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Бележка на рецензента 

Очаква се, че през следващите 40 години потреблението в световен план на материали като 

биомаса, изкопаеми горива, метали и минерали ще се удвои1, като до 2050 г. количеството на 

отпадъците, генерирани всяка година, ще се увеличи със 70 %2.  

Тъй като половината от цялото количество на емисиите на парникови газове и над 90 % от 

загубата на биологично разнообразие и недостига на вода се дължат на добива и преработката 

на ресурси, Европейският зелен пакт3 стартира съгласувана стратегия за неутрална по 

отношение на климата конкурентоспособна икономика с ефективно използване на ресурсите. 

Предизвикателствата, свързани с продоволствена сигурност, опазването на биологичното 

разнообразие, климатичните промени и необходимостта от адаптиране към тях, съхранението 

на местните хранителни системи и силната зависимост между селските и градските райони 

създават нови възможности пред науката и необходимост от иновации. Подобни възможности 

се съдържат и в принципно новите стратегически решения на ниво институции, в новите 

форми на взаимодействия с местната среда, новите производствени практики и 

произтичащите социални ползи, целевите изследвания и трансфера на знания, както 

социалните, екологичните и икономическите иновации.  

Биоикономиката предлага възможност да се увеличи потенциала на селскостопанското 

производство за генериране на добавена стойност и да се стимулира икономическото 

развитие, като същевременно се гарантират взаимоотношенията по цялата хранителна верига.  

В редица европейски страни вече са идентифицирани нови бизнес модели и технологии, 

свързани с ефективността на ресурсите, с подобрените решения и услуги за намаляване на 

въздействието върху околната среда, както и за подобряване на жизнения цикъл и 

устойчивото развитие на иновационните процеси. 

В страната ни все още е налице ограниченото разбиране относно добавената стойност на 

екоиновациите, ефектите от дефрагментирането на веригата на стойността, последиците от 

ограниченото приложение на екологичните инвестиции, както и на липсата на подходящи 

финансови инструменти, стимулиращи технологичния напредък. 

През 2012год., по време на датското председателство на ЕС, бе приета пръвата стратегия за 

биоикономика, която следва да допринесе за: продоволствена сигурност, устойчиво 

използване на природните ресурси, намалената зависимост от невъзобновяеми ресурси, 

смекчаване и приспособяване към изменението на климата, заетостта и 

конкурентоспособността на ЕС. Актуализацията на стратегията от 2018год. има за цел да ускори 

внедряването на устойчива европейска биоикономика, за да увеличи максимално своя принос 

                                                           
1 ОИСР (2018 г.), Global Material Resources Outlook to 2060.  
2 Световна банка (2018 г.), What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. 
3 COM (2019) 640 final. 
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към Програмата за 2030 год. и нейните цели за устойчиво развитие (ЦУР), както и Парижкото 

споразумение. Целта на актуализацията на стратегията за биоикономика от 2012 год.4 е 

справянето с тези предизвикателства чрез набор от 14 конкретни действия, които стартират 

през 2019 год.5. Тези действия отразяват заключенията от прегледа на стратегията през 

2017 год.6. 

От 2012год. насам са разработени множество национални и регионални стратегии за 

биоикономика. Програмата за устойчиво развитие 2030год. на Европейската комисия беше 

представена със своите 17 цели за противодействие на огромните неравенства на 

възможности, богатство и сила в световен мащаб. Някои от целите за устойчиво развитие са 

насърчаването на устойчивия и приобщаващ икономически растеж, пълната заетост и 

намаленото неравенство в и между страните. Постигането на тези цели се възприема като 

възможна база разработването на няколко механизма за засилване на международното 

сътрудничество, научните изследвания, иновациите и предприемачеството. Необходимостта 

да се обединят ефективно тези интервенции представлява сериозно предизвикателство 

поради новите пазарни ограничения, незадоволителното въздействие на образованието и 

научните изследвания по веригата на стойността, ограничения ефект от еко-инвестициите и 

наличните финансовите инструменти, както и бавните темпове на сближаване на различните 

заинтересовани страни на национално и европейско равнище. 

Актуализацията на стратегията, също отговаря на новите приоритети на Европейската 

политика, по-специално на обновената Стратегия за индустриална политика, Плана за 

действие в областта на кръговата икономика и Съобщението за ускоряване на 

иновациите в чистата енергия, като всички те подчертават значението на устойчивата, 

кръгова биоикономика за постигане на техните цели. 

Актуализацията предлага тристепенен план за действие за: 

 Укрепване и мащабиране на био-базирани сектори, отключване на инвестиции и 

пазари 

 Бързо развитие на местните биоикономики в цяла Европа 

 Осъзнаване на екологичните граници на биоикономиката 

В съответствие с основните стратегически постановки за икономически развитие, през 

последните години все по-голямо значение придобиват двете постановки – тази на кръговата 

икономика и на биоикономиката. Два различни подхода или взаимно допълващи се 

                                                           
4COM (2012) 60, Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа, 13.2.2012 г. 
5Тези действия не предполагат никакви бюджетни или законодателни ангажименти за следващата Комисия, въпреки че 
конкретното им изпълнение може да трае до 2025 г. 
6SWD (2017) 374, Review of the 2012 European Bioeconomy Strategy, 13.11.2017 г. 
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концепции, но създадени с обща цел, а именно оптимизиране на използваните суровини и 

отпадъчен и/или остатъчен материал.  

Концепцията за кръгова икономика надгражда традиционния линеен модел, при който се 

използват суровини, създават се продукти от тях, те се консумират и остатъците не се 

оползотворяват/изхвърлят. Разбирането за кръгова икономика е интегриран модел, насочен 

към удължаване жизнения цикъл на продуктите. На практика, това означава възможно най-

дълго споделяне, заемане, повторно използване, поддръжка и рециклиране на 

съществуващите материали и продукти. За разлика от традиционния линеен икономически 

модел, основан на „вземи-направи-консумирай-изхвърли”, кръговата икономика се базира на 

споделяне, лизинг, повторна употреба, ремонт, обновяване и рециклиране в (почти) затворен 

цикъл, чрез който се запазва високата стойност на продуктите, компонентите и материалите. 

Като освен запазване на стойността на ресурсите, се намаляват значително отпадъците.  

Обхватът на концепцията, най-общо е насочен в две основни ресурсни направления: 

 Технически ресурси: минерали, метали, полимери, сплави и въглеводородни деривати, 

които не са биоразградими и са резултат от преработката на ограничени ресурси. 

 Биологични ресурси - от биологичен произход, които обикновено са нетоксични и 

възобновяеми и могат да бъдат върнати в биосферата  

Принципите, на които тя се основава са:  

 Съхраняване и оптимизиране на използването на природните ресурси чрез 

предотвратяване на тяхното изчерпване и балансиране на използването на 

възобновяемите източници на ресурси 

 Оптимизиране на ресурсите чрез вкарване на продукти, компоненти и материали в 

многократни цикли на техническите и биологичните ресурси 

 Увеличаване на ефективността чрез идентифициране и отстраняване на негативните 

външни въздействия 

Очакваните ефекти, въз основа на направени множество оценки могат да бъдат обобщени в: 

 Подобрена ресурсна обезпеченост и намалена зависимост от вноса (вследствие 

намаленото търсене/потребление на ресурси);  

 Намалено отрицателно въздействие върху околната среда, включително драстична 

редукция в емисиите от парникови газове; 

 Икономически придобивки: нови ниши за растеж и иновации, и икономии, 

реализирани вследствие на по-ефективното и ефикасно ползване на ресурсите; 

 Социални ползи – от създаване на нови работни места до промени в поведението на 

потребителите, в т.ч. водещи до по-здравословен и безопасен начин на живот. 
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На 11/03/2020год., Европейската комисия (ЕК) прие „Нов план за действие относно кръговата 

икономика – За по-чиста и по-конкурентна Европа“7. 

