
Лекция 10 
Биогаз и биогазови инсталации 
Биогаз е горивен газ, който се получава при организирана ферментация на биологични продукти 
в анаеробна (без наличие на кислород) среда. Получаваният в природата при естествена 
ферментация газ се нарича „блатен газ“. 
 
10.1. Състав и свойства  
Енергетичното съдържание (калоричност) на биогаза е около 22 600 KJ/m3. Калоричността на 1 
kg метан съответства на тази на 1,18 kg мазут или 1m3 метан е приблизително равен на 1 литър 
мазут, като се има предвид, че един кубически метър метан при атмосферно налягане и 
температура 15 градуса целзий има маса 718 грама.  
Биогазът е богат на метан газ. Метановото съдържание е от 50 до 85%. В състава си съдържа 
също така и въглероден двуокис от 15 до 40%, азот, водород, кислород и сероводород. 
Получава се при ферментационни процеси в анаеробна среда (без кислород) на биологични 
продукти при строго определени температури.  
Изходните суровини за производството на биогаз са отпадъци от животински ферми – фекалии, 
постеля (смес от фекалии и слама), отмивни води, хранителни отпадъци. Тези материали 
съдържат органични и неорганични вещества и затова са подходяща среда за развитието на 
различни микроорганизми. Те са сериозен проблем за земеделските производители, защото се 
натрупват в големи количества и замърсяват околната среда. При естествената им 
ферментация се отделя метан, който е парников газ и представлява 7 до 10 % от световното 
замърсяване с метан. 
От 1 кг биомаса (като сухо вещество) се получават от 200 до 1200 литра биогаз в зависимост от 
състава на биомасата и условията за ферментация. Чрез помощта на биогаз може да се 
произвежда електроенергия, топлоенергия и метан.  
В биогазовите уредби и по-точно във ферментаторите им се събира метана, получен при 
ферментацията. Въглеродния двуокис, който съпътства метана в състава на биогаза, не е 
повече от този, който се получава при естествената ферментация на отпадъците. Остатъчните 
продукти от метаногенната ферментация са вода и обезмирисен и обеззаразен биологичен тор с 
по-висока концентрация на минерали и микроелементи в него и с азот в по-лесно усвоима от 
растенията форма. Процесът на анаеробна ферментация е съпроводен с метанова 
ферментация (получаване на метан), етилова ферментация (получаване на малки количества 
спирт) и анаеробна ферментация (получават се ацетон, бутанол, разтворители, органични 
киселини, и водород). 
Производството на метан от биомаса се реализира на различни етапи на преобразуване 
неорганичната материя. За да се достигне до метана(СН4) и въглеродния диоксид(СО2), които са 
крайните продукти на процеса на разграждане на биомасата, е необходима система от 
микроорганизми, които преобразуват органичните съединения в органични водородни киселини 
и въглероден диоксид. Също така са необходими микроорганизми, които преобразуват 
органичните киселини до оцетна киселина и след това чрез декарбоксилация отново до метан. 
Преобразуването на целулоза до метан може да стане чрез смес култивирани микроорганизми. 
Получава се маса, която съдържа водород, СО2 и летливи мастни киселини. Летливите мастни 
киселини се преобразуват до оцетна киселина СН3СООН, от която впоследствие чрез 
декарбоксилиране се получава метан. До метан могат да се преобразуват и вещества като 
алкохоли и алдехиди.  
Анаеробната ферментация е процес, който се извършва във ферментаторите за получаване 
на биогаз чрез разлагане на органичен материал в отсъствие на кислород. Метаногенните 
бактерии синтезират метан непосредствено от водород и въглероден двуокис. За увеличаване 
на метаногенната активност са създадени щамове бактерии чрез методите на генното 



инженерство. За да протече този процес по най-добър начин, с оглед максималното извличане 
на метан, е необходимо да се постигне определена физическа консистенция и химически състав 
на субстрата. Това става чрез смесването в подходящи съотношения на различните видове 
отпадъци чрез специални миксери и добавяне на вода.  
Смята се че микроорганизмите участващи в реакциите са едни от най-древните живи организми 
“архибактерии”. Те са се появили далече преди периода, през който започва да се осъществява 
фотосинтеза. Те са от първите живи организми. 
 
