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http://www.iag.bg/news/lang/1/id/8247/display 
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Събитието е отразено в два информационни сайта, една информационна 
агенция, в новините на Българска национална  телевизия и Агро ТВ – 
водеща медия в областта на земеделието. Излъчени са два тематични 
разширени репортажа в специализираното предаване „Бразди“ на БНТ и 
Агро ТВ.    

 

http://www.nug.bg/news/lang/1/id/8752/display 

 

1. Изпълнителна агенция по горите | Новини 
10.11.2016 - Ефективното използване на дървесна биомаса обсъждаха експерти от 8 

европейски държави на среща в Банско 

 
предишна 
следваща 
Устойчивото ползване на горската биомаса като възобновяем енергиен източник обсъждаха на 
тридневна международна среща, приключила днес в Банско. На форума, организиран от 
Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ по проект „Регионални политики за устойчива 
биоенергия“ по програма ИНТЕРРЕГ Европа на Европейския съюз, присъстваха петдесет 
експерти от Испания, Финландия, Франция, Италия, Латвия, Румъния, Словения и България. 
Водещ партньор е Горският технологичен център на Каталония, Испания.  
Участниците в срещата обмениха своя опит и добри практики, свързани с ефективното и 
екологично използване на горската биомаса. Експертите бяха единодушни, че използването 
на горите е необходимо да бъде подчинено на балансиран подход, отчитащ не само 
икономическите нужди, но също така екологичната и социална роля на горите. По време на 
форума беше обсъден потенциалът на биомасата в България и ролята на българските гори в 
прехода към биоикономиката. Бяха дискутирани потребностите на нашата горска 
промишленост, както и реалните възможности за производство на топлинна и електроенергия 
от дървесна биомаса. Представеният анализ показа, че България е страна, в която за 



последните двадесет години всички горскостопански показатели бележат ръст. Нарастването 
на залесените територии, както и увеличаване на прираста на дървесина са добра 
предпоставка за устойчивото използване на горската биомаса у нас.  
В рамките на форума бяха посетени централа за производство на топлинна енергия от 
биомаса в гр. Банско, фабрика за производство на пелети в гр. Разлог и обекти на 
територията на ТП ДГС Разлог. 
Следваща стъпка е изготвянето на Национален план за действие, чрез който ще се потърсят 
най-ефективни и икономически изгодни начини за подпомагане използването на горската 
биомаса за производство на енергия. Такъв план за действие ще бъде изготвен от всеки 
партньор по проекта по време на изпълнението му. 
  
Дирекция „Информационно обслужване и връзки с обществеността” 
  

 
http://m.focus-news.net/?action=news&id=2328168 

2. Ефективното използване на дървесна 
биомаса обсъждаха експерти от 8 европейски 
държави на среща в Банско 

 

10 ноември 2016 

Банско. Устойчивото ползване на горската биомаса като възобновяем енергиен 
източник обсъждаха на тридневна международна среща, приключила днес в Банско. 
На форума, организиран от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) по проект 
„Регионални политики за устойчива биоенергия“ по програма ИНТЕРРЕГ Европа на 
Европейския съюз, присъстваха петдесет експерти от Испания, Финландия, Франция, 
Италия, Латвия, Румъния, Словения и България. Водещ партньор е Горският 
технологичен център на Каталония, Испания. Това съобщиха от пресцентъра на ИАГ. 
Участниците в срещата обмениха своя опит и добри практики, свързани с ефективното 
и екологично използване на горската биомаса. Експертите бяха единодушни, че 
използването на горите е необходимо да бъде подчинено на балансиран подход, 
отчитащ не само икономическите нужди, но също така екологичната и социална роля 
на горите. По време на форума беше обсъден потенциалът на биомасата в България и 
ролята на българските гори в прехода към биоикономиката. Бяха дискутирани 
потребностите на нашата горска промишленост, както и реалните възможности за 
производство на топлинна и електроенергия от дървесна биомаса. Представеният 
анализ показа, че България е страна, в която за последните двадесет години всички 
горскостопански показатели бележат ръст. Нарастването на залесените територии, 
както и увеличаване на прираста на дървесина са добра предпоставка за устойчивото 
използване на горската биомаса у нас.  
В рамките на форума бяха посетени централа за производство на топлинна енергия от 
биомаса в гр. Банско, фабрика за производство на пелети в гр. Разлог и обекти на 
територията на ТП ДГС Разлог. 
Следваща стъпка е изготвянето на Национален план за действие, чрез който ще се 
потърсят най-ефективни и икономически изгодни начини за подпомагане използването 
на горската биомаса за производство на енергия. Такъв план за действие ще бъде 
изготвен от всеки партньор по проекта по време на изпълнението му. 

