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БИОГОРИВАТА – АЛТЕРНАТИВА
НА ТРАДИЦИОННИТЕ ГОРИВА В ТРАНСПОРТА

Гл. ас. д-р Ваня Живкова

Към настоящия момент горивата почти изцяло се добиват от нефт, поради
което и екологичните проблеми се увеличават. Това е основна причина да се
създават незамърсяващи околната среда алтернативи на традиционните гори-
ва, към които спадат биогоривата от растителни масла, зърнени култури, дърве-
сина и други възобновяеми суровини. Тяхното предимство е органичният им
произход, тъй като те представляват преработена биомаса. Биогоривата са ос-
новен заместител на изкопаемите горива и могат да се използват като алтерна-
тивно гориво в транспорта. По-широкото приложение на биогоривата в различ-
ни сектори ще доведе до намаляване на общите емисии от парникови газове,
подобряване на екологичната обстановка и качеството на живот.

Целта на статията е да се направи критичен обзор на някои възможности и
проблеми, свързани с използването на биогоривата като алтернатива на традицион-
ните горива в транспорта, при което е приложен дескриптивно-аналитичен метод.
За осъществяване на така формулираната цел са поставени следните задачи: 1) да
се изясни същността на биогоривата, да се представят предимствата и недостатъ-
ците на основните видове биогорива; 2) да се анализира състоянието на производ-
ството на биогорива в България; 3) да се проследи еволюцията и локализирането на
производството на биогорива в глобален аспект; 4) да се направи кратък преглед на
правната рамка, регламентираща производството и потреблението на биогорива.
Предмет на изследването е систематизиране, обобщаване и анализиране на инфор-
мацията от различни литературни източници. Обект на изследването са биогоривата.

Видове биогорива

Биогоривата се получават при преработката на биомаса, която е възобновя-
ем енергиен източник. Те представляват директен заместител на изкопаемите
горива в транспортния сектор и могат лесно да бъдат интегрирани в системата
за снабдяване с горива. Биогорива се наричат всички видове течни, твърди и
газообразни горива, които се произвеждат от биологични суровини. Те са по-скъпи
от т.нар. изкопаеми горива (нефт, газ, въглища), но при изгарянето си отделят
няколко пъти по-малко вредни емисии (въглероден диоксид, серен диоксид и др.)1.

1 Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспорт-
ния сектор 2008 – 2020 година. Приета с Решение по точка № 2 от протокол № 43 от заседание на
Министерския съвет, проведено на 15.11.2007 г.
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За суровина се използват слънчогледови култури, рапица, захарна тръсти-
ка, пшеница, царевица, палмово масло и др. На практика всеки вид органична
суровина, богата на въглеводороди и достъпна в големи количества, е подходя-
ща за производството на биогорива. Следва да се подчертае, че няма напълно
безвредна технология за получаване и използване на гориво.

Горивата, произведени от зърнени култури или друг органичен материал,
т.е. биогоривата, имат няколко предимства спрямо традиционните горива, из-
ползвани в транспортния сектор. Използването им може да доведе до понижа-
ване на емисиите от въглероден диоксид и до намаляване с 98% зависимостта
на транспорта от нефт. Производството на биогорива ще се отрази благоприят-
но на развитието и на заетостта в аграрните райони.

Биогоривата притежават и някои недостатъци. Отглеждането на култури,
подходящи за производството на биогорива, изтощава почвата и водите. Аграр-
ното стопанство е един от най-големите замърсители на атмосферата с азотни
съединения, които засилват парниковия ефект. Производството на биокултури
повишава цената на земеделските култури, които могат да се използват за суро-
вини в хранителната промишленост или животновъдството – процес, който води
до цялостно поскъпване на храните. Отглеждането на биокултури ще изостри
проблема с глада в бедните райони на света; ще допринесе за тоталното изсича-
не на горите – процес, който вече е необратим, например в Бразилия и Индонезия.

