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Резюме: В съвременния все повече ограничен от към ресурси 

свят шансът за постигане на устойчиво икономическо развитие и 

растеж се базира на два ключови елемента: (1) Развитие на ино-

вации в направление освен по-пълно задоволяване на нуждите на 

потребителите, но и в направление минимизиране на ресурсоемкост-

та на производствата и (2) По-пълно оползотворяване и същевре-

менно рециклиране на вече използвани ресурси. Целта на доклада е да 

покаже, че все още съществуват ресурси (в случая зелените водо-

расли), които могат да бъдат използвани успешно?, като био ресурс 

при производството на различни видове енергия. В това направление 

ще се заложи на сравнителния анализ по отношение на един от 

параметрите, а именно калоричността на ресурсите. 

 

Ключови думи: иновации, инвестиции, енергетика, биоресурси, 

технология. 

 

1. Въведение 

Почти ¼ от населението на света живее без достъп до елек-

тричество и/или до други модерни (съвременни) източници на енер-

гия. В това направление разработването и изграждането на политики и 

стратегии за осигуряване на достъп на тази част от световното насе-

ление до различни типове енергия е много важен въпрос в последните 

години. Използването на изкопаеми (т.нар. фосилни) горива, такива 

като нефт, природен газ, въглища, може да осигури така необходимата 

енергия в тези области. Те обаче идват с множество проблеми. Из-

ползването на изкопаеми (фосилни) горива допринасят за драстичното 

увеличение на емисиите на парникови газове, замърсяването на възду-

ха и окисляването на океаните през последните години. Всичко това 

води до сериозни климатични промени и значително увеличаване на 

природните бедствия (земетресения, наводнение, урагани) в различни 

части на света през последното десетилетие. В много региони изко-

паемите горива трябва да бъдат транспортирани. Преносът и разпро-

странението обаче може да се окаже трудно от техническа, техноло-
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гична и финансова гледна точка, особено в райони отличаващи се с 

териториална отдаличеност от енергоизтичниците. Зависимостта от 

изкопаемите горива също поставя потребителите в уязвимо положе-

ние и заплаха от прекъсване на доставките и колебания в цените. Тези 

факти са особено актуални за България, чийто енергиен баланс на ре-

сурси е много слабо диференциаран и се наблюдава силна зависимост 

както от определени типове енергийни ресурси, така и от ограничен 

кръг доставчици на тези енергийни ресурси. 

 

2. Потенциал за използване на зелените водорасли, като био 

енергиен ресурс 

В днешно време иновациите, техниката и технологията достигат 

такива върхове, че съществуват редица начини за добиване на енергия 

от възобновяеми енергийни източници. Такива могат да бъдат както 

слънцето, вятъра и водата, като по-конвенционални и общоизвестни, 

така и термалната енергия и биомасата, като такива в по-малка част 

комерсиализирани. И докато не всички региони и държави разполагат 

с термална енергия, то почти всички региони и държави разполагат с 

достъп до някакъв вид биомаса. В много случаи даже този енергиен 

ресурс остава незабележим и в много голяма степен неизползван. Мо-

же да се каже, че биомасата е един чист и сигурен енергоизточник, на 

който може да се разчита в много региони на света. 

При избора на определен тип биомаса като енергиен ресурс е не-

обходимо да се съобразяваме с определен набор от критерии: потен-

циал и капацитет за преобразуване на енергия, формата на енергията, 

видът на биомасата който имаме на разположение и др.  

Водораслите са едни добри кандидати в това направление т.като 

при изкуственото им отглеждане те се нуждаят от много малко площ, 

могат да се използват необработваеми земи, отглеждането им и расте-

жът им са лесно приспособими към различни природни и климатични 

условия и са много ефективни слънчеви колектори. Водораслите също 

имат почти непрекъснат поток на реколтата и не на последно място се 

намират в изобилие в естествена среда в акваторията на българското 

Черноморие особено през летните месеци.  