 



14.11.2016 г. 
http://sinor.bg/46516-eksperti-ot-8-strani-ot-es-obsadiha-v-bansko-efektivnoto-izpolzvane-na-
darvesna-biomasa 

3. Експерти от 8 страни от ЕС обсъдиха в Банско 
ефективното използване на дървесна биомаса 
България отчита ръст по всички показатели в горското стопанство за 
последните 20 години 

На проведена през миналата седмица тридневна международна среща в 

Банско 50 експерти от Испания, Финландия, Франция, Италия, Латвия, 

Румъния, Словения и България обсъдиха устойчивото ползване на 

горската биомаса като възобновяем енергиен източник, съобщиха 

от  дирекция „Информационно обслужване и връзки с обществеността” 

към Изпълнителна агенция по горите. Ведомството е организатор на 

събитието, което е част от проекта „Регионални политики за устойчива 

биоенергия“ по програма ИНТЕРРЕГ Европа на Европейския съюз. 

Участниците в срещата обмениха своя опит и добри практики, свързани с 

ефективното и екологично използване на горската биомаса. Експертите 

бяха единодушни, че използването на горите трябва да бъде подчинено 

на балансиран подход, отчитащ не само икономическите нужди, но и 

екологичната и социална роля на горите. 

По време на форума беше обсъден потенциалът от биомасата в България 

и ролята на българските гори в прехода към биоикономиката. Бяха 

дискутирани потребностите на нашата горска промишленост, както и 

реалните възможности за производство на топлинна и електроенергия от 

дървесна биомаса.Представеният анализ показа, че България е страна, в 

която през последните двадесет години всички горскостопански 

показатели бележат ръст. Разширяването на залесените територии, както 

и увеличаване на прираста на дървесина са добра предпоставка за 

устойчивото използване на горската биомаса у нас. 

В рамките на форума бяха посетени централа за производство на 

топлинна енергия от биомаса в Банско, фабрика за производство на 

пелети в Разлог и обекти на територията на териториалното поделение 

„Държавно горско стопанство Разлог”. 

Следваща стъпка по проекта е изготвянето на Национален план за 

действие, чрез който ще се потърсят най-ефективни и икономически 

изгодни начини за подпомагане използването на горската биомаса за 



производство на енергия. Такъв план ще бъде изготвен от всеки от 

партньорите в проекта в рамките на на изпълнението му. 

4. АГРО ТВ 

http://www.agrotv.bg/p_8467Bioenergiqta---golqm-diapazon-ot-resursi.html 

БИОЕНЕРГИЯТА - ГОЛЯМ ДИАПАЗОН ОТ РЕСУРСИ 
  Дървесният чипс или така наречените енергийни трески са най-евтиното гориво 

 

Разширен репортаж!!! 

http://dox.bg/files/dw?a=61dfbaae20 

 

http://www.agrotv.bg/p_8474Bioenergiqta---golqm-diapazon-ot-resursi.html 

 

БИОЕНЕРГИЯТА - ГОЛЯМ ДИАПАЗОН ОТ РЕСУРСИ 
  Дървесният чипс или така наречените енергийни трески са най-евтиното гориво 

 

 Преглеждания: 90
| 

Коментари: 
0 | Добавено: 21/11/2016 | 

15:28 | 
 
 
 
 

АКЦЕНТИ ВЪВ ВИДЕОТО 
Биоенергията обхваща голям диапазон от ресурси – от дърва и дървесни пелети до енергийни култури и канали за отпадъчни 
води. Благодарение на това, тя предлага разнообразни и често лесно достъпни крайни енергийни ресурси.
 
Рационалното използването на горите като възобновяем енергиен източник води до икономически, екологичен и социален 
ефект. Потребностите на горската промишленост за производство на топлинна и елекроенергия от дървесна биомаса 
налагат нарастването на зелените територии, както и увеличаване на прираста  на горите.  Добра предпоставка за 
устойчивото използване на горската биомаса у нас. Дървесният чипс или така наречените енергийни трески са най-евтиното 
гориво, получено от рециклирана  дървесна биомаса, която последните години намира широко приложение. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9-6c__ex4js 