Двата най-разпространени вида биогорива са биоетанолът и биодизелът.
Биоетанолът се получава от ферментирането на всяка биомаса, богата на въгле-
хидрати. Използва се предимно като добавка към горивото за намаляване на
въглеродния оксид и други вредни емисии, отделяни от превозните средства2.
Произвежда се от растителни захарни култури, скорбялни или целулозни суро-
вини. Основната технология за преобразуването на биомасата в етанол е фер-
ментацията, последвана от дестилация. Културите, използвани за производството
на биоетанол, са различни, в зависимост от региона – захарна тръстика в Бра-
зилия, жито и царевица в Северна Америка, жито и захарно цвекло във Франция
и остатъци от винено грозде в Испания.

За да се понижи цената на етанола, се правят редица изследвания за из-
ползване на евтина целулозна биомаса, която да замени скъпите захарни и скор-
бялни суровини. Пример за целулозни суровини са дървеният материал, сухите
остатъци от захарните култури, царевична слама или енергийни култури като
коноп, просо. Целулозният състав на тези материали се преработва във фер-
ментиращи захари – те, от своя страна, се превръщат в етанол, който е напълно
биоразградим.

Използването на алкохоли (основно биоетанол) е приоритетно за САЩ, Бра-
зилия, Аржентина и др. В Европа по-често се използват биодизеловите горива,
което е свързано с условията за експлоатация на конкретните автомобили.

2 Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспорт-
ния сектор 2008 – 2020 година. Приета с Решение по точка № 2 от протокол № 43 от заседание на
Министерския съвет, проведено на 15.11.2007 г.
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Биоетанолът има няколко предимства3. Произвежда се от достъпни суро-
вини. Съхранява се както традиционните горива. Има по-добри екологични ха-
рактеристики (при горенето му не се отделят сажди в околната среда) и е с
високо октаново число. Биоалкохолите могат да се използват като чисти горива
за работа на бензинови двигатели или смесени с традиционните бензини без
необходимост от модифициране на двигателите. Например със символа Е5 се
означава смес, която съдържа 5% етанол и 95% бензин; със символа Е85 –
смес със състав 85% етанол и 15% бензин и др.4 Вторичните продукти от про-
изводството на етанол могат да се използват като хранителни добавки за до-
машните животни.

Биоетанолът притежава и недостатъци5. Химически активен е към гуме-
ните и алуминиевите детайли. При добавка към бензина намалява мощността
на двигателя, поради по-ниската му топлина на изгаряне. Запалителната систе-
ма на двигателя трябва да бъде по-високоенергийна при добавяне на по-големи
количества биоетанол. Алкохолът като чисто гориво се смесва много добре с
водата, а смесването му с бензин води до разслояване на двете течности.

Биодизелът се получава при естерификация на растително масло, извлечено
от маслодайни култури (предимно рапица, соя, слънчоглед, палми). Молекулите
на растителното масло се трансформират в молекули, подобни на дизеловите
въглеводороди. Това е скъп процес, поради което цената на биодизела е по-висо-
ка от тази на обикновения дизел. Биодизелът, който е вид естер, се получава и от
животински мазнини, водорасли или рециклирани готварски мазнини.

Биодизелът може да се използва като самостоятелно гориво в съществу-
ващите дизелови моторни превозни средства или в смеси с дизел в различно
съотношение. Например, с В5 се означава смес от дизел на петролна основа
(95%) и биодизел (5%). Със символа В30 – смес от дизел на петролна основа
(70%) и биодизел (30%). Биодизел без примеси се означава с В1006.

Европейският автомобилен парк е основно от дизелови превозни средства.
Европа има по-голям капацитет да произвежда биоетанол, отколкото биодизел,
използвайки по-малко земя и повече възможности за намаляване на разходите.

Според Британската асоциация за биогорива и мазнини,7 заместването на
един тон конвенционален дизел с биодизел спестява 3 тона въглероден диоксид,
намалявайки емисиите от парникови газове с 55%. Той е безопасно биоразгра-
дим, много по-добър по отношение на емисиите от парникови газове, в сравне-
ние с изкопаемите горива, предлага начин за рециклиране на отпадъчните маз-
нини, намалява въглерода при изгарянето и произвежда по-малко локални ат-

3 Димитров, А. Алтернативни горива за ДВГ – решения и проблеми. Машини, технологии, мате-
риали, № 1, 2007.

4 Комисия на европейските общности. Съобщение на Комисията. Стратегия на ЕС за биогоривата.
SEC(2006) 142, Брюксел, 8.02.2006, СОМ(2006) 34, окончателен.