Основна цел на плана е разширяването на кръговата икономика, така че освен водещите 

страни тя да обхване и най-широк кръг от икономически участници, ще осигури решаващ 

принос за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. и отделяне на 

икономическия растеж от използването на ресурси, като същевременно се гарантира 

конкурентоспособността на ЕС в дългосрочен план, без да има изоставащи страни.  

За да осъществи тази амбиция, ЕС трябва да ускори прехода към модел на растеж с 

възстановяване, чрез който на планетата се връща обратно повече, отколкото се взема, да 

постигне напредък по отношение на поддържането на потреблението на ресурси в рамките на 

това, което позволява планетата, и съответно да се стреми да намали потреблението и да 

удвои процента си на кръгово използване на материалите през следващото десетилетие.  

По отношение на бизнеса съвместната работа по създаването на рамката за устойчиви 

продукти ще осигури нови възможности в ЕС и извън него. Този постепенен, но необратим 

преход към устойчива икономическа система е неразделна част от новата промишлена 

стратегия на ЕС. В направено проучване се прогнозира, че прилагането на принципите на 

кръговата икономика във всички сектори от икономиката на ЕС може да повиши растежа на 

европейския БВП към 2030 г. с още 0,5 %, като генерира около 700 000 нови работни места8. 

Наред с това съществуват ясни икономически ползи и за отделните дружества: тъй като 

производствените предприятия в ЕС изразходват средно около 40 % за материали, моделите 

на затворени цикли могат да повишат тяхната рентабилност и същевременно да ги защитят от 

промените в цените на ресурсите. 

Като се основава на единния пазар и на потенциала на цифровите технологии, кръговата 

икономика може да укрепи промишлената база на ЕС и да насърчи създаването на 

предприятия и предприемачеството сред МСП. Иновативните модели, основани на по-тясна 

връзка с клиентите, масовото персонализиране и икономиката на споделянето и 

сътрудничеството, движеща сила за които са технологии като „интернет на предметите“, 

големите информационни масиви, технологията на блоковата верига и изкуствения интелект, 

не само ще ускорят постигането на кръговост, но и дематериализацията на нашата икономика, 

в резултат на което Европа ще зависи в по-малка степен от първични суровини.  

Що се отнася до гражданите, кръговата икономика ще осигури висококачествени, 

функционални и безопасни продукти, които са по-ефективни и достъпни, имат по-дълъг живот 

и са проектирани за повторно използване, поправка и висококачествено рециклиране. 

Въвеждането на изцяло нова гама от устойчиви услуги, на модели, насочени към закупуването 

                                                           
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN 
8 Cambridge Econometrics, Trinomics, and ICF (2018 г.), Impacts of circular economy policies on the labour market. 
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на услуги вместо продукти (product-as-a-service), и на цифрови решения ще доведе до 

подобряване на качеството на живот, създаване на иновативни работни места и подобряване 

на знанията и уменията.  

Планът за действие за цифровата икономика осигурява насочена към бъдещето програма за 

постигане на по-чиста и по-конкурентна Европа, която ще бъде изградена съвместно с 

икономическите участници, потребителите, гражданите и организациите на гражданското 

общество. Целта на плана за действие е да се ускори коренната промяна, изисквана в 

съответствие с Европейския зелен пакт, като същевременно се доразвият действията за 

кръгова икономика, които се изпълняват от 2015 г. насам9. Този план ще гарантира, че 

регулаторната рамка се рационализира и се приспособява за целите на устойчивото бъдеще, 

че новите възможности от прехода се използват в максимална степен, докато тежестта върху 

хората и предприятията е сведена до минимум.  

В плана се представя набор от взаимосвързани инициативи за установяване на надеждна и 

съгласувана рамка на политиката за продуктите, която ще превърне в норма устойчивите 

продукти, услуги и бизнес модели и ще преобразува моделите на потреблението, така че да 

се предотврати генерирането на каквито и да е отпадъци. Тази рамка на политиката за 

продуктите ще бъде разгърната постепенно, като същевременно приоритетно ще се 

предприемат мерки по отношение на ключовите вериги за създаване на стойност. Ще бъдат 

въведени и допълнителни мерки за намаляване на отпадъците, с които ще се гарантира, че ЕС 

разполага с добре функциониращ вътрешен пазар за висококачествени вторични суровини. 

Наред с това ще бъде укрепена способността на ЕС да поема отговорност за своите отпадъци.  

Коренната промяна няма да бъде постигната със самостоятелни действия от страна на Европа. 

ЕС ще запази лидерската си роля в действията за изграждане на кръгова икономика в световен 

мащаб10 и ще използва своето влияние, експертен опит и финансови ресурси за изпълнението 

до 2030 г. на целите за устойчиво развитие. Друга цел на план е да се гарантира, че кръговата 

икономика работи за хората, регионите и градовете, оказва пълноценен принос към 

неутралността по отношение на климата и използва потенциала на научните изследвания, 

иновациите и цифровизацията. В плана се предвиждат действия за по-нататъшното 

разработване на надеждна рамка за мониторинг, която ще допринесе за измерване на 

благосъстоянието със средства, различни от БВП.  

В съответствие с целите, определени в промишлената стратегия11, ЕК ще създаде условия за 

повишена кръговост в промишлеността, като подкрепи устойчивия и кръгов сектор за продукти 

                                                           
9 COM(2015) 614 final. 
10 SWD(2020) 100.  
11 COM(2020) 102. 
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на биологична основа чрез изпълнението на плана за действие в областта на 

биоикономиката12. 

Фигура 1. Принципна идеология на „Кръговата икономика” 

 

ЕК ще се постарае да гарантира устойчивостта на възобновяемите материали на биологична 

основа, включително чрез действия в рамките на стратегията и плана за действие в областта 

на биоикономиката. 

Биоикономика е изучаването на динамиката на живите ресурси, използвайки икономически 

модели. Това е опит да се приложат методите на икономика на околната среда и екологичната 

икономика към емпиричната биология и по този начин да се оптимизират използваните 

ресурси, които една биологична система предлага, без да се разрушат условията за нейната 

регенерация и следователно нейната способност да устоява на въздействията на човека 

(устойчивост на околната среда) и се намалят максимално вредните последствия от човешката 

намеса.  

Биоикономиката е отговорът на Европа на ключови предизвикателства пред околната среда, 

с които се сблъсква светът вече днес. Целта е да се намали зависимостта от природните 

ресурси, да се трансформира производството, да се насърчи устойчивото производство на 

възобновяеми ресурси от земя, рибарство и аквакултури и превръщането им в храни, фуражи, 

фибри, био-базирани продукти и биоенергия, като същевременно се разрастват нови работни 

места и индустрии. 

                                                           
12 COM(2018) 763 final. 
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Биоикономиката обхваща всички сектори и системи, които разчитат на биологични ресурси 

(биомаса от животни, растения, микроорганизми, включително и органичен отпадък), техните 

функции и принципи. Тя включва и свързва взаимно: земните и морските екосистеми и 

услугите, които те предоставят; всички сектори на първично производство, които използват и 

произвеждат биологични ресурси (селско стопанство, горско стопанство, рибарство и 

аквакултури); и всички икономически и промишлени сектори, които използват биологични 

ресурси и процеси за производството на храни, фуражи, продукти на биологична основа, 

енергия и услуги13. За да бъде успешна европейската биоикономика, тя трябва да се основава 

на устойчивост и кръговост. Това ще стимулира обновяването на нашите промишлености, 

модернизирането на нашите първични производствени системи, опазването на околната 

среда и ще подобри биологичното разнообразие. 

Фигура 2. Принципна идеология на „Биоикономиката” 

 

Регионалните стратегии за биоикономика са акцентите в програмата „Хоризонт 2020“, като 

очакванията са, в 40-те най-големи инициативи в сферата на биоикономиката да бъдат 

инвестирани близо 2 млрд. евро. Това е казал, по време на конференция посветена на 

биоикономиката, провеждаща се в Хелзинки, Джон Белл, директор за Биоикономиката в ЕК. 