  10.2. Технология и изисквания на процеса на производство на биогаз 
Биологичната процедура на ферментацията се състои от три фази. Към първата фаза бактерии 
от киселина трансформират сложния органичен подслой на прости органични киселини. 
Продуктите на тази фаза са газови киселини с кратка връзка.  
През втората фаза метаногенните бактерии трансформират киселините от първата фаза към 
газови продукти (CH4, CO2). Полученият метан CH4, излизащ от системата се акумулира и се 
използва като гориво. Окончателното бактериално преобразуване на органичните вещества във 
СО2 и СН4 се осъществява на третия етап от процеса. Освен това от СО2 и Н2 се образуват 
допълнителни количества СН4 и Н2О. Изследвания показват, че големият процент на получения 
метан произхожда от директното трансформиране на оцетна киселина, а останалият – от 
въглеродният диоксид. Изчислено е, че около 10 % от органичния материал се използва за 
храна на развитите бактерии, а останалото се трансформира в метан.  
Главният техникоикономически параметър, по който се различават реакторите е температурата, 
при която се реализира процеса. Има три основни температурни технологии, които намират 
приложение в съвременната промишленост. При първата технология се използва събирането на 
метан от покрити вместимости, например лагуни, което става при температура на околната 
среда. Отделения газ е в неголеми количества. Времето за ферментация в покритите лагуни е 
над 60 денонощия, което ги прави неефективни за устойчиво енергопроизводство.Такива 
единични системи работят в тропиците и субтропиците. Те са възможно най-евтините 
производства на биогаз.  
Втората технология, така наречената мезофилна технология, изисква строго дефинирана 
температура от порядъка на 36° С, която е характерна температура за мезофилните 
метаногенни бактерии и добивите на биогаз са големи. Времето за ферментация обикновено е 5 
седмици. Трябва да се има в предвид, че температурата във вертикалните ферментатори на 
повърхността е около 41°С, докато в ниската му част, която в някои конструкции е подземна е 
35°С. В САЩ системите за мезофилна технология са по-сложни и съответно по-скъпи.  Това е 
така, защото е необходимо да се подгрява торовата смес в резервоари за пастьоризация, което 
е свързано с допълнителни капиталовложения и експлоатационни разходи, но осигурява 
обеззаразен биологичен тор.  
Третата технология е термофилната. Тя предвижда строго дефинирана температура от 
порядъка на 56°С, която е характерна температура за термофилните метаногенни бактерии, при 
които добивите на биогаз са по-големи. Времето за ферментация е по-късо и степента на 
деградация на торовата маса е по-голяма. Допълнително предимство на тази технология е, че 
не е нужно да се подгряват пастьоризатори за хигиенизация на остатъчната торова маса. 
Ферментаторите и другите елементи по тази технология са по-скъпи, защото изискват по-добра 
топлоизолация и имат по-голям разход на енергия, въпреки че в тях престоят на торовата маса е 
по-малък. Такива системи изискват по-прецизен контрол защото риска от отделяне на високо 
количество амоняк е по-голям, което може да доведе до унищожаване на бактериите и до 
забавяне на ферментацията. Тези инсталации се използват по-рядко, предимно в Германия, 
Дания и други скандинавски страни.  
Концентрацията на водородни йони или рН показателя оказва влияние върху жизнената дейност 
на микроорганизмите. Най-добре протичат жизнените процеси при рН = 7.2 – 7.4. В началото на 
ферментацията образуващите бактерии са доминиращи и са с високо рН. След около 15 дни 