5 Димитров, А. Цит. съч., № 1, 2007.
6 Комисия на европейските общности. Съобщение на Комисията. Стратегия на ЕС за биогоривата.

SEC(2006) 142, Брюксел, 8.02.2006, СОМ(2006) 34, окончателен.
7 www.biodiesel.co.uk
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мосферни замърсители, отколкото изкопаемите горива. Биодизелът има по-ви-
сока калоричност (по-голяма топлина на изгаряне) от обикновения дизел, по-
добре смазва двигателя и по-малко замърсява горивната му система, защото е
по-добър разтворител. В резултат на изгарянето му се произвежда повече мощ-
ност и се отделя по-малко топлина при работа на двигателя.

Предимства на биодизела8, 9. Биодизелът има по-добри смазочни свой-
ства от обикновения дизел; подобрява работата на двигателя и увеличава мощ-
ността му. Използването на биодизел не изисква конструктивни изменения в
дизеловите двигатели. Биодизелът има по-добри свойства на запалване, пора-
ди по-високото му цетаново число. Доказано е, че той съдържа 11% кислород,
което е предпоставка за по-пълното му изгаряне, както и че намалява парнико-
вия ефект. При попадането му в почвата се разгражда много по-лесно. Не
съдържа сяра и при изгаряне не отделя канцерогенни сажди. Има висока тем-
пература на възпламеняване, което го прави по-безопасен при съхранение.

Недостатъци на биодизела10. Чистият биодизел не може да се използва
при отрицателни температури на околната среда. Отделените азотни оксиди са
в по-голямо количество. Използването на биодизелово гориво изисква по-честа
смяна на горивните филтри на двигателите, тъй като детайлите на горивната
система на двигателя се износват по-бързо.

Биогоривата в България

В нашата страна е необходимо да се насърчава производството на биого-
рива по следните причини: намаляване на зависимостта от вноса на течни гори-
ва; създаване на допълнителна заетост в селскостопанските райони; намалява-
не на вредното въздействие върху околната среда. За тази цел е необходимо да
има данъчни облекчения за това производство и да се изгради система за кон-
трол на качествата на биогоривата11.

Потреблението на биогорива в страната е незначително. Според данни на
Националния статистически институт12 у нас биодизел се използва от 2008 г.
(табл. 1).

8 Димитров, А. Алтернативни горива за ДВГ – решения и проблеми. Машини, технологии, мате-
риали, № 1, 2007.

9 Кирилов, К. Биодизелът в България и Европа. Годишник на Техническия университет – Варна,
2007, 81-92.

1 0 Димитров, А. Цит. съч., № 1, 2007.
1 1 Пак там.
1 2 Енергийни баланси, Национален статистически институт.
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Таблица 1

Брутно вътрешно потребление на биодизел
през 2007 г., 2008 г. и 2009 г.

В нашата страна съществуват благоприятни климатични условия за от-
глеждането на маслодайни и зърнени култури. Според направени проучвания
България разполага с достатъчно площи, които да осигурят производството на
биогорива с необходимите за тази цел суровини, без хранително-вкусовата про-
мишленост да бъде засегната неблагоприятно14.

В България съществуват производствени мощности за 368 100 т/год. био-
горива, от които към 2008 г. са инсталирани мощности за производство на био-
дизел – 338 100 t за година и 30 000 t годишно на биоетанол15. Първата инстала-
ция у нас за производство на биодизел се намира в Брусарци, област Монта-
на16. Тя работи от 2001 година. Има капацитет от 300 тона на месец или 3 – 4
хиляди тона годишно. За суровина се използват всички растителни мазнини –
маслото от рапица, палмово масло, соево масло, вторични мазнини17. Предвиж-
да се разрастване на производството на биодизел. Интерес проявяват рафине-
риите за производство на олио в Русе – с капацитет 60 000 t; в Силистра – с
капацитет 15 000 t и др.

Техническите култури, суровини за биогорива, могат да се отглеждат на
замърсени и засолени почви, тъй като това не влияе на произведените от тях
горива. От своя страна, хилядите тонове отпадъчна кухненска мазнина, които
ежегодно се изхвърлят и замърсяват почвата и водите у нас, са икономически
най-изгодната суровина за тези производства. Същевременно така се решават
и екологичните проблеми с неутрализирането на отпадъчните мазнини18.