Според Кристине Ланг основните теми, свързани с биоикономиката в следващите години ще 

са заетостта, устойчивото производство и споделянето на произведените блага както и 

съконсуматорството и нарастващия тренд на хората, следващи вегетарианските принципи на 

хранене. Само в Германия делът им в момента достига до 10%. 

Стратегията очертава големия потенциал в биоикономиката като средство за справяне с някои 

от глобалните предизвикателства, свързани с устойчивостта, включително изменението на 

климата, деградацията на земите и екосистемите и нарастването на населението. Стратегията 

                                                           
13Биомедицината и медицинските биотехнологии не са включени. 
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поставя акцент в подобрения и иновации, свързани с производството и консумацията на 

храни, продукти и материали. Биоикономиката ще намали зависимостта ни от изкопаеми 

природни ресурси, ще предотврати загубата на биологично разнообразие и ще създаде нов 

икономически растеж и работни места в съответствие с принципите на устойчивото развитие. 

Успешното прилагане на биоикономиката не само ще помогне за модернизиране на 

европейските индустрии, но и ще засили позицията на Европа на световния пазар. Освен това 

биоикономиката може да допринесе за регионално, градско, селско и крайбрежно развитие и 

подкрепя създаването на нови продукти и услуги на базата на добавена стойност. 

Броят на националните стратегии за биоикономика се увеличава. Австрия например публикува 

своята стратегия в началото на 2019 год. Инициативата BIOEAST, на страните от Централна и 

Източна Европа, се стреми да се справи с предизвикателства, свързани с теми като иновации, 

инвестиции в нови вериги на стойност и липса на информираност за биоикономиката на 

обществено ниво. Действията, предприети досега, включват например създаването на 

национални дискусионни форуми с различни заинтересовани страни. Това развитие е подобно 

на това в скандинавските страни, където процесът също продължава. В северните страни вече 

съществуват много модерни технологии и индустриално финансиране за научна и развойна 

дейност. 

Съществено е да се осъзнае, че биоикономиката не е различна или отделна тенденция от 

другите в тази насока. В тази връзка, следва да се разглежда като част от интегрираният подход 

за постигане на устойчивост на икономиките. Усилията трябва да са насочени  към 

установяване на различните начини, по които биха могли да бъдат разрушени бариерите, 

разделящи различните сектори на биоикономиката. В тази връзка, като добър пример за това, 

как различните сектори могат да работят заедно и как политическият сектор може да даде 

пример на други участници в разрушаването на секторните бариери, може да се приеме като 

добър пример, Съвместна декларация на министрите на земеделието и министрите на 

научните изследвания на държавите от Източна Европа. Независимо, че въвеждането на 

„знанията и концепцията“ за биоикономиката не се случва достатъчно интензивно, следва 

поставят дългосрочни цели, достигащи далеч след 2030 год., за да се спечели доверието на 

обществото. Силната политическа ангажираност, етикетирането и обществените поръчки, 

наред с инвестициите, играят основна роля в скоростта на прехода. Изискват се, както меки, 

така и твърди закони за насочване на промяната. Важен е общият диалог между различните 

участници, а политиците играят важна роля като фасилитатори на дискусиите и обединяването 

на различните участници. 
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Визия за обществото, устойчива биоикономика и институционални промени 

Какъв е характерът на взаимоотношенията между околната среда, природата, политики 

и икономика?  

Нашите най-общи възприятия към събирателното понятие за „природа“ - като стенограма за 

биофизичните процеси и системи, поддържащи живота на Земята - обикновено зависят от 

това, къде и с кого живеем, как сме социализирани и какви са последствията, които 

грижата/използването на природните ресурси има за нашия поминък. Основното послание на 

еко-критиците към съвременното общество е призивът им към по-голяма отговорност в 

отношенията “човек-природа”, включително: ограничаване на вредното въздействие на 

човека върху природата, както и евентуалните последици, които са подчертано 

застрашително предупреждение за това, към какво нашите действия могат да ни 

доведат.  

Нашата икономика, която е определена като силно зависима от наличието на изкопаемите 

суровини, постепенно се променя в икономика, основана главно на възобновяеми 

суровини. 

Този процес може да бъде описан като преход, най-общо дефиниран като процес на промяна 

от едно състояние или от състояние в състояние. В по-тесен смисъл, преходът е процес на 

промяна, водещ към изцяло нов начин за удовлетворяване на обществените потребности. В 

този процес двете страни на връзката човек-природа са: 

 Принципът на екологична зависимост, според който хората са зависими от природата, 

за да оцелеят, и че свойствата и характерът на природата, с която се сблъскват, има 

значително причинно-следствено въздействие върху хода на живота им. 

 Принципът на екологично въздействие - човешките действия имат значително 

въздействие (планирано и непланирано) върху природата. 

Обществото осъзнава все по-ясно постоянният характер на проблемите, свързани с 

изменението на климата, бедността, замърсяването на околната среда и изчерпването на 

запасите от нефт и други изкопаеми суровини. Технологичното обновяване и иновациите (вкл. 

еко- иновациите) се оказаха недостатъчни, за да разрешат подобни проблеми. Все по-ясно 

изразена е необходимостта от повсеместно технологичното обновяване: 

 Икономическата система трябва да бъде реформирана; 

 Социално-културните модели (напр. поведение/характер на потреблението) трябва да 

бъдат преструктурирани; 

 Политическата и административната система трябва да започнат да функционират по 

начин, отразяващ глобалните проблеми. 
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Търсената промяната може да бъде от инкрементален тип, свързана с малки подобрения по 

добре известни траектории, или може да бъде фундаментална, водеща до структурни 

промени. Фундаменталната трансформация на производствените системи би следвало 

да води до преодоляването на ситуацията, при която настоящите производствени 

системи се ориентират към създаването на биоикономика, основана на знания. Тази 

промяна е радикална и качествена, но ефективна само в дългосрочен план. Прегледна 

теорията в тази област ни насочва към интерпретациите на Шумпетер и нео-шумпетерианския 

подход към иновационната икономика. Докато за Шумпетер, отпадъците и кризата на 

свръхпроизводство могат да бъдат причислени към неравнопоставеността на обществото като 

цяло - капиталистическото предприятие е “освободено” от последствията, а отговорността и 

прекият ефект е върху работещото население; нео-шумпетерианския подход14 към 

иновационната икономика поставя силен акцент върху знанието, иновациите и 

предприемачеството на микро ниво. Подходът е съставен от три стълба: от реалната страна на 

икономиката, монетарните измерения на икономиката и публичния сектор. В процеса на 

растеж на икономиката, генерираните знания заемат централно място. Според ОИСР: 

„Икономиката, базирана на знанието“ е израз, създаден да опише тенденциите в 

развитите икономики към по-голяма зависимост от знанието, информацията и високите 

нива на умения и нарастващата нужда от достъп до всичко това от бизнеса и публичния 

сектор“15. 

Нарастващата потребност от устойчиво предлагане на храни, суровини и горива, заедно с 

последните научни постижения, са основната икономическа движеща сила за растежа на 

Биоикономиката, базирана на знанието (Knowledge Based Bio-Economy) в Европа през 

последните няколко десетилетия. 

Биоикономиката, основана на знанието, играе ключова роля в гореспоменатия процес на 

трансформация. Експертите в областта, подчертават конфронтацията с дълбоките промени, с 

които икономическите системи се сблъскват за по-дълги периоди, което на практика поставя 

под въпрос всички установени производствени подходи. Нито една технология не е изцяло 

отговорна за реализиране на биоикономиката като установени процес, по-скоро са налични 

допълващи се разработки, като например взаимно зависими технологии, многобройни 

инфраструктурни разработки, както и институционални промени. 