метаногенните бактерии се развиват и се получава бавно спадане на киселинността, защото 
киселините се превръщат в метан. Тогава рН на средата се намира между 7 и 8 (средно и леко 
алкална). Ако за средата рН е 9 то развитието на метаногенните бактерии се увеличава, но за 
сметка на това развитието на ацидогенните бактерии намалява. Поддържането на оптимално рН 
на средата се постига чрез строго спазване на технологичния процес. Ако рН падне под 6,2 
средата ще има токсичен ефект върху бактериите.  
Възможна е корекция, чрез внасяне на алкално действащи вещества по време на 
ферментационния процес, но не е желателно. Бактериалната храна има основни съставки 
органичен въглерод С (въглерод) и органичен азот N (Азот). Затова входящите суровини, 
торовата суспензия, например, следва да имат подходящо съотношение на азота, под формата 
на протеини и на въглерода, под формата главно на въглехидрати. Въглехидратите определят 
енергията, която получават бактериите, а на протеините се дължи растежът им. Съотношението 
на въглерода и азота в суспензията се смята за оптимално ако е C/N = 30. Най-доброто 
съотношение е 14÷19, което съответства на суспензия, съставена почти изцяло от животинска 
тор, съпътстващи отпадъци от животни и вода. При това отношение ферментаторите работят 
много стабилно. Тяхната работа се влошава в два случая:  когато C/N < 10 и е когато C/N > 60.  
Ако азотът е сравнително много (случай 1), то въглеродът бързо ще бъде изконсумиран, а 
азотът ще остане неоползотворен напълно, което води до отделяне на миризливи и негорими 
амонячни газове. Ако въглеродът е относително много (случай 2), то азотът бързо ще бъде 
изконсумиран, а въглерода ще остане неоползотворен напълно, което ще доведе до забавянето 
на отделянето на метан.  
Отношението C/N на торовата маса може да се увеличи чрез добавяне на въглеродосъдържаща 
биомаса, но при условие че то се запази по-малко или равно на 30. Ролята на добавките е не 
само за интензификация на газо-отделянето, но и до пряко нарастване на енергийния добив, тъй 
като към потенциала на животинския тор се прибавя и потенциала на добавките.  
Присъствието на тежки метали, антибиотици, миещи препарати и други елементи, използвани в 
селското стопанство може да има забавящ ефект върху ферментационния процес. Този ефект 
настъпва при концентрации на мед Cu ( 10 – 250 mg/l); калции Ka (8000 mg/l); натрий Na (8000 
mg/l); магнезий Mg (3000 mg/l); никел Ni (100-1000 mg/l); цинк Zn (350-100 mg/l) и други. 
Процесът на получаване на биогаз е сложен многостепенен последователен разпад на 
различните биополимери в анаеробни условия (отсъствие на въздух). Бактериологичната среда 
на процеса все още не е достатъчно изучена, което затруднява в известна степен управлението 
на процеса. Особено важни са температурните условия. За благоприятна температура за 
протичане на процеса се смята температура между 35 и 70 оС. Особено важна е херматичността 
за да не прониква въздух в активната зона. 
Три основни групи проблеми възникват при производството на биогаза: 
- проблеми свързани със суровината и подготовката й за най-благоприятно протичане на 
биорекциите. Основните изисквания към суровината са наличието на достатъчни постоянни 
количества, ниска стойност (себестойност), бърза трансформация в метан. Не всички 
биопродукти могат да  се използват директно, без предварителна подготовка. Съществуват две 
основни групи биомаса кат суровина: 
1. Биомаса, като непосредствен продукт на фотосинтезата – водорасли, треви и др. Много 
страни имат опит в производството на метан от водорасли. Има прогнози, че водораслите могат 
да станат един от основните източници на енергия в рамките на голямата енергетика. 
2. Биомаса, като отпадък от различни производства (хранителна, текстилна промишленост), 
селскостопанска и животновъдна дейност; органични отпадъци в отпадни и канализационни 
води. 
- Проблеми свързани с трансформацията на биомасата в енергиен продукт и остатъчна 
маса. 
- Рационално оползотворяване на биопродуктите. 

 



 
10.3. Организация на процеса на добиване на биогаз. 
Съществуват два основни начина на организация на производството на биогаз. 
1. Проточна система (непрекъснат или полупрекъснат процес). Суровината се подава в 

реактора непрекъснато или през кратки интервали от време. При обезпечаване на оптимални 
параметри (концентрация на сухи вещества, температура) и добро смесване, този процес 
позволява максимална ефективност и непрекъснато подаване на биогаз. 

2. Система с прекъснато действие. Това е прекъснат процес (има зареждане, ферментация, 
отделяне на продуктите). При тази система е необходим резервоар за газа с постоянен 
запас, за запълване на реактора при отделяне на продуктите от него (за да не попадне 
въздух в реактора). Такава система никога не се изпразва напълно от шлама (остатъчно 
твърдо и течно вещество). Остатъка от шлама служи за зараждане на биопрцеса (мая, 
закваска). 

Процесът на генериране на биогаз се разделя на три стадия: 
• Подготовка на биосуровината 
• Ферментация 
• Последваща обработка на остатъчния материал 

В началото органичният материал се събира в първична яма (приемник) и се подава към 
ферментатора след хигиенизиране. Биогазът, произведен във ферментатора, се събира в газов 
колектор, за да се осигури непрекъснато подаване на газ, независимо от колебанията в 
доставката на суровина. Накрая той се подава към консуматорите (газов двигател за 
електропроизводство, отоплителна система и други). За да се осигури безопасност на работата 
се препоръчва инсталация с газов факел, за да може излишният газ да се изгаря в случай на 
прекомерно производство на газ.. 
Получената електрическа енергия може да се използва за собствените нужди на инсталацията, 
както и да се подава към националната електропреносна мрежа. Топлинната енергия може да се 
употреби за отопление и за нагряване на ферментатора или да компенсира топлинните нужди 
на инсталацията за обработка на отпадъка. 