1 3 При съставянето на енергийните баланси като единна мерна единица е използван тон нефтен екви-
валент (т.н.е.). Превръщането на всеки възобновяем енергиен продукт от специфична мерна едини-
ца (тон, кубичен метър, киловатчас, гига джаул) в единна енергийна мярка се извършва с коефици-
енти, отразяващи нетното им калорично съдържание (количеството топлина, което може да бъде
използвано). То е разлика между брутното количество топлина, отделено при изгарянето на гори-
вото, и количеството топлина, необходимо за изпаряване на съдържащата се в горивото вода.
Между отделните мерни единици е в сила зависимостта: 1 GJ=0,239 Gkal=278 kWh=0,0239 ktoe.

1 4 Доклад за изпълнението на националните индикативни цели за потреблението на биогорива и
други възобновяеми горива в транспорта през 2009 година. Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма. Април, 2010 година.

1 5 Пак там.
1 6 Димитров, А. Цит. съч., № 1, 2007.
1 7 Кирилов, К. Биодизелът в България и Европа. Годишник на Техническия университет – Варна,

2007, 81-92.
1 8 Пак там.

Гориво 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Биодизел,
ktoe13

- 2 4
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Биогоривата по света

Експериментите по трансестерификацията на рапично масло започват през
1982 г. в Института по органична химия в Грац, Австрия. Първата индустриал-
на инсталация за производство на биодизел започва да работи в гр. Ашбах,
Австрия през 1991 година; в Германия – също през 1991 г.; в Чехия – през 1992
г.; в Италия – през 1992 г.; във Франция – през 1993 г. и др. Днес биодизеловите
горива навлизат широко в практиката. Най-голям потребител и консуматор на
биодизелови горива е Германия, след това са Франция, Италия и Чехия19.

Някои страни са определили краткосрочни и дългосрочни целеви стойнос-
ти за процента или количеството биогорива, който да бъде включен в конвенци-
оналното гориво. В Бразилия, която има най-развитата промишленост за биого-
рива в света, е задължителна 25%-на смес20. Бразилия е най-големият свето-
вен производител и потребител на етанол.

Днес биоетанолът е водещото биогориво в света. Биодизелът, който до
неотдавна се произвеждаше почти единствено в страните от Европейския съюз,
сега се утвърждава в много райони в света. В момента няма точни данни за
световното производство на етанол като гориво21.

Някои държави осигуряват данъчни облекчения или стимули за произво-
дителите на биогорива или на изходни суровини за тях, с което правят тези
горива по-атрактивни за потребителите, отколкото бензина и дизеловото гори-
во. В Бразилия и Тайланд се освобождават от данъци превозни средства, които
могат да се движат с биогорива. Освен това, Тайланд подпомага разработва-
нето на произведени в страната „зелени” превозни средства22.

Производството на биомаса е най-голямо в тропическите райони, а произ-
водствените разходи за биогоривата, особено за етанол, са сравнително ниски в
някои развиващи се страни. Биоетанолът, произведен от захарна тръстика, е кон-
курентен на изкопаемите горива в Бразилия. Сега Европейският съюз е главният
производител на биодизел, а търговията е незначителна. Напълно възможно е
развиващите се страни като Малайзия, Индонезия и Филипините, които сега про-
извеждат биодизел за вътрешните си пазари, да развият потенциал за износ23.

Различните перспективи за производство и използване на биогорива в раз-
виващите се страни са свързани с видовете произвеждани суровини за това и с
редица икономически фактори. Цената на петрола на световния пазар има оп-
ределящо значение за развитието на биогоривата в национален мащаб. Други
фактори, които оказват влияние, са: потенциалният мащаб на производството;
размерът на националния или регионалния пазар; необходимите инвестиции в
инфраструктурата; възможностите за износ; пазарната цена на суровините.

1 9 Димитров, А. Цит. съч., № 1, 2007.
2 0 Комисия на европейските общности. Съобщение на Комисията. Стратегия на ЕС за биогоривата.

