m3 140 156 162 172 178 184

Общо

прирастване

m3 12 003 13 563 14 120 14 364 13 974 13 560 13

560 4

Средно години 1000 7 5 възраст 0 0

прираст , 7 7 7 0,72 0,70 0,69

Планирана

реколта

1000 m3 6 519 812 184 8 176 8 459 8 306
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Действителна

реколта

1000 m3 4 852 4 630 7 7 056 9 966 8 6

8. Таблица: Добив на горски фонд и производство на дърва за горива, България, хил. куб. м.

Хиляди куб. м., под кора 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2017

206 всички дърве
сина

2017 206 дървесина 206 дървесни видове
2017 206 всички

всички дървес
ина

. 5668 6205 : 6154.52 5570.04 6372.1 6410 6405.27 6529.12 6163.7 5404.16

Industrial Total - all species 3170 3379 2224 3011 3364 : 3396.04 3036.38 3523.9 3481 3416.01 3679.9 3454.44 3071.71

Fuelwood (including wood for

charcoal)

Total - all species 2526 2692 2375 2657 2841 : 2758.48 2533.66 2848,2 2928 2989,26 2849,21 2709,26 2332,45

Източник:

5.1. Енергия

9. ТАБЛИЦА - Брутно производство на енергия от възобновяеми източници в България в GWh, 2010-2019 г.

Таблица 1b - Общ действителен приносцели и индикативната междинна траектория за дяловете на енергията от възобновяеми източници в електроенергия

[GWh] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Hydro (normalised) 3,985.5 4,003.1 4,126.3 4,190.4 4,247.6 4,222.1 4,169.9 4,280.7 4,339.0 4,272.5

Solar 14.9 100.9 813.9 1,360.9 1,252.5 1,383.3 1,386.3 1,403.0 1,342.8 1,442.5

Wind (normalised) 604.3 802.4 1,039.2 1,220.2 1,300.6 1,365.6 1,407.7 1,427.7 1,408.8 1,406.7

Solid biomass 19.7 37.2 65.3 95.0 138.8 151.1 162.8 180.2 1,280.0 1,545.8

Biogas 15.5 18.5 0.6 16.8 62.0 119.1 190.8 215.8 212.3 230.7

TOTAL 4,639.8 4,962.2 6,045.3 6,883.2 7,001.5 7,241.2 7,317.5 7,507.4 8,583.0 8,898.2

in CHP*
35.2 55.7 65.8 109.9 182.2 233.9 254.4 289.4

685.9

1,382.1
*

this is an estimate only, countries се насърчават да извършват свои собствени изчисления

Таблица 1B (допълваща информация)

[GWH] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2018

2018 2019

възобновяеми общински твърди отпадъци 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,6 44,3

възобновяеми електроенергия, отчетена в транспорт -74,1 -75,9 - 64,4 -64,7 -77,0 -94,5 -101,5 -112,0 -97,6 -111,8

КОРИГИРАН ОБЩО 4 565,8 4 886,3 6 924,5 7 ,146,7 7 216,0 395,4 566,0 8 830,7

Източник: ЕВРОСТАТ
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10. ТАБЛИЦА - Консумацията на енергия от възобновяеми източници за отопление и охлаждане в България, в PJ, 2010-2020 г.

Таблица 1в - Общият действителен принос на енергия от всяка технология за постигане на 2 целта2 в България the indicative interim trajectory for the shares of

energy from renewable resources in heating and cooling (PJ)

[PJ] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Geothermal 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5

Solar 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1

Твърда 37.2 39.7 42.3 42.4 40.4 42.2 42.4 43.7 48.1 49.3

Биогаз 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 1.1 0.5 0.5 0.5

термопомпи 1.6 1.8 2.0 2.7 2.7 3.1 3.4 3.7 4.4 _

Общо
40.6 43.5 46.3 47.3 45.4 47.4 _ _ .

биомас

а

от които биомаса в домакинствата 29.8 31.3 31.8 31.4 30.7 30.0 31.8 31.8 31.0 29.8

Таблица 1в (допълваща информация)

[PJ] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

възобновяеми общински отпадъци 0,0 0,0 0,1 0,5 0,5 1,1 1,2 2 1,5 . 0

КОРИГИРАН ОБЩО 40,6 43,5 46,3 48,0 45,8 48,5 50,4 51,5 56,5 58,8

: ЕВРОСТАТ ДЯЛ
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11. ТАБЛИЦА: Пълен енергиен баланс за първична твърда биомаса, България, единица: TeraJoule2

Източник

на дървесина TJ и износосновни горски продукти, налични за енергия, ЕС и извън ЕС, България, единица: хиляда кубични метра

Източник: ЕВРОСТАТ
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13. ТАБЛИЦА: Предлагане и търсене на твърда биомаса в TJ и хиляди кубични метра, България, 2002-2019 г.

Източник: таблица от REKK и WWF BG на базата на EUROSTAT и информация от Изпълнителната агенция по горите на България
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