Биоикономика е изучаването на динамиката на живите ресурси, използвайки икономически 

модели. Това е опит, да се приложат методите на икономика на околната среда и екологичната 

                                                           
14 In the Neo-Schumpeterian interpretation of the history of technology and economic growth are observed four distinct “long waves” 
- “Industrial Revolution” (1780-1840), “age of steam and railways” (1840-1890), “age of electricity and steel” (1890-1940), and “age 
of Fordism and mass production” (1940-1990). Some authors (Dosi, Freeman, Nelson, Rosenberg, Soete, Winter, Verspagen,) suggest 
that the new set of basic innovations and globalization could constitute the start of a new technological paradigm and of the “fifth 
long wave” which is called “Information age” or “Knowledge Based Economy age”, and has started in the 90s. 
15 https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6864  

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6864
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икономика, към емпиричната биология и по този начин да се оптимизират използваните 

ресурси. Ресурси, които една биологична система предлага, без да се разрушат условията за 

нейната регенерация и следователно нейната способност да устоява на въздействията на 

човека (устойчивост на околната среда) и се намалят максимално вредните последствия от 

човешката намеса16. 

Две принципно различни стратегии са общо разпространени в обществото: постигане на 

удовлетворителни нива на използване на ресурсите чрез генериране на устойчив растеж от 

една страна, или разделяне на генерирания растеж и нивата на използване на ресурсите от 

друга страна. Според привържениците на първия подход, не се смята, че пазарно 

ориентираните икономически системи управляват ендогенно промяната към устойчивост. 

Съществуват съображения, които дори изискват връщане към малките регионални 

селскостопански структури (вкл. стопанства, произвеждащи за собствено потребление). Това, 

се счита като единствен начин за устойчив и благоприятен начин на живот, както и да се 

поддържат определени нива на икономическа активност. Вторият подход възприема, че 

иновациите, пазарните сили, структурните промени и градският начин на живот, са както част 

от проблема свързан с устойчивото развитие, така и част от неговото решение. Този втори 

подход е възложен на нео-шумпетерианската перспектива с нейната качествена оценка за 

икономическо развитие. Иновационното развитие се характеризира както с количествено 

измерение (увеличаване на доходите), така и с качествено измерение (променяща се 

структура). 

Водещата идея за икономиката, основана на знанието, се основава на схващането, че 

икономическия спад и ограниченията, не са нито първото, нито единственото решение. 

Основната идея се състои в предлагането на нови технологични решения в рамките на 

цялостния процес на икономическа трансформация, т.е. различни стоки и услуги се 

произвеждат и търсят по различен начин, който се характеризира с устойчивост. 

Реализирането на технологичните възможности на биоикономиката се състои не само в 

новите възможности за инвестиции, но и в реалната предпоставка за социално-икономическа 

и културна промяна. Приемането от страна на потребителите на био базирани 

продукти и тяхното търсене са условие за тази успешна промяна. Следователно, 

иновациите, функциониращите пазари и променените нагласи на потребителите допълват 

условията за създаване на устойчива производствена система. 

Теорията на индустриалния жизнен цикъл, подчертава силната динамика във възникването 

и спада на индустриите, и дава първи интерпретации за смисъла от развитието на 

специализирана иновационна система, подкрепяща трансформацията към базирана на 

знанието биоикономика. 

                                                           
16 За подробно разглеждане на приетото определение виж по-долу. 
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Био-базирани сектори 

Общо познание и състояние 

По правило, био-базираните сектори произвеждат и използват възобновяеми биологични 

ресурси и / или прилагат иновативни биологични процеси и принципи за предоставяне на 

биологично базирани продукти, процеси и услуги. Съществуват конвенционални продукти на 

биологична основа, произведени традиционно от биомаса (като дърво, корк, естествен каучук, 

хартия, текстил, дървени строителни материали), както и разработени продукти като химикали 

на биологична основа, пластмаси на биологична основа и др. 

Продуктите на биологична основа могат да заменят тези, произведени на базата на 

изкопаемите ресурси. Тяхното производство се дължи на безпрецедентния напредък в 

науките за живота и биотехнологиите (вкл. микробиологията, микробиомите и ензимните 

технологии), съчетани с дигиталната революция, който позволява да се използват 

„биологичните активи на природата“ (нейните биохимикали и биоматериали) за 

генериране на значителни нови източници на икономическа стойност и бъдещи приходи. 

Био-базираният сектор е силно динамична част от биоикономиката също така по отношение 

на растежа на работните места и реализираният оборот. В ЕС между 2009 и 2015 год. общият 

темп на растеж на секторите на биологична основа с добавена стойност варира между 14% - 

най-вече за производството на целулоза, хартия и картон. През същия период общият темп на 

растеж на добавената стойност в ЕС на химически вещества, фармацевтични продукти, 

пластмаси и каучук в ЕС е 17%. 

Въпреки че, биоикономиката не представлява ясно дефиниран индустриален сектор, 

разбирането на теорията на индустриалните жизнени цикли е от решаващо значение за 

структурирането на процеса на трансформация към базирана на знанието биоикономика. 

Биоикономиката следва да бъде междусекторно дефинирана и интерпретирана. От една 

страна, се появяват нови сектори, напр. в областта на биопласмасата, управлението на 

отпадъците или производството на биопродукти. От друга страна, вече съществуващите 

сектори в областта на автомобилостроенето, технологиите за производство на батерии, 

фармацевтичните продукти и др., ще придобият нов смисъл с реализирането на 

биоикономически подходи. 

Дори при базираната на знанието, биоикономика, инвестициите и икономическият растеж все 

още представляват решаващ елемент за заетостта, международната конкурентоспособност и 

генерирането на доходи. Биоикономиката може да даде важен принос за ускоряване на 

инвестициите, като предостави нови възможности, генериращи ключови иновации и по този 

начин осигуряване на устойчиво производство и потребление. Това от своя страна ускорява 

промяната на технологичната парадигма. 



19 | P a g e  
 

Ефектите от процеса на трансформация са важни, както за потенциално реализирания 

социален ефекта, така и със същественото си  регионално измерение. Основният въпрос е - 

дали и доколко биоикономиката засилва процеса на дивергенция между регионите или 

напротив - помага за постигане на повече конвергенция? 

Дилемата, пред която са изправени страните с по-слаби икономики и социално-икономически 

регионални проблеми, е до каква степен регионалното социално-икономическо сближаване 

е съвместимо с ефективното развитие. Опитът показва, че почти без изключение, тези страни 

ориентират своите икономики към пазарните механизми, които дават приоритет на търсенето 

на постигането по-висока икономическа ефективност, това е свързано като правило и с 

нарастване на регионалните различия. Такъв е случаят и с България, където се наблюдава 

нарастване на регионалните различия по основните социално-икономически показатели 

(изключение в последните години правят характеристиките на пазара на труда).  

Анализът показва, че процесът на нарастване на тези различия в България, е неизбежен, както 

и социално-икономически проблеми съпътстващи регионалната дивергенция. В общата 

регионална картина на ЕС, страната ни се очертава като такава, която поражда най-големи 

проблеми по отношение на изискванията на кохезионната политика на Съюза и е с най-

неблагоприятно сложили се регионални тенденции. Тe трудно може да се променят, за това при 

изследването на регионалните различия е необходимо да се търсят показатели, които да дават 

измерима и обективна оценка за критично нарушаване на определени критерии за допустими 

рамки на регионални различия. 

Акцент при изследването на развитието на биоикономиката и ефектът от това развитие върху 

регионалните различия, респ. върху интегрираното регионално развитие, е в създаването и 

прилагането на такава методология за оценка на тези различия, която да дава възможност за 

анализ от аспекта на регионалното приобщаващо развитие. Една предварителна постановка 

/която трябва детайлно да се апробира/ за такава оценка би могла да бъде определена от 

наблюдаване на следните критерии: 

 Всеки регион показва подобрение в редица социално-икономически области в 

последните години (оценка за 5 годишен и 10 годишен период – според наличните 

данни); 

 Всеки регион се развива в същата посока, която се определя от националните 

тенденции (следва посоката на трендовете на основните икономически и социални 

показатели).  