 
 

10.4. Основни елементи на биогазова инсталация 
1. Биореактор (ферментатор).  
Основният елемент в една биогазова инсталация е ферментаторът. Използват се различни 
видове ферментатори - хоризонтални, вертикални, стоманобетонови, метални и др. При всички 
видове ферментатори трябва да се спазват определени условия - анаеробна среда, гарантиран 
температурен режим, леко отвеждане на получения биогаз и на ферментиралата маса, 
поддържане на хомогенност на масата при престоя и във ферментатора. В настоящия момент 
се използват биореактори с обем от няколко кубически метри до няколко хиляди кубически 
метри. С увеличаване на обема се намалява относителната стойност на строителството и 
стойността на съоръженията. Изработват се от железобетон, метал или полимерни материали. 
Основни изисквания за биореакторите: 
- абсолютна херметичност за предотвратяване на достъпа на въздух; 
- да имат достатъчни якостни характеристики за да издържат статичното натоварване; 
- непроницаемост за течности; 
- добра топлоизолация (процеса се извършва при температури по-високи от температурата на 

околната среда); 
- достъп до вътрешните пространства за обслужване. 
Формата и размерите на биореактора зависят от запасите от суровина, произвеждания биогаз, 
системата за механизация при доставяне на суровината и др. От якостна гледна точка, за 
предпочитане е овалната (яйцевидна) форма. В по-големите реактори, които се изработват от 
железобетон се използват други форми (за по лесно строителство) – цилиндрични, с конусна 



горна и долна част и др. При тях се получава по-лошо разбъркване на суровината и по-
неефективен процес. При неголеми биореактори може да се използва кубична форма (във вид 
на басейн или яма с капак). Такъв реактор може да се раздели на две части – главна 
ферментационна камера и допълнителна камера за окончателно отделяне на газа от шлама. 

Зареждане
биомаса

Отвеждане
биогаз

Отваряем
капак

Преливен
резервоар

Биогаз

Биомаса - каша

 
 
 Фиг.10.1. Биореактор (ферментатор) на биогазова инсталация 
2. Нагревателна система. За получаване на необходимата температура за ферментация, 

трябва непрекъснато подгряване на субстрата. При зареждане повече от 20 % в денонощие 
и добра топлоизолация при голям обем на реактора, подгряването може да се осъществява 
само за суровината която се добавя към реактора. Само през зимните дни при много ниски 
температури е необходимо допълнително подгряване чрез специално отоплителна 
серпантина, през която се пропуска вода с температура до 60 оС. Особено ефективно е в 
тези случаи да се използва слънчева енергия. 

3. Система за разбъркване на биомасата. Необходимо е постоянно размесване на 
субстрата (течността и твърдите съставки). То е предпоставка за ефективно протичане на 
процеса. Използват се механически бъркалки, хидравлическо размесване с помоща на струи 
и др. Най-перспективен начин на размесване е чрез рециркулация на произвеждания биогаз, 
който се продухва през субстрата. Необходимо е от 3 до 5 пъти дневно да се извършва 
разбъркване на компонентите в биореактора. 

 
10.5. Принципна схема на биогазова инсталация 
Органичните отпадъци се събират в специален приемник, където се извършва подготовка и 
очистване (хигиенизация) на биомасата (фиг.10.2). Готовата маса се подава във ферментатора 
(биореактора). Във ферментатора има серпентина, по която се подава топла вода за 
поддържане на температурния режим. При подаването на порция отпадъци еквивалентно 
количество ферментирала маса преминава от ферментатора в резервоара за тор. Полученият 
биогаз постъпва в генератор за производство на електрическа и на топлинна енергия или в 
горелка, ако се произвежда само топлинна енергия. Газовия резервоар гарантира равномерното 
захранване на генератора с биогаз. 



 
 
 Фиг. 10.2. Принципна схема на биогазова инсталация 
 
Съществуват системи с двустепенен процес на ферментация (фиг.10.3). Такава инсталация се 
състои от: хоризонтален първичен ферментор, степен за термична дезинтеграция и вертикален 
цилиндричен вторичен ферментор. Основен производител на този тип биогазови инсталации е 
германската компания EISENMANN. 