SEC(2006) 142, Брюксел, 8.02.2006, СОМ(2006) 34, окончателен.
2 1 Пак там.
2 2 Пак там.
2 3 Пак там.
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През последните години в Германия, Австрия, Франция и други развити
страни се прилагат различни мерки за намаляване на вредните емисии в атмос-
ферата. Търсенето на биодизел нараства навсякъде по света. Биогоривата са
подходящи за дизелови двигатели и са екологично чисти, поради което не се
облагат с акциз, както петролните горива. Това представлява силен икономи-
чески стимул за производството и използването им24.

Правна рамка

През 90-те години на миналия век са направени първите стъпки от няколко
европейски държави в областта на производството и потреблението на биогорива.
Впоследствие тази инициатива е подкрепена и от останалите държави-членки на
Европейския съюз, като една от възможностите за осигуряване на енергийните
доставки. През 2000 г. в Зелената книга „Към европейска стратегия за сигурност
на енергийните доставки” е предложена амбициозната цел от 20% алтернативни
горива (биогорива, природен газ, водород) да бъде достигната през 2020 година25.

Директива 2003/30/ЕО26. Основен документ на Европейската комисия,
касаещ потреблението на биогорива, е Директива 2003/30/ЕО относно насърча-
ване използването на биогорива или други възобновяеми горива в транспортния
сектор. Директивата има за цел насърчаване употребата на биогорива или дру-
ги възобновяеми горива, които да заменят дизела и бензина за транспортни
цели във всяка страна-членка. Тя определя национални индикативни цели за
дял на биогоривата в потреблението на течни горива в транспортния сектор.
Тези цели имат препоръчителен характер и са съответно: 2% за 2005 г. и 5,75%
за 2010 г.27 Страните-членки трябва да гарантират, че минимална част от био-
горивата и другите възобновяеми горива се предлагат на техните пазари. Ди-
рективата определя и достъпните форми, под които могат да бъдат използвани
биогоривата за транспортни цели.

Стратегия за биогоривата в ЕС28. Тя определя обща рамка за разви-
тие на политиката за насърчаване потреблението на биогорива и други възоб-
новяеми горива в транспорта в рамките на Общността. Стратегията формули-
ра седем политически оси, включващи мерки, които Европейската комисия ще
предприеме за насърчаване на производството и потреблението на биогорива:
1) Стимулиране на търсенето на биогорива. 2) Извличане на ползи за околната
среда. 3) Развитие на производството и потреблението на биогорива. 4) Разши-
2 4 Кирилов, К. Биодизелът в България и Европа. Годишник на Техническия университет – Варна,

2007, 81-92.
2 5 Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспорт-

ния сектор 2008 – 2020 година. Приета с Решение по точка № 2 от протокол № 43 от заседание на
Министерския съвет, проведено на 15.11.2007 г.

2 6 Директива 2003/30/ЕС за насърчаване използването на биогорива и други възобновяеми енер-
гийни източници в транспорта.

2 7 Те не са постигнати.
2 8 Комисия на европейските общности. Съобщение на Комисията. Стратегия на ЕС за биогоривата.

SEC(2006) 142, Брюксел, 8.02.2006, СОМ(2006) 34, окончателен.
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ряване на снабдяването със суровини. 5) Увеличаване на търговските възмож-
ности. 6) Подпомагане на развиващите се страни. 7) Подкрепа на научните
изследвания и развойната дейност.

Основните цели на Стратегията са:
1) Задължителна цел за увеличаване до 20% на дела на възобновяемите

енергийни източници в общото енергийно потребление на Европейския
съюз до 2020 г.

2) Задължителна цел за всички държави-членки от 10% минимален дял на
биогоривата в цялостното потребление на бензин и дизелово гориво за
транспорта в Европейския съюз до 2020 г., която да бъде постигната по
икономически ефективен начин. Необходимите площи у нас за постига-
не на задължителната цел от 10% биогорива през 2020 г. възлизат на
509 001 хектара29.

Производството на биодизел се очаква да достигне 448 050 тона за годи-
на, с което страната ще изпълни задължителната цел на Европейската комисия
от 10% за 2020 година. По отношение на биоетанола, производството му се
очаква да нарасне от 66 500 тона годишно през 2008 г. до 107 000 тона през 2020
г.30 За постигането на тази индикативна цел трябва да бъдат установени реални
стимули за отглеждане на енергийни култури, подобряване на ефективността на
транспортния сектор, да бъдат въведени критерии за качеството на автомо-
билния парк в страната и други инициативи31.