 Няма нито един регион, който да е в най-добра позиция или най-лоша позиция за 

всичките избрани показатели; 
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 За всеки един регион има области (социално-икономически показатели), в които е в 

по-добра позиция, и такива, в които е в по-лоша позиция в сравнение с останалите 

региони.  

На базата на аналитичните регионални показатели се предвижда да се разработят варианти 

за стратегически решения с цел избягването на критични регионални диспропорции за 

страната в три основни разреза – икономически, социален и екологичен.   

Особен акцент при създаването на методология ще се постави на развитието на 

биоикономиката по региони и екологичното развитие. Това се определя и от изискванията за 

устойчиво развитие.  

При апробирането на методологията с реални данни, по избраните показатели, се предвижда 

биоикономиката да се въведе като отделен компонент /наред с икономическите, социалните 

и екологичните компоненти/ или да се въведе като част от икономическите показатели. 

Интерес ще представлява апробирането на методология с включен и изключен 

биоикономичен компонент и анализ на резултатите при двете постановки. 

Подходът за създаване на мрежи, по смисъла на така наречения „принцип на интелигентна 

специализация“17, свързващ регионалните силни страни в рамките на веригите с добавена 

стойност по най-добрия възможен начин, е обещаващ, но засега се прилага твърде неуверено. 

Посредством този подход могат да се избегнат тенденциите на поляризация, които основно 

водят до икономическа, политическа и културна концентрация и до силно изразена 

диференциация между структурите в периферията и центъра. Все още не е ясно, доколко 

силни и оперативно значими, могат да бъдат изкуствено създадените мрежи, в сравнение със 

самоорганизираните структури, както и, по какъв начин политиката и институционалната 

структура могат да окажат влияние. 

Communication on a resource-efficiency Europe – Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy 

(COM (2011) 21 final) е насочено към глобалните измерения на усилията на Европа за 

ефективност на ресурсите. Документът започва със следното наблюдение „Като се има 

предвид глобалното измерение на ключови екологични проблеми като изменението на 

климата, биоразнообразието, използването на земята, обезлесяването, външното 

въздействие на моделите на потребление и производство, конкурентоспособността, 

сигурността на доставките и достъпа, ЕС трябва да се справи с ефективността на 

ресурсите, да задава въпроси в международен план и да си сътрудничи тясно с ключови 

партньори, включително със страни кандидатки и тези в наше съседство“ 18.Терминът 

„биоикономика“ - „обхваща производството на възобновяеми биологични ресурси и 

                                                           
17 Foray, D., David, P., Hall, B. (2009), Smart Specialisation–The Concept. Knowledge Economists Policy Brief, No. 9, (June). Available 
from: http://www.ec.europa.eu/invest-inresearch/pdf/download_en/kfg_policy_brief_no9.pdf. 
18 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0021:FIN:EN:PDF  

http://www.ec.europa.eu/invest-inresearch/pdf/download_en/kfg_policy_brief_no9.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0021:FIN:EN:PDF
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превръщането на тези ресурси и потоци от отпадъци в продукти с добавена стойност, 

като храни, фуражи, био базирани продукти и биоенергия“19 (EC, 2012, p.3). Стратегията за 

биоикономика на ЕС (ЕС, 2012 год.) е опит за стимулиране на научноизследователска и 

развойна дейност, с който опит да се идентифицират и подобрят познанията за пазарите на 

биоикономиката и да се разработят перспективни политически препоръки за посрещане на 

гореспоменатите, а понякога и конфликтни предизвикателства. Биоикономиката на практика 

обещава: 

 здравословна, безопасна и питателна храна, ефективно използване на ресурсите и 

здравословна храна за животни, нови хранителни добавки, нови химикали, строителни 

блокове и полимери с нови функционалности и свойства; 

 нови, по-ефективни и устойчиви селскостопански и морски практики, подобрени 

концепции за биопреработка и биорефинерия, нови технологии като индустриална 

биотехнология; 

 решения за зелена и устойчива химия. 

Световното проучване идентифицира 45 държави със стратегии или политики в областта на 

биоикономиката, които оказват значително влияние върху нейното реално приложение. От 

стратегиите, свързани с развитието на биоикономиката в световен мащаб, само 12% имат 

основно холистичен биоикономически подход, по-специално включващ четири държави от Г7 

(включително ЕС и САЩ). 28% се съсредоточават върху високотехнологичните решения за 

биоикономика, последвани от 18% с акцент върху научните изследвания и иновациите и 16%, 

които са насочени предимно към биоенергията. Биологичната и регионалната биоикономика 

имат дял от 7%, докато синята и зелената икономика имат дял от 6%. 

Следва да се отбележи, че само 18 от 45 страни използват термина „биоикономика“, а едва 

13 дават определение на понятието. 

Устойчивата биоикономика е възобновяемият сегмент на кръговата икономика. Посредством 

този сегмент, биологичните отпадъци могат да се превърнат в ценни ресурси; да се реализират 

иновации и генерират реални стимули за търговците на дребно и потребителите да намалят 

хранителните отпадъци с 50% до 2030 год. 

На регионално ниво, екосистемите в Европа се изграждат предимно от обичайните участници 

в регионалните иновационни системи: правителствени структури и регионална публична 

администрация, бизнес, представители на секторни асоциации и бизнес посредници, както и 

академични, научни и технологични институции. Клъстерите представляват важен инструмент 

за концентриране на усилията на заинтересованите страни около конкретни сектори / 

                                                           
19 European Commission (EC), 2012. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe. 
COM (2012) 60. Brussels 13.02.2012 
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продукти на биоикономиката. Подобна динамика се наблюдава, както в силно 

индустриализираните региони, така и все повече в селските райони. В сравнение с 

традиционните индустриални клъстери, тези, свързани с биоикономиката, често трябва да 

интегрират и производители на биологични ресурси, т.е. селскостопански производители, 

както и техните асоциации, напр. кооперации. Това на практика означава, че на управленско 

ниво е необходима координация между различните области на институционална и 

политическа интервенция (напр. изследвания и иновации, селско стопанство, околна среда) за 

насърчаване на биоикономиката. 

Този приобщаващ модел на растеж, трябва да използва най-добрата възможна комбинация 

от публични и частни участници, които формират четирикратната спирала на иновациите: 

мотивирани индустриални партньори, способни институции за генериране на знания и 

иновации, правителствена подкрепа, действаща като катализатор на обществен подход, и 

екологична устойчивост на ниво конкретен регион. 

Фокусът попада върху определяне на потенциала за развитие на биоикономика на регионално 

ниво и готовността на икономическите актьори да вземат участие във формиране на 

специализирани клъстери. Тази интеграция би трябвало да подпомогне и процесите по 

оползотворяването на отпадъчната биомаса и постепенен преход към кръгова икономика, 

основана не само на рециклиране на ресурсите, но и до всеобхватен „ъпсайклинг“ 

(upcycling20). Този термин изразява творческо оползотворяване на отпадъците свързано с 

добавяне на стойност в рециклираното изделие посредством преобразуването им в нови 

материали или продукти с по-висока потребителска и екологична стойност. При нея отпадъкът 

получен при всеки производствен процес служи за „храна21“ на следващия. Sung (2015) прави 

задълбочен преглед на литературата изследваща процесите на „ъпсайклинг“ (55 публикации), 

отбелязвайки, относно общия обем на литературата по въпроса, че е все още оскъден, но тези 

процеси все повече се разглеждат, като „обещаващо средство за намаляване на използваните 

материали и енергия, и за насърчаване на устойчиво производство и потребление “. 

Преходът от настоящата към кръговата икономика изисква сериозно преосмисляне на 

използваните технологии и реинжинеринг на производствените процеси, както и разработка 

на алтернативни, щадящи природата производства с нулев отпадък и емисии. 