 
Фиг. 10.3. Биогазова инсталация EISENMANN 
  
Основен (първичен) ферментор 
Първата ферментационна степен при този процес е реактор от топлоизолирана тръба с 
хоризонтален вал на разбъркващия механизъм и система за дрениране на пясъка и утайките. 
Сухите, твърди субстанции се подават във ферментора чрез самостоятелна шнекова система, 
докато  течните се подават чрез помпа. В първичния ферментор тези субстанции се смесват и 
разбъркват интензивно. 
Ферментацията се извършва при постоянна температура между 30 и 55°C – мезофилна 
метанизация. Около 60-70% от количеството биогаз се добива в тази степен. 
Термична дезинтеграция 



След престоя в първичния ферментор, субстанцията се подава в Термичен Дезинтегратор (ТД), 
където се извършва процес на термично разпадане. Термичното разпадане увеличава добивът 
на биогаз. Субстанцията се нагрява до 70°C и трудно разградимите иначе съставки  
(целулозните стени на растителните клетки) се разпадат. Това дава възможност на клетъчното 
съдържание да ферментира и да се отдели допълнително количество биогаз. Това повишава 
ефективността и рентабилността на биогаз инсталацията и допълнително намалява 
експлоатационните разходи. 
Вторичен ферментор 
След Термичния Дезинтегратор, субстанцията се подава във вторичен (краен) ферментор за 
окончателна ферментация и напълно разпадане на органичните съставки до метан. Вторичният 
ферментор представлява вертикален, топлоизолиран цилиндричен съд, покрит с двойна, 
еластична, херметически уплътнена мембрана. Това дава възможност в него да се събира и 
съхранява цялото количество произведен биогаз, до момента на използването му. Ферменторът 
е оборудван със стенно отопление и бъркалки. 
Предимства на EISENMANN биогаз инсталациите 
Те се изграждат от стандартни фабрично произведени модули. Това облекчава значително 
процеса на проектиране и съкращава времето за изграждане. Оптимизираният дизайн дава 
възможност за компактни размери и минимум необходимо място за фундаментите.   
Производство на биогаз при пречистване на индустриални отпадъчни води 
Отпадъчните води от питейната индустрия, особенно от вино-, спирто-, пиво-производството, 

тационни 

както и преработката на плодове и зеленчуци се характеризират с висока замърсяемост, при тях 
показателят ХПК* (химическа потребност от кислород = една от мерките за замърсеността на 
отпадъчните води), може да варира между ХПК = 3.000 – 80.000 мг/л. За щастие в по-голямата 
си част тези замърсявания се характеризират с висока биологическа усвоимост. Друга основна 
характеристика на тези води е тяхната неравномерност и подчертаната им сезонност. 
Анаеробната технология дава сериозни предимства за значително по-ниските експлоа
разходи при пречистването на тези води, производство на алтернативно гориво от отпадъчната 
вода, както и степен на пречистване обикновено до ниво достатъчно за заустване в градска 
канализация. Тук следва да се добави и голямата енергийна ефективност на съоръжението, 
изразена основно в много нисък разход на електрическа енергия. 
 

 
Схема 10.4:  Баланс на ХПК при анаеробното тертиране на индустриалните отпадъчни води 
 
 
 

http://statiite.com/2010/08/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/
http://statiite.com/2010/08/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/


      10.6. Подходящи органични материали 
Между много други и следните органични материали са подходящи за получаване на биогаз. 
Цифрите в скобите показват добива на биогаз в Nm3 на тон влажен материал: 

• Течен тор, твърд оборски тор (20-70) 
• Разделно събиран биоотпадък от домакинства (10-200) 
• Суровини от вторични култури (например царевичен силаж, нежитни зърна) 
• Канализационен шлам и маслен шлам (80 -150) 
• Стари мазнини (1000) 
• Трева 
• Биоотпадък от кланици (100), пивоварни и спиртни фабрики (20), преси за плодове и 

вино, мандри (25), целулозната промишленост или производството на захар. 
За да работи когенерационна инсталация с електрическа мощност 500 kW, отговаряща грубо на 
нуждите на 60 домакинства е необходим оборски тор от приблизително 2500 крави, 15 00 
прасета или 300 000 кокошки–носачки. Дървесината не е подходяща за производството на 
биогаз, защото съдържащият се в нея лигнин не може да се преработи от метановата бактерия. 
Пестицидите, дезинфектантите и антибиотиците също имат негативен ефект върху бактерията и 
върху образуването на биогаз. 
 
     10.7.  Предимства на производството на биогаз 
Основни предимства на преобразуването на биомасата в биогаз: 

1. Суровина за получаване на биогаз може да бъде биомаса с голяма влажност и 
разнообразие в компонентите (отпадъци от селскостопанска продукция-слама, трева, 
листа; отпадъци от животновъдни ферми; отпадъци от преработващата и хранително-
вкусовата промишленост; от текстилната промишленост; отпадни и канализационни води 
съдържащи органични отпадъци и др.) 

2. Коефициентът на превръщане на органичната маса е много висок. Повече от 80% от 
органичните компоненти в биомасата се превръщат в гориво (биогаз). 

3. Полученият биогаз може да се използва като гориво не само за пещи и котли, но и като 
гориво за автомобилните двигатели. Октановото число на биогаза е много високо 110 – 
115. 