5. Биоенергията - голям диапазон от ресурси 

  
AGRO TV 

Абониране645 
Добавяне към Споделяне  
Повече 
 

6. Българска национална телевизия  
 
https://www.bnt.bg/bg/a/po-sveta-i-u-nas-emisiya-20-00-12-noemvri-2016 



 
По света и у нас, емисия – 20:00, 12 ноември 2016 

"По света и у нас" - 12.11.2016 
 

ОТОПЛЕНИЕТО С ТВЪРДО ГОРИВО И ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА 

 

7. БРАЗДИ 

https://www.bnt.bg/bg/a/naj-golyamoto-izlozhenie-na-balgarsko-vino-26-11-2016 

."Бразди" - 26.11.2016  
Какво ще спечели страната ни и обикновеният потребител, ако се изгради една добре 
работеща система за използване на биомаса 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5-то Международно изложение за биомаса, в гр. Вик, Испания 

Събитието е отразено в сутрешния блок на Българска 
национална телевизия, специализираното предаване „Бразди“ 
и един информационен сайт.  

12.03.2017 Г. 

1.  Българска национална телевизия  

https://bnt1.bnt.bg/bg/a/primeri-ot-kataluniya-novi-tehnologii-za-ogrev-i-energiya 

Примери от Каталуния - нови 
технологии за огрев и енергия 
"Денят започва с Георги Любенов" 
 

2. БРАЗДИ 
https://www.bnt.bg/bg/a/kak-se-proizvezhda-energiya-ot-biomasa-11-03-2017 

11.03.2017 г. - Пето изложение за усвояване на биомаса във Вик, 
Каталуния. На него могат да се видят всички фирми, работещи по веригата - от 
добива на дървесина през преработката на остатъчната биомаса до 
производители на уреди за отопление, които работят с продукти от биомаса. За 



последните години на изложението показват все по-голямо разнообразие на 
предлаганите продукти, което показва, че хората се интересуват как биха могли 
да използват биомаса в домовете си. 

Допирната точка между гореща Каталуния и България е в наличието на богат 
горски фонд. В Каталуния се използват дори най-малките ресурси от биомаса, 
така се намалява зависимостта от изкопаемите горива. Вижте в "Бразди" какво 
ние, българите, можем да вземем от испанския опит за използване на 
биомасата 

http://www.sofia.iag.bg/news/lang/1/id/9308/display 

3. Изпълнителна агенция по горите | Новини 
07.03.2017 - BIO4ECO - Агенцията по горите и Департамента по гори в Каталония ще 

работят заедно за устойчивото използване на биомаса от горите 

 
предишна 
следваща 
Агенцията по горите и департамента по гори в Каталония ще работят заедно за  устойчивото 
използване на биомаса от горите, стана ясно по време на двустранна работна среща на 
представители на ИАГ и Департамента по гори към каталонското Министерство на земеделието 
и горите. Двете страни изразиха готовност за сътрудничество и обмен на информация, свързани 
с горите и горските територии в Каталония и България, в рамките на целите и очакваните 
резултати в изпълнение на проект „Регионални политики за устойчива биоенергия“ по програма 
ИНТЕРРЕГ Европа на Европейския съюз.   
Срещата беше проведена в рамките на 5-то Международно изложение за биомаса, в гр. Вик, 
Испания. По време на форума, в който участваха представителите на ИАГ бяха 
представени  актуални разработки и иновации по отношение осигуряването 
и  оползотворяването на биомаса за енергия. Основна част от изложените технологии бе 
свързана с първичната обработка на обла дървесина, производството на пелети и енергия от 
биомаса. Участниците в изложението се запознаха с възможностите за комбиниране на 
различни източници на енергия - биомаса, слънчева енергия, топлинна енергия от земята и др. 
В рамките на програмата на конференцията бяха изнесени презентации, свързани с работата 
на някои каталонски организации (Съвета по биомаса на Каталония, Клъстъра по биомаса на 
Каталония и др., напредъка в технологиите за използването на биомасата за производство на 
енергия, устойчивото използване на биомасата в строителния сектор, влиянието на 
биоикономиката върху околната среда (свързано с качество на въздуха, намаляване на 
емисиите на парникови газове и др.). 
В българското представяне бе обърнато внимание на предстоящото разработване на План за 
действие за енергия от горска биомаса и важността на активното участие на всички основни 
заинтересовани страни в процеса на изготвяне и обсъждане на дози документ. В тази връзка, в 
рамките на проект BIO4ECO, в края на месец март предстои да се проведе втората среща на 
Междуведомствената експертна работна група на заинтересованите страни. 
  
 

Summary in English 



1. Two press-releases 
2. Four publications 
3. Two primetime news spots 
4. Four broader thematic TV reports 