От тази гледна точка, биоикономиката може да се разглежда, като междинен етап при прехода 

към кръгова икономика, основаващ се на оползотворяване на остатъчна биомаса (биологични 

ресурси) при използване на съществуващите технологии, докато в бъдеще вероятно ще се 

използват по-напреднали технологии свързани с иновации.  

                                                           
20 Идеята за „ъпсайлинг“ се противопоставя на процеса на „даунсайклинг“ (downcycling) изразяващ се в загуба на качества и 
потребителска стойност в процеса на рециклиране.  
21 Практически реализации на тази идея са разгледани в документалния филм „Waste is food”(© VPRO Backlight, 2007).  
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Разработената типология на регионалните биоикономически профили се състои в следното: 

 Тип 1: Региони с биоикономически профил, базиран на природни ресурси и наследство; 

 Тип 2: Региони с изследователски профил, насочен към биоикономиката; 

 Тип 3: Региони с биоикономически профил на първична верига на стойност (в началото); 

 Тип 4: Региони с биоикономически профил на първична верига на стойност 

(напреднали); 

 Тип 5: Региони с индустриален биотехнологичен профил; 

 Тип 6: Региони с интегриран и усъвършенстван биоикономически профил. 

Макрорегионът на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) има силни основи за развитие на 

устойчива биоикономика22. 

По отношение на биоресурсите, неговите конкурентни и иновативни способности, изискват 

организирани усилия за справяне със секторни и социално-икономически дисбаланси, както и 

с рисковете за околната среда. В тази връзка са необходими стратегии за биоикономика, 

основани на макрорегионално сътрудничество и солидарност, с което максимално да се 

засили и устойчиво да се използва потенциалът на региона. 

Според анализ на Евростат, макрорегионът попадащ в обхвата на инициативата BIOEAST23, се 

характеризира с ниски дялове на оборот в общата биоикономика на ЕС-28, но висок дял в 

заетостта, главно в първичните сектори. Това отразява общата по-ниска производителност на 

източноевропейските страни в сравнение с останалата част от ЕС. 

В страните от ЦИЕ24 широк спектър от индустрии допринасят за биоикономиката, 

включително значителни дялове от горската промишленост, промишлеността да 

производство на целулоза и хартия, химикали и пластмаси. 

В таблицата по-долу е представена една класификация на отраслите на преработващата 

промишленост, по нейните подотрасли, което е и индикатор за конкурентоспособността на 

икономиката на дадена страна или регион в определени сектори (виж Таблицата по-долу). 

Основен критерий за структурната ефективност на дадена икономика, е ориентирането на 

тази структура към отраслите с по-висока степен на технологичност, като тези с висока 

технологичност по правило са и с по-висок мащаб на производството.25  

                                                           
22 CEE macro-region is defined as “a defined geographical area relating to those 13 Member States, those join the EU after 2004 (EU-
13), and third countries (Western-Balkan) located in the same geographical area which thereby benefit from strengthened 
cooperation contributing to achievement of economic, social and territorial cohesion.” 
23 https://bioeast.eu/ 
24 Централна и източна Европа 
25 Постоянен мащаб на производството (CRS – constant return of scale) ще рече, че с нарастването на производството в 

съответния отрасъл ефективността остава постоянна и обратното при отраслите с нарастващ мащаб, с увеличаването на 
производството в дадения отрасъл нараства и ефективността. Между мащаба на производство и това колко високо 
технологичен е даден отрасъл съществува тясна връзка – отраслите с висок мащаб на производството като правило са 
високо технологичните отрасли. 
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Видно от тази класификация е, че отраслите на преработващата промишленост, имащи 

отношение към дейности свързани с биоикономиката, не попадат в секторите на високо 

технологичните индустрии. В тази връзка, анализът на развитието на биоикономиката трябва 

да акцентира и на постигането на това развитие при търсене на по-висока ефективност на 

производството в рамките на съответния отрасъл. В това отношение, отраслите на 

преработващата промишленост, свързани с биоикономиката, в случая на България, 

определено имат сравнителни предимства (RCA)26, което е едно силно икономическо 

преимущество и дава добра основа за тяхното ефективно развитие.  

Таблица 1: Класификация на отраслите на преработващата промишленост съобразно степента на тяхната 

технологична интензивност 

Сектори 
код NACE 27 

  Rev 2 
Отрасли на промишлеността 

Ниско технологични 
индустрии 

 

С (10-12) Хранителна; Напитки; Тютюневи изделия 

С (13-15) Текстилна; Шивашка; Кожарска, Обувна 

С (16) Дървообработваща 

С (17) Хартия и хартиени продукти 

С (18) Печатарска 

С (31-32) Мебелна; Други отрасли на промишлеността 

С (33) Ремонтни дейности и Рециклиране 

Ниско към средно 
технологични  

индустрии 
 

С (19) Рафинирани петролни продукти    

С (22) Каучукови и пластмасови изделия 

С (23) Изделия от неметални минерални продукти 

С (24) Леене на основни метали  

С (25) Производство на метални продукти 

Средно към високо 
технологични 

индустрии 
 

С (20) Химическа 

С (27) Електротехническа 

С (28) Машиностроене 

С (29) Моторни превозни средства 

С (30) Транспортно оборудване 

Високо 
технологични 

индустрии 

С (21) Фармацевтична 

С (26) Офис машини, компютри, оптика    

Източник: OECD Directorate for Science, Technology and Industry 7 July, 

2011 Economic Analysis and Statistics Division 

Страните от Югоизточна Европа показват висока специализация в развитието на текстилния 

сектор на биологична основа, както и в селското и горското стопанство, които от една страна 

са сектори, генериращи висока заетост, но от друга страна и нисък оборот. Естония, Чехия, 

България и Полша имат дял от изкопаеми енергийни материали / носители в DME28 от 20% и 

повече. В Чехия, България и Полша това са главно лигнитни и твърди въглища. 

                                                           
26 По подробно за сравнителните предимства (RCA) виж https://unctadstat.unctad.org/EN/RcaRadar.html  
27 Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност  
28 Dimethyl ether (DME) 

https://unctadstat.unctad.org/EN/RcaRadar.html
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Мисията на Инициативата BIOEAST е да помогне на страните от Централна и Източна Европа 

(ЦИЕ) да реализират своята визия за 2030 год., като използват своя потенциал и предлагат 

възможности за: 

 Устойчиво увеличаване на производството на биомаса, за да станат 

конкурентоспособни и водещи, висококачествени производители на храни и фуражи 

по целия свят; 

 Кръгова („нулеви отпадъци“) обработка на наличната биомаса, за развитието на нови 

вериги от стойности на биологична основа; 

 Жизнеспособни селски райони: за разработване на иновативен, приобщаващ, 

климатичен модел на растеж. 

Фигура 3: Логика на инициативата BIOEAST 

 

Според общата декларация на министрите на земеделието от България, Хърватия, Чехия, 

Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения е решено да се разработи визия, насочена към 

макрорегионалните приоритетни области. Широкият обхват на биоикономиката и 

спецификите на макрорегиона изисква фокусиран и целенасочен подход, определящ къде и 

на какво ниво да се действа. Посредством този стратегически документ се проправя пътя за 

разработването на цялостна Програма за стратегически изследвания и иновации (SRIA)29. 

Трите общи предизвикателства са: 

 Разбиране на процесите и последиците от изменението на климата; 

 Подобряване на знанията за процесите и мерките за вземане на решения, свързани с 

климата; 

                                                           
29 http://www.jpi-climate.eu/gfx_content/documents/JPI%20CLIMATE_SRIA_LR.pdf  

Предизвикателства:

Ниска НИРД

Неосигурени вериги на 
стойността

Обществено 
безразличие

Финансови 
ограничения

Обхват:

Качествена храна и 
фуражи

Увеличаване на 
селските райони

Стратегическо мислене

Цел:

Продуктивност

Устойчивост

Ресурсна ефективност

Жизнеспособност на 
селските райони

Нива:

Макрорегионално

Национално

Регионален - местен

Цели:

Стратегии

Сътрудничество

Изсл.области

Обоснованост

Подобряване на 
уменията

Синергии

Прозрачност

http://www.jpi-climate.eu/gfx_content/documents/JPI%20CLIMATE_SRIA_LR.pdf


26 | P a g e  
 

 Изследване на устойчива обществена трансформация в контекста на изменението на 

климата. 