Потенциалът за производство на биогорива се основава на първичната
биомаса, вторичната биомаса и органичните остатъци (отпадъци). Използвани-
те растителни масла и мазнини са пример за възможностите на вторичната
биомаса. Общото потребление на масла и мазнини в Европейския съюз се уве-
личава с 2% на година, като две трети са растителните масла. В хранителната
промишленост производството на биогорива позволява в повечето случаи да се
преработват отпадъците от нея.

Данъчните облекчения са вторият ефикасен начин за насърчаване, който с
помощта на подходящи фискални режими води до намаляване на разликата в
производствената цена, в сравнение с конвенционалните горива. Данъчният ин-
струмент, свързан с намаляване на акцизите върху биогоривата, е най-ефекти-
вен, тъй като мерките за данъчно облекчаване са част от съвкупност от техни-
чески, правни и икономически мерки.

Както и в другите страни-членки, транспортният сектор е един от основните
консуматори на течни горива у нас. Делът му в крайното енергийно потребление
е около 25%. Трайна е тенденцията за нарастване на автомобилния парк, който
2 9 Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспорт-

ния сектор 2008 – 2020 г. Приета с Решение по точка № 2 от протокол № 43 от заседание на
Министерския съвет, проведено на 15.11.2007 г.

3 0 Пак там.
3 1 Доклад за изпълнението на националните индикативни цели за потреблението на биогорива и

други възобновяеми горива в транспорта през 2009 г. Министерство на икономиката, енергети-
ката и туризма. Април, 2010 г.
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използва около 63% от течните горива с около 1% годишно– това е с 30 – 40% по-
висока енергийна интензивност, в сравнение с европейските страни32.

Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и
биогоривата33. Този закон е основният национален документ, с който се регламен-
тира политиката за насърчаване на производството и потреблението на биогорива-
та в България. Той транспонира изискванията на Директива 2001/77/ЕО за насърча-
ване на електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници, във
вътрешния пазар, и на Директива 2003/30/ЕО относно насърчаване използването на
биогорива или други възобновяеми горива в транспортния сектор.

Със закона за първи път е въведена правна регламентация на обществени-
те отношения, свързани с насърчаване на производството и потреблението на
електрическа, топлинна и енергия за охлаждане от възобновяеми и алтернатив-
ни енергийни източници, както и производството и потреблението на биогорива,
което ще доведе до намаляване на използваните конвенционални горива и отде-
ляните вредни емисии.

Задължителното смесване на биогорива с течни горива от нефтен произ-
ход се осъществява само в данъчни складове, лицензирани по реда на Закона за
акцизите и данъчните складове34. Потреблението на биогорива се подчинява
на техническите и качествените изисквания към биогоривата и техните смеси
с течни горива от нефтен произход, определени в Наредбата за изискванията за
качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол35.

Съгласно Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници
и биогоривата от 1 януари 2008 г., производителите и вносителите на течни горива
за нуждите на транспорта са длъжни да предлагат на пазара горива от нефтен
произход, смесени с биогорива в петпроцентно съотношение. През 2009 г. е кон-
статирано, че на практика не се изпълнява законовото изискване за задължително
смесване на течните горива от нефтен произход с биокомпонент и по този начин
не се постига изпълнението на заложената национална индикативна цел.

Някои от причините за това са:
1) Невъведено на практика данъчно облекчение при пускането на пазара

на чисти биогорива и смеси на биогорива с течни горива от нефтен про-
изход.

2) Липса на акредитирани лаборатории за осъществяване на контрол върху
качеството и състава на биогоривата, които да определят с достатъчна
точност съдържанието на биокомпонент в дадената смес.

3 2 Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспорт-
ния сектор 2008 – 2020 г. Приета с Решение по точка № 2 от протокол № 43 от заседание на
Министерския съвет, проведено на 15.11.2007 г.

3 3 Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (обн. ДВ, бр. 49
от 19.06.2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.).