4. При анаеробната ферментация се извършва минерализация на азота и фосфора и 
остатъчният продукт от ферментацията се явява отличен тор за подхранване на почвата. 
Качествата на получения след ферментация в биогазовите инсталации тор е с по-добри 
качества, защото  се намаляват ароматните  съединения,   така  че  силно  миришещите 
вещества са обработени и получения тор практически не мирише. Полученият след 
производство на биогаз тор има по-добри хранителни качества. Този тор може да се 
внася както предсеитбено, така също и по време на вегетация, защото не уврежда 
растенията 

5. Производството на биогаз може да се извършва непосредствено при източника на 
биомаса. 

6. Производството на биогаз има изключително голям екологичен ефект. Енергията на 
биогазовите инсталации спада към възобновяемата (регенерираща) енергия. Биогазът 
може да се разглежда като продукт от трансформацията на слънчевата енергия. В 
резултат на ферментационните процеси преобразуваната и натрупана  в  растенията  
слънчева  енергия  се  освобождава  като  нов  вид енергоносител – биогаз. Много важно 
е, че процесът е практически неутрален по отношение на баланса на въглеродния 
двуокис в атмосферата. При изгарянето на изкопаемите  горивни  суровини  (въглища,  
нефтопродукти,  природен  газ)  се освобождава въглероден двуокис, който в този момент 
не е включен в природния кръговрат и липсата на ресурс за неговото преработване го 
оставя в свободно състояние в атмосферата. Освободеният след изгарянето на биогаза 



въглероден двуокис е в такова количество, че отговаря на ресурса на възобновяващата 
се биомаса и може да бъде включен непосредствено във фотосинтезата на растенията. 

7. Чрез въвеждане на биогазова технология се предотвратява увеличаването на  
количествата  на  метан  в  атмосферата, получаван  така  или  иначе  при 
неконтролируемите  ферментационни процеси в отпадната биомаса.   Трябва  да се има 
предвид, че при еднаква концентрация в атмосферата метанът има 30 пъти по-голям 
парников ефект, отколкото въглеродният двуокис. 

8. Чрез производството на възобновяемия енергоносител биогаз биогазовите инсталации 
дават своя дял в опитите да се съхранят ограничените като количества изкопаеми 
енергоносители. 

9. Ферментационния процес редуцира броя на патогенните микроорганизми, а с това се 
намалява и възможността за разпространяване на болести в природата. 

10. Едно друго предимство е намаляване на разходите за минерални торове при торене на 
растенията, обусловено от комплексното действие на получения след ферментацията 
тор. Допълнителен ефект от това е опазването от замърсяване на питейната и на 
подпочвената вода. 

11. Вместо простото (на пръв поглед) отстраняване на органичните отпадъци се произвежда 
енергия и се  оползотворяват  хранителните вещества. При това биогазовата технология 
носи идеята за опазващ околната среда оборот на материята (преработка на отпадъците) 
и за децентрализираното реализиране на отпадъчните органични маси.  

12. Производството на биогаз има сериозно социално значение, защото чрез него 
селскостопанските райони придобиват значително по-различен  вид  и се повишава много 
тяхната икономическа значимост. 

13. На фона на всичко това се създават солидни предпоставки за развитие на екологично 
земеделие и за организиране на селски туризъм – не затова, че ще има за показване 
един атрактивен експонат, а защото селският туризъм е немислим без чиста природа. 

Ако към всичко това се прибави и ефекта от производството на енергия – електрическа и 
топлинна, то като цяло се получават много сериозни аргументи, които  вероятно  са в основата  
на взетото  от европейските  страни  решение  за стимулиране на изграждането на биогазови 
инсталации. Най-малкото, което може да се направи е да се приеме, че биогазовите инсталации 
решават енергийните проблеми на държавата и кредитирането на тяхното изграждане  да  
става  по  начина  и  при  условията,  както  става кредитирането на целия енергиен отрасъл.  
 