По-конкретно, предизвикателствата на регионално ниво са в следните области: 

o Научни изследвания и иновации: макрорегионът все още страда от недостатъците на 

научноизследователската и развойна инфраструктура, от усвояването и внедряването в 

пълен мащаб на резултатите от научните изследвания и реалният принос на научните 

изследвания в практиката. 

o Веригите на био базирани стойности: потенциалът на традиционните, и т.нар. 

иновативни вериги на стойност не се използват изцяло, възможностите за създаване на 

процеси на добавена стойност на местно ниво са ниски или изобщо липсват. Моделът 

за местно развитие на селските райони следва да се основава на малки инвестиции и 

на дребномащабна обработка на биомаса. 

o Пропуски в управлението: Необходим е по-системен и интегриран подход при вземане 

на решения, за да се постигне съгласие относно набора от общи принципи за устойчиво 

производство и потребление. 

o Социално безразличие: Селските общности в страните от ЦИЕ трябва да бъдат 

укрепени икономически и социално, за да използва изцяло потенциала на устойчива 

кръгова икономика, основана на знанието. 

o Финансови бариери: Нисък достъп до финансиране и ниско ниво на взаимодействие в 

публично-частните фондове и инвестиции - страните от ЦИЕ се характеризират с ниско 

ниво на частна подкрепа за научни изследвания и иновации и ниско ниво на синергия 

между публични и частни фондове и инвестиции. 

Биоикономиката вече е приета от значителен брой страни с ниски и средни доходи като нова 

визия за развитие и може да бъде валиден път към постигането на целите за устойчиво 

развитие (Sustainable Development Goals) и ангажиментите съгласно Парижкото климатично 

споразумение. В страните с по-ниски доходи с налични ресурси от биомаса и / или добре 

развити първични сектори, устойчивата биоикономика може да отключи нови възможности за 

икономическо развитие и индустриализация и да подкрепи икономическите и социалните 

цели30. 

Ролята на биоикономиката в стратегиите за развитие следва да бъде отразена в измерването 

на нивото на реализация на целите. Това би могло да позволи наблюдение на напредъка в 

изпълнението на целите за устойчиво развитие или на други екологични и социални цели. В 

действителност, важни взаимодействия между ангажиментите на страните към измерването 

на постигането на целите за устойчиво развитие и биоикономиката могат да се използват. 

                                                           
30 Assessing the contribution of bioeconomy to countries’ economy: A brief review of national frameworks, Food And Agriculture 
Organization Of The United Nations Rome, 2018, ISBN 978-92-5-130603-1 © FAO, 2018 
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Повечето страни измерват приноса на биоикономиката по отношение на добавената 

стойност и заетостта, а в повечето случаи социалните и екологичните критерии са 

адресирани само в ограничена степен. 

По-голямата част от страните измерват напредъка на биоикономиката във времето само с 

икономически стойности и дялове от БВП. Освен липсата на международен консенсус относно 

това, кои продукти и дейности са включени в биоикономиката, подходът към БВП има няколко 

ограничения поради лимитираното приложение на стандартните индустриални 

класификационни системи за систематичен мониторинг на биологично производство, липсата 

на систематични данни и дори често разпръсната информация, събрана на национално ниво. 

Няколко проучвания и проекти вече разработват цялостни системи за мониторинг на 

биоикономиката, включително индикатори и под-показатели, които обхващат социални и 

екологични аспекти. Някои от тези проучвания разглеждат анализа, разработен за устойчиви 

биогорива, биомаса и биоенергия през последното десетилетие. Чрез използване на тези 

инициативи реално могат да се създадат рамки/методология/ подходи за измерване и 

наблюдение на биоикономиката по всеобхватен начин. 

Според своите приоритети и условия различните страни включват различни сектори в своите 

стратегии за биоикономика. Страните често се опитват да оценят приноса на биоикономиката 

към общата им икономика, като вземат предвид различни променливи, които обикновено 

отразяват техните приоритети. Целите на страната и приоритетите за биоикономиката 

обхващат икономическия растеж, заетостта, енергийната сигурност, продоволствената 

сигурност, намаляването на изкопаемите горива, адаптирането и смекчаването на 

климатичните промени и развитието на селските райони. 

Типичните подходи, които могат да бъдат възприети за измерване на приноса на 

биоикономиката към икономиката на дадена страна, включват подходът на добавена стойност 

/ БВП; Анализът на Input-Output (I-O) и матрица за социално счетоводство (SAM); модел на 

общото равновесие (CGE); модел за частично равновесие (PE) и други икономически модели и 

инструменти (Фигура 4). 

Екологичните дейности обхващат два вида дейности, а именно чиято основна цел е: 

 намаляване или премахване на натиска върху околната среда - дейности по опазване 

на околната среда; и 

 по-ефективно използване на природните ресурси - дейности по управление на 

ресурсите. 
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Фигура 4: Рамка за биоикономика 

 

За да се справи с опазването на околната среда по най-изчерпателния начин, Environmental 

Protection Expenditure Account - EPEA предлага следната категоризация31: 

 Разходи за услуги/продукти по опазване на околната среда; 

 Разходи, свързани с производството на продукти за опазване на околната среда, 

включително формираният брутен капитал; 

 Сделки, свързани с финансиране на разходи за опазване на околната среда. 

Графика 1: Национални разходи за опазване на околната среда по институционален сектор 

 

Източник: Eurostat, 2019 

                                                           
31 Environmental protection expenditure accounts Handbook, 2017 edition 

Икономически аспекти - подход на БВП, 
икономически растеж и заетост, (оборот 

/ продажби; добавена стойност; 
създаване на работни места; развитие 

на пазара; инвестиции), търговия, услуги

Екологични аспекти - Устойчиво 
използване на природните ресурси, 

Намаляване на използването на 
невъзобновяеми ресурси, 

намаляване на емисиите на 
парникови газове и въглероден 

отпечатък, Опазване на биологичното 
разнообразие, Други климатични 
цели (адаптиране и смекчаване)

Социално-икономически аспекти -
Интелектуални свойства и разходи за 

НИРД, данъчно облагане и регулаторна 
подкрепа, Мерки за намаляване на 

бедността или неравенство на 
доходите, Устойчиво производство и 

потребление, Продоволствена 
сигурност, Енергийна сигурност, 

Инфраструктура, Пол, Образование / 
обучение
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За да може биоикономиката да извлече полза на ниво региони и групи участници, и да се 

осигури балансирано разпределение и въведат различни технологии, трябва да се разработят 

бизнес модели, предлагащи по-широко портфолио от опции. Те могат да варират от големите 

и / или сложни био-преработвателни предприятия до по-малки и по-прости съоръжения с 

голям потенциал за размножаване и разпространение. В допълнение, трябва да се извършват 

точни оценки на жизнения цикъл на отделните технологии, за да се гарантират високите 

екологични стандарти (включително ефективност на ресурсите) на процеси и продукти от био-

базираните индустрии. 

Съществено е да се отбележи, че няма конкретни координационни механизми за 

политиките за биоикономика. 

Европейската Икономическата комисия към ООН в „Прегледи на екологичните резултати“32 

посочва, че от 2007 год. насам България укрепва политическата си рамка за интегриране на 

екологичните проблеми със социалните и икономическите проблеми. На национално ниво бе 

приета Националната програма за развитие България 202033, Националната програма за 

реформи и Правителствената програма за стабилно развитие за периода 2014 – 201834. 