Намирането на начин и направление за използване на водорасли-

те в някакво за сега неразработена насока е много важен въпрос. Въп-

реки, че водораслите може да се използват за създаване на биодизел, 

метан, етанол, и водород тези технологии са сложни и все още са в 

демонстрационна и експериментална фаза. Това проучване цели да из-

следва дали водораслите могат да се използват директно като алтерна-

тивно гориво за да се създаде електрическа енергия и/или топлинна 
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енергия. В това проучване (което е значително по-мащабно от обема 

на настоящия доклад) специфичен щам на водорасли, срещащи се в 

акваторията на Черно море се отглеждат, събират, и изсушават с цел 

установяване на икономическата и технико-технологичната ефектив-

ност при потенциала им за използване като енергиен ресурс. Всички 

последващи изчисления се основават на определената в предходни из-

следвания на учени работещи в направления на изследване на зелени-

те водорасли, при които е установено, че водораслите притежават 

енергийно съдържание възлизащо на 4471.2 ± 95.1 кал/г. Въпреки, че 

тази калоричност е установена при изследване на един вид микрово-

дорасли алги, сравнително близкия биологичен състав, произлизащ от 

принадлежността им към един и същ биологичен род растения и екс-

пертните оценки ни дават основания да приемем, че и при останалите 

видове водорасли, вкл. виреещите в акваторията на Черно море ще са 

с аналогична калоричност или разликите ще бъдат в рамките на ста-

тистическата грешка. 

Зелените водорасли се срещат в значителни обеми в акваторията 

на Черно море. В редица случаи и особено в периода на активен летен 

(туристически) сезон тяхното изхвърляне по бреговете и плажните 

ивици предизвикват редица неудобства както на туристите, така й на 

концесионерите на плажните ивици. В много случаи дори става невъз-

можно абсолютното тяхно премахване от плажната ивица (вж. фиг. 1.) 

 

  
 

Фиг. 1. Водорасли по плажните ивици проблем или възможност? 
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3. Методически аспекти при определяне на калоричността 

на зелените водорасли 

За да определим потенциала на зелените водорасли за използ-

ването им като био ресурс при производството на различни видове 

енергия е необходимо да определим няколко техни параметри. Без да 

бъдем изчерпателни, т.като определянето на всички необходими пара-

метри за дефиниране на потенциала за икономическа ефективност 

като био ресурс е непосилна задача в рамките на един доклад за кон-

ференция, може да се каже, че едни от най-съществените такива пара-

метъра са калоричността, наличния обем от изследваната суровина (в 

конкретния случай зелените водорасли) и разходите необходими за 

добив на съответната суровина. Тук ще се спрем само на определяне 

на калоричността на зелените водорасли, чиито стойности ще използ-

ваме за определяне на потенциал на водораслите за производство на 

енергия в съпоставителен план с останалите видове енергийни ре-

сурси.  

1 cal. = 4,184 J от 1,162 kWh при 20
0
C 

1 kWh = 861 kcal. като по този начин излиза, че 1 kWh – 3600 KJ 

или 1 KJ = 0,000277 … kWh  

Калоричността на енергийните ресурси (източници) се оценява 

чрез т.нар. „условно топливо”, което представлява приравняване на 

калоричността на измервания енергиен ресурс с установена калорич-

ност на еталонен енергиен ресурс. За такъв се приема средната кало-

ричност на черните въглища 7000 kcal./294J/kg. Приравняването на 

енергийните ресурси в условно топливо се извършва по формулата: 

(1)    Х = NxQ,  

където: 

X е условното топливо в тонове; 

N – количеството на приравнявания енергиен ресурс (натурален 

измерител); 

Q – калоричността (средна) на изследвания енергоресурс;  

Или от тук следва, че:  

(2)    Q = X/N  

 

4. Сравнителен анализ и идентифициране на предимствата 

на зелените водорасли при използването им като био енергиен 

ресурс при производството на енергия. 