3 4 Закон за акцизите и данъчните складове (обн. ДВ, бр. 91 от 15.11.2005 г., посл. изм. ДВ, бр. 94 от
30.11.2010 г.).

3 5 Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния
контрол (обн. ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г.).
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3) Необходимост от технологично време за изпълнение на инвестиционни-
те програми, осъществявани от производителите и вносителите на теч-
ни горива, свързани с техническата подготовка.

Това налага да се предприемат съответни мерки за преодоляване на посо-
чените проблеми и да се осигури изпълнение на изискването за смесване. Про-
мените в закона включват въвеждане на изисквания за поетапно задължително
смесване на бензини и дизелови горива от нефтен произход с биогорива. Целта
е осигуряване на техническата възможност за смесване и запазване на съот-
ветствието с показателите за качество на смесеното дизелово гориво. Въведе-
ни са и принудителни административни мерки и завишаване на санкциите.

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, усло-
вията, реда и начина за техния контрол36. С наредбата се уреждат услови-
ята, реда и начина за контрол на качеството на течните горива след тяхното
производство, при внос – след освобождаване от митнически контрол, при раз-
пространението им, включително на бензиностанции и в резервоари на горивни
инсталации. Тази наредба определя техническите и качествените изисквания
към течните горива, нормите за съдържание на олово, сяра и други вредни ве-
щества в тях, както и условията, реда и начина за контрол на течните горива.

Наредба за условията и реда за подпомагане на производителите на
енергийни култури37. Наредбата урежда условията и реда за предоставяне
на директни плащания на хектар на площите, засети с енергийни култури. Спо-
ред тази наредба, земеделските стопани получават директни плащания на хек-
тар земеделска земя, която е предназначена за производството на енергийни
продукти и за която са утвърдени представителни добиви.

Заключение

В резултат на направения анализ може да се обобщи, че заместването на
горивата от нефтен произход с биогорива е една от възможностите за усвоява-
не на енергийния потенциал на възобновяемите енергийни източници в страна-
та, в частност на биомасата. Това ще доведе до по-рационално използване на
обработваемите земи и оползотворяване на запустелите територии. Същевре-
менно цялостният процес от отглеждането на енергийни суровини до потребле-
нието на биогорива ще допринесе за по-голяма заетост на населението, особе-
но в икономически слаборазвитите региони на страната. В контекста на нара-
стващите цени на горивата, глобалните цели за намаляване на емисиите от пар-
никови газове и опазване на околната среда, както и поради тяхната практичес-
ка неизчерпаемост, биогоривата са основната алтернатива на традиционните
горива, използвани в транспорта.

3 6 Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния
контрол (обн. ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г.).

3 7 Наредба за условията и реда за подпомагане на производителите на енергийни култури (обн. ДВ,
бр. 37 от 8.05.2007 г., изм. ДВ, бр. 4 от 15.01.2008 г.).
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BIOFUELS  –  ALTERNATIVE  TO  THE  TRADITIONAL  FUELS  IN  TRANSPORT

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Vanya  Zhivkova

Abstract

In the article there is made a critical survey of some possibilities and issues, connected
with the use of biofuels as an alternative to the traditional fuels in transport, for which there is
used the descriptive-analytical method. There is clarified the nature of biofuels, the kinds of
biofuels, their advantages and disadvantages. Also presented is the state and development of
the production of biofuels in Bulgaria. There is traced the evolution and the localization of the
production of biofuels on a global scale. There is also given a brief survey of the legal framework
regulating the production and consumption of biofuels.

БИОТОПЛИВО – АЛЬТЕРНАТИВА  ТРАДИЦИОННОГО   ТОПЛИВА
В  ТРАНСПОРТЕ

Гл.  асс.  д-р Ваня  Живкова

Резюме

В статье представлен критический обзор некоторых возможностей и проблем, свя-
занных с использованием биотоплива как альтернативы традиционного топлива в транс-
порте, посредством применения дескриптивно-аналитического метода. Выясняется сущ-
ность биотоплива, его виды, его преимущества и недостатки.

Представлено состояние и развитие производства биотоплива в Болгарии. Описаны
ход эволюции и локализация производства биотоплива в глобальном аспекте. Сделан и
краткий обзор правовой рамки, регламентирующей производство и потребление био-
топлива.


