
 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР 

 
ПО ПРОИЗВОДСТВО И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИОГАЗ В БЪЛГАРИЯ 

11 - 12. 12. 2009 г. 

Първи ден - 11. 12. 2009 г. 

 

10:30 - 11:00 ч. Посрещане на гостите в заседателната зала на Земеделския 

институт в Ст. Загора от директора ст. н.с. д-р Стайка Лалева и представители на 

Института по почвознание и Енергопроект. Поздравления от ст. н.с. д-р Лалева, 

Директора на ИП проф. М. Теохаров, представителя на Енергопроект д-р Либерт 

Явашев и проф. Н. Вичев, главен научен секретар на ССА. 

Гости на срещата са проф. Светла Бъчварова – председател на ССА, проф. Н. 

Вичев, главен научен секретар на ССА и Тобиас Финстелвалдер, собственик на 

инсталация за производство на биогаз от отпадъци в Германия.  

11:00 - 11:30 ч. Представяне на Проекта –“Популяризиране производството на 

биогаз в Източна Европа. Мобилизиране на отговорни лица и обучение на фермери”- 

лектор проф. Св. Маринова. 

11:30 - 12:00 ч. . Производство на биогаз от органични отпадъци - лектор доц 

Симеонов, Институт по микробиология БАН. 

12:00 - 12:30 ч. Възможности за производство на биогаз. Социални, 

икономически и стопански предимства - лектор проф. М. Теохаров от ИП.  

12:30 - 13:00 ч. Кафе-пауза 

13:00 - 13:30 ч. Производство на биогаз от отпадъци – опит на собственик на 

биогазова инсталация – лектор Тобиас Финстелвалдер  

13:30 - 14:00 ч. Потенциал за производство на биогаз в България. Законова 

рамка, бариери и перспективи. - лектор инж. Ива Черийска от Енергопроект. 

14:00 - 14:30 ч. Видове биогазови инсталации, в зависимост от използваната 

суровина. Планиране, строеж и финансови условия за изграждането им - лектор д-р 

Либерт Явашев  

14:30 - 15:00 ч. Примерни инсталации за производство на биогаз в България-

лектор инж. С. Станев, фирма Агроекон, гр. Ст. Загора. 

 



 

 

15:00 - 15:30 ч. Наличието на пустеещи земи – Стимул за развитието на пазара 

на биогорива – лектор проф. Н. Вичев от ССА 

 

15:30 - 16:00 ч. Оценка на биошлама получен при анаеробна ферментация и 

използването му в земеделието- лектор проф. Б. Байков, НБУ 

16:00 - 16:30 ч. Дискусия 

16:30 - 17:00 ч. Кетеринг. 

17:00 ч. Закриване на семинара за обучение на фермери. 

 

Възможности за оползотворяване на суровините за 

производство на биогаз – добри земеделски практкики 

Втори ден - 12. 12. 2009 г. 

 

9:00 – 12:00 ч. Посещение на животновъдни ферми в района . 

12:00 - 12:30 ч. Кафе-пауза  

12:30 ч. Закриване на семинара. 

 