   10.8.  Развитие на биогазовата енергетика 
Първите биогазови инсталации са построени в Индия през 1859 г.В момента по приблизителни 
данни в Германия има 4000 инсталации, в Австрия - 700, в Швейцария - 300, в Корея - 30000, в 
Индия - 500000 и в Китай -7 милиона.  
Всяка година обемът на производството на биогаз в ЕС се увеличава с около 20%. През 2007г. 
то достига значителен ръст – 5,9 млн. тона нефтен еквивалент. Водеща роля в тази област 
играе добива на биогаз от депа (49,2%). На второ място е добивът от специално отглеждани 
енергийни култури, следван от този в пречиствателни станции за отпадни води.  
Биогазовият сектор е неравномерно развит в различните европейски държави. Днес водеща 
позиция в Европа в производството на биогаз заема Германия. Тя разполага с повече от 
половината от всички инсталации за биогаз в ЕС. По данни на Немската биогазова асоциация 
броят на действащите биогазови инсталации в страната е повече от 4 000. Повечето от тях имат 
електрически капацитет от по 500kW. Вече са в експлоатация и много обекти, в които 
произведения биогаз се ползва с новите приложения – като гориво за превозни средства и за 
свързване към газопреносната мрежа. В същото време три от шестте най-големи европейски 
компании в биогазовия сектор са немски с общ обем на производство от порядъка на 3,7 млн. 
тона. Прогнозите са до 2020 година броят на биогазовите инсталации в Германия да достигне 
20 000. 



Най-голямата инсталация за производство на биогаз е в Германия – Швандорф, Бавария. Тя 
преработва годишно 85 хиляди тона растителна суровина в 16 млн. m3 екологично чист 
енергоносител. Биогазът се включва в мрежата за природен газ. В сравнение с други инсталации 
за биогаз от подобен мащаб, размерът на необходимото пространство за отглеждането на 
суровини е намален 3 пъти в резултат на нов вид ротация на културите, което не само ще 
спомогне за освобождаване на обработваема земя, необходима за производство на храни, но 
също така ще увеличи плодородието чрез подобряване на качеството на почвата. 
Други лидери в биогазовия сектор в ЕС са Австрия, Дания, Швеция и Англия. В Австрия броят на 
биогазовите инсталации се е увеличил от около 170 през 2004г. до повече от 340 през 2005 
година и почти 600 през 2006 година. По-голямата част от инсталациите са с мощност от 100 до 
500kW. До септември 2006 година са били в експлоатация 62 депа за производство на сметищен 
газ, 134 инсталации преработващи канализационни утайки, 350 инсталации за биогаз и 
когенерация, 25 инсталации за анаеробно третиране на промишлени отпадъци и 15 инсталации 
за разлагане на общински биоотпадъци.  
Перспективи за развитие на биогазовия сектор в България 
Резултатите от сравняване на биогазова и фотоволтаична система при реализиране на 1000kW 
електрическа мощност са следните: биогазовата инсталация изисква 4 000 декара площ (тук са 
включени и земите за производство на царевица за силаж), произведената електроенергия е 8 
300 000kWh годишно, а инвестицията е 3 млн. евро, докато за фотоволтаиците са нужни 25 
декара, произведената електроенергия е 1 400 000kWh годишно, а инвестицията е 4,5 млн.евро. 
Това категорично поставя преработката на биомаса и органични отпадъци в инсталации за 
биогаз заедно с фотоволтаичните системи сред основните възможности за производство на 
енергия от възобновяеми енергийни източници за страната ни. Още повече, че биогазовата 
инсталация дава не само електро и топлоенергия, а и алтернативно гориво, като заедно с това 
редуцира отпадъците и емисиите на метан и въглероден диоксид. 
През последните години се наблюдава съживяване на интереса към производство на биогаз в 
България. Работи се по редица проекти, както частни така и общински, за които се очаква 
значително да подобрят условията в общините и конкурентната способност на 
производителите.  
В края на 2009 година беше пусната в действие когенерационна инсталация в софийската 
пречиствателна станция за отпадни води „Кубратово”. Тя използва биогаз, получен при 
преработка на утайките, за производство на електрическа и топлинна енергия. Досега биогазът, 
който се отделя в процеса на гниене на утайките на пречиствателната станция, се изгаряше, без 
да се оползотворява. Неговият състав е около 68% метан, 30% въглероден диоксид и 2% други 
газове. В действие са 3 когенератора, като всеки генерира 1063 kW електрическа и 1088 kW 
топлинна енергия.  
Инсталацията на биогаз в депо Братово, Бургас печели сериозно външно финансиране още в 
проектната си фаза и има за цел извличане на биогаз от сметище за твърди битови отпадъци за 
производство на електрическа и топлоенергия, за битови нужди и за изгаряне на опасни 
медицински отпадъци.  
През 2008 година започна изграждане на инсталация за биогаз в Попово. Като суровини за 
производство на биогаз ще се използват растителни и животински отпадъци от близки 
предприятия. Планира се биогазът да се трансформира в електроенергия или да се направи 
метан-станция. По аналогичен начин ще работи и инсталацията за биогаз край село Джулюница, 
община Лясковец. Тя ще преработва торове от животновъдството. Българска 
месопреработвателна компания през 2009 година инвестира 7 млн. евро за изграждане на 
инсталация за производство на биогаз и електричество в Силистра. 
Възможностите на България за производство на биогаз са в изграждане на биогазови 
инсталации за преработка на отпадъци от малки ферми и общини, за преработка на битови и 
индустриални отпадъци, за извличане на сметищен газ от депа на малки и големи населени 
места и за преработка на утайки от градски пречиствателни станции за битови отпадни води. От 