По-горе беше споменато, че зелените водорасли са един съще-

ствен проблем що се отнася до туризма на страната, който води след 

себе си от една страна негативно отношение от страна на туристите, а 

от друга разходи за тяхното премахване и съответно очистване на 



Бизнес, мениджмънт и маркетинг          211 

плажните ивици. Като всяко едно нещо обаче освен негативи те могат 

да бъдат използвани и като възможност – био енергиен ресурс. За да 

се прецени дали могат да бъдат използвани в такова направление е 

необходимо да се изведат техните енергийни свойства и характерис-

тики в съпоставителен план с други основни и най-често използвани 

енергийни ресурси, като: кафявите въглища; природния газ; дървения 

материал; мазута; електрическата енергия; пропан бутана; дизелът 

(нафта). В различни времеви периоди, в зависимост от цената на го-

репосочените енергийни ресурси е било икономически целесъобразно 

използването на всеки един от тях. В доклада се залага на сравнение 

направено на база на текущата стойност на енергийните ресурси, като 

не се цели да се проследява динамиката на изменението на тяхната 

цена и съответно приоритизирането им в направление на икономичес-

ката им целесъобразност. Сравнителният анализ се основава на някои 

от параметрите и производните им, на чиято база може да се направи 

една първоначална оценка за ефективността и икономическата целе-

съобразност на използването на различните енергоресурси в съпоста-

вителен план с обекта на нашето изследване, а именно зелените водо-

расли (вж. табл. 1 и табл. 2).  

 

Таблица 1. Енергийна калоричност на основни енергийни ресурси 
Вид гориво Калоричност Цена на кг. 

Кафяви въглища 3500 kcal/kg 0,276 лв./кг 

Природен газ 8500 kcal/kg 0,203 лв./кг 

Дърва 2500 kcal/kg 0,150 лв./кг 

Мазут 9520 kcal/kg 0,125 лв./кг 

Ел.енергия 860 kcal/kWh 0,19 лв./kWh 

Пропан бутан 11950 kcal/kg 1,45 лв./кг 

Дизел (нафта) 10000 kcal/kg 1,69 лв./кг 

Зелени водорасли 4500 kcal/kg ???? 

Източник: собствени изчисления и база данни. 

 

Данните показват, че зелените водорасли като енергиен ресурс 

съвсем не са от най-калоричните източници, но в съпоставителен план 

с едни от най-често използваните фосилни горива като кафявите въг-

лища и съответно дървата, които се използват за битови нужди те се 

явяват сравнително по-конкурентоспособни по степен на калорич-

ност. Въпросът тук е каква би била цената им на кг. за да може да бъ-

де определена окончателната им степен на конкурентност. Естествено 

за индустриални цели горепосочените характеристики трябва да бъдат 

допълнени с определяне на обема количество на всеки от наблюдава-

ните енергийни ресурси за производството на 1 kW енергия (табл. 2). 
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Таблица 2. Производство на 1kW енергия от различни видове 

енергийни ресурси 
 Количество Гориво 

 

 

 

 

1 kW се добива от: 

0,107 м
3 

Природен газ 

0,288 кг. Дърва 

0,085 кг. Дизел (нафта) 

0,073 кг. Пропан бутан 

0,083 кг. Бензин 

0,092 кг. Мазут 

0,218 кг. Кафяви въглища 

0,144 кг. Черни въглища 

0,124 кг. Дървени въглища 

0,165 кг. Зелени водорасли 

Източник: собствени изчисления и база данни. 

 

Данните показват, че в сферата на индустриалното производство 

на енергия зелените водорасли се явяват конкурентни на кафявите и 

черните въглища, и на дървата. Както и по предходния критерий 

(калоричност) те отстъпват на останалите фосилни горива: дизел; газ; 

мазут и единствено себестойността и съответно цената им на кг. биха 

доказали икономическата им адекватност, като био гориво. 

 

 

Изводи 

По отношение на потенциала за използване на зелените водо-

расли за производство на енергия могат да бъдат направени следните 

изводи: (1) Те са един все още не добре проучен и респ. използван 

ресурс; (2) По степен на калоричност се нареждат на конкурентно 

равнище с най-често използваните кафяви въглища; (3) Съществуват в 

естествена среда, но също могат да бъдат и изкуствено култивирани; 

(4) Конкурентни са и по отношение на влагано количество суровина 

за производството на 1kW енергия. 
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