икономическа гледна точка най-подходящо е да се изграждат биогазови инсталации с ко-
генерационни системи. Очаква се в страната ни именно те да се използват най-масово. Местата 
с по-голяма гъстота на населението предоставят по-големи шансове за внедряване на 
биогазови инсталации, преработващи твърди битови отпадъци и отпадни води. Аграрните 
райони пък предполагат по-масово производство на биогаз от селскостопански отпадъци. За 
сега всяка година у нас неизползвани остават големи количества отпадъци от различни 
растителни култури – 1 709 808 т/г царевични стъбла, 762 000 т/г слънчогледови стъбла, 40 000 
т/г тютюневи стъбла и над 600 000 други растителни отпадъци. Годишните количества тор от 
фермите са над 300 000 т суха маса и от тях може да се генерира 325 GWh електроенергия 
годишно. Събираемите количества сметищен газ от депата на по-големите градове в страната 
са приблизително 38 млн.m3 годишно с енергиен потенциал 16 100 тона нефтен еквивалент 
годишно.  
По последни данни на научни изследвания и изчисления, общия потенциал на България за 
производство на биогаз от отпадъци от селско стопанство, хранително вкусова промишленост и 
отпадни води е 24 923 GWh. 
      
 10.9. Когенерация с биогаз 
Когенерацията е комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. В сравнение с 
традиционното производство на електроенергия, тук допълнително отделената топлина 
(считана иначе за страничен ефект от работата на инсталацията), се използва за задоволяване 
на отоплителните нужди на потребителите. По този начин се икономисват както средства, така и 
горива. 
Използването на когенерация като енергийно решение за много енергийни инсталации е доста 
разпространено в Европа. Понастоящем тя осигурява около 10 % от електропроизводството в 
Европа, 10 % от европейския пазар на топлоенергия и малка част от енергията за охлаждане. 
Когенерационни централи могат да бъдат намерени из цяла Европа и размерите им варират от 
няколко киловата до над 500 МW.  
 

 
 
 Фиг. 10.5 Схема на система за когенерация на биогаз 



Когенерацията се използва във всички сектори на европейската икономика, от индивидуални 
сгради до тежка индустрия и големи топлофикационни системи.  Когенерацията използва 
всички видове горива – от въглища, газ и течни горива до биогорива и слънчева енергия. 
С използване на тези системи, ефективността на производството на електроенергия може да се 
повиши средно от 30-50% до 80-90%. Чрез използване на Когенерацията за производство на 
електрическа и топлинна енергия се реализират около 40% икономия на използваното гориво. 
От съществено значение за техническата ефективност на когенерационните системи е 
постоянния отоплителен товар, който осигурява проектната работа на двигателя и генератора. 
Напоследък активно се разработват и схеми позволяващи оползотворяването на част от 
високотемпературните (до 150° C) газове за хладопроизводство в климатични и промишлени 
инсталации с абсорбционни, сорбционни и/или компресорни термомашини - така наречените 
тригенерационни схеми. Те повишават постоянния отоплителен товар, увеличават 
инсталираната мощност и времето на използваемост на когенератора. 
Основни предимства на когенерационните модули: 

• Оптимално използване на енергията чрез едновременно производство на топлина и 
електричество; 

• Екологично чисто производство с подобряване на ресурсите на база на оптимално 
използване на енергията и свързаните с това сравнително ниски емисии но отработените газове; 

• Икономично – чрез комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия; 
• Дълговечност – чрез използване на доказани компоненти; 
• Ниска стойност на вредни вещества – чрез използване на катализатори; 
• Различни области на приложение – чрез компактния модулен принцип на изграждане и 

възможности за използване на алтернативни горива; 
• Напълно автоматична експлоатация – чрез използване на ефективни системи за 

дистанционен контрол. 
• Общественият доставчик и/или обществените снабдители са длъжни да изкупят 

цялото количество електрическа енергия от високо ефективно комбинирано производство на 
топлинна и електрическа енергия ( от Закона за Енергетиката чл.162 ал.1, чл.163 ал.1 ). 
Когенерационната технология, използваща като гориво биогаз, дава възможност да се 
реализират максимални икономически и екологични ползи. Продължаващите разработки на 
приложения на анаеробната ферментация водят до още по-големи възможности за 
използването на биогаз за производство на електричество. 
 