България непрекъснато укрепва правната си рамка за насърчаване на прехода към зелена 

икономика. Националната програма за развитие България 2020, Националната програма за 

реформи и Правителствената програма за стабилно развитие предоставят в известна степен 

дългосрочни стратегически насоки за прехода към зелена икономика в България. Независимо 

от това, секторните политически подходи към екологичнат биоикономика в България, не са 

достатъчно интегрирани поради липсата на координация в развитието, прилагането и 

мониторинга на политиките и инициативите за насърчаване на зелена икономика. 

България постигна напредък в използването на икономически механизми за управление на 

замърсяването, но принципът “източникът на замърсяване плаща” се прилага само частично. 

Въведен е данък за замърсяване на водата, но той не е диференциран според вида и 

характеристиките на замърсителите. Освен това, единните ставки на таксите са много ниски, 

което е предпоставка за съмнения относно тяхната екологична ефективност. 

Основният икономически инструмент за управление на замърсяването продължава да бъде 

санкциите за превишаване на установените прагови стойности за количеството замърсители 

във въздух, вода и почва, изхвърлени в околната среда. Това обаче е по-скоро неефективен 

инструмент, прилаган в продължение на редица години, като се има предвид, че ниските 

                                                           
32 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/Synopsis/ECE_CEP_181_Bulgaria_Synopsis.pdf  
33 https://www.eufunds.bg/archive2018/archive/documents/1357828564.pdf  
34 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-
recommendation-bulgaria-en.pdf  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/Synopsis/ECE_CEP_181_Bulgaria_Synopsis.pdf
https://www.eufunds.bg/archive2018/archive/documents/1357828564.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-bulgaria-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-bulgaria-en.pdf
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проценти на глобите предоставят малко, ако изобщо има такива, стимули за промени в 

поведението на източниците на замърсяване. 

Графика 2: Национални разходи за опазване на околната среда по икономически характеристики 

 

Източник: Eurostat, 2019 

Изпълнението на Конвенцията за биологично разнообразие35 в България през 2009–2013год. 

следва да се оцени като положително, което се дължи главно на следните факти: 

 Разработване и прилагане на механизми за оценка на ресурси за биологично 

разнообразие и екосистемни услуги по такъв начин, че те да станат постоянен елемент 

за оценка на просперитета в националната статистика, и да послужат като значими 

предпоставки в настоящите икономически решения, на ниво формиране на секторни 

политики, икономически решения или оформяне на индивидуални модели на 

потребление. 

 Представянето на етични аргументи би могло да подпомогне по-широкото включване 

на екосистемните услуги. Това се отнася не само до опазването на природата като 

такова, но преди всичко до оформянето на желаните модели на устойчиво 

потребление. 

  

                                                           
35 https://www.cbd.int/doc/world/bg/bg-nr-05-en.pdf 

https://www.cbd.int/doc/world/bg/bg-nr-05-en.pdf
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Графика 3: Разходи за опазване на околната среда - % от предотвратяване на замърсяването,% от брутното 

образуване на основен капитал,% от продукцията 

 

Източник: Eurostat, 2019 

Пазар на труда 

Пазарът на труда се подобри, но предизвикателствата продължават. 

Заетостта достигна нива преди кризата, а безработицата е под средното за ЕС. Положителните 

развития на пазара на труда обаче не са в еднаква полза за цялото население в трудоспособна 

възраст. Дългосрочно безработните, неактивните млади хора, ромите и хората, живеещи в по-

бедните региони и селските райони, продължават да се сблъскват със значителни трудности 

при влизане или възстановяване на заетостта.  

Графика 4: Заетост в сектора на екологичните стоки и услуги 

 

Източник: Eurostat, 2019 
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Стареещото население, съчетано със степен на активност под средната за ЕС, води до недостиг 

на труд и умения, като по този начин отслабва дългосрочните перспективи на икономиката, 

респективно биоикономиката. Гарантиран ефект би имал засиления акцент върху повишаване 

на квалификацията и обучението. Участието на пазара на труда и постигане на оптимални нива 

на работоспособност може да се насърчава чрез комбинация от ефективни мерки за контакт, 

активни политики на пазара на труда и социални услуги. 

Биоресурси  - общ преглед и постановки 

Секторът на биологична основа произвежда и използва възобновяеми биологични ресурси и/ 

или прилага иновативни биологични процеси и принципи за осигуряване на био-базирани 

продукти, процеси и услуги. Съществуват конвенционални био-базирани продукти 

произведени традиционно от биомаса (като дърво, корк, естествен каучук, хартия и т.н.) и 

разработени продукти, като химикали на биологична основа, пластмаси на биологична основа 

и др. Биогоривата също са продукти на биологична основа, но те са предназначени да бъдат 

източник на енергия. 

Продуктите на биологична основа могат да заменят изкопаемите такива, които са 

невъзобновяеми. Те могат да бъдат идентични на тяхната невъзобновяема алтернатива 

(„замяна“) или нови продукти с изцяло нови функционалности и потенциал за нови пазари 

(например целулозни бази, пластмаси на биологична основа, които са годни за промишлено 

компостиране и биоразградими в естествена среда или „зелени“ химикали). Продуктите на 

биологична основа, надхвърлят многократно повече тези, свързани с преработка на биомаса. 

Те се възползват от безпрецедентния напредък в науката и новите биотехнологии 

(включително микробиология, микробиоми и ензимни технологии), които в съчетание с 

дигиталната революция позволяват да се използват създадените от природата „биологични 

активи“ (достъпните биохимикали и биоматериали) и „биомиметици“ (техните функции и 

процеси) за генериране на значителни нови източници на икономическа стойност и бъдещи 

приходи. 

Процесите, на които се базира биоикономиката се характеризират с висока селективност и 

изискват по-меки и по-екологични условия в сравнение с традиционните производствени 

процеси. Типичен пример е производството на микробна основа на витамин В2 (едно-етапен 

процес в сравнение с шестстепенно химично производство), което намалява използването на 

невъзобновяеми суровини със 75%, емисиите на летливи органични съединения във въздуха 

и водата намаляват с 50% и експлоатационни разходи до 50%.  

Преобразуването на ресурс (в частност биомаса) в био-базиран продукт се извършва в 

специфични съоръжения за обработка, процеси и/или практики. Когато първичният ресурс 

е преобразуван в спектър от продукти, процесът се нарича „био-рафинерия“. Терминът има 

настояща приложимост, основно по отношение на процесите на преработка на биомаса. В 
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частност, Международната енергийна агенция, дефинира биорафинирането като 

„устойчива преработка на биомаса в спектър от продукти на биологична основа (храни, 

фуражи, химикали, материали) и биоенергия (биогорива, енергия и/или топлина)“ Всяка 

фаза на рафиниране се нарича също "каскадна фаза".  

Разработването и внедряването на био-рафинерии ще зависи до голяма степен от веригите на 

добавена стойност от био-базирани продукти и успешното развитие и комерсиализация на 

нови технологии, наличие на местни и / или регионални суровина на конкурентни цени, 

подходяща инфраструктура, включително логистика, квалифицирани работници, частни и 

публични услуги за поддръжка, включително комунални компании, улесняване на 

финансирането и разрешаването, и насърчавана от подкрепяща политика и регулаторна среда, 

позволяваща комерсиализацията и мащабността.  

Секторът на биоикономиката не допринася само за повишаване на броя на работни места, но 

и може също така да помогне за обработката на въглерод чрез дългосрочното му съхранение, 

напр. в дървени и дървесни продукти на основата на биомаса. Освен това, цикличността и 

развитието на основни икономически сектори, включително селското стопанство и 

хранително-вкусовия сектор, химическата промишленост и строителния сектора (на базата на 

строителство с дървен материал), предлагат възможности за дългосрочно улавяне на въглерод 

и прилагане на ниското въглеродна икономика. В същото време горските масиви са уязвими 

от изменението на климата, т.е. и повишаването на тяхната устойчивост и способност за 

адаптиране ще бъде от ключово значение за гарантирането на дългосрочно предлагане на 

основни материали и екосистемни услуги. Освен това, бъдещо развитие и интегриране на 

съхранение или употреба на въглеродни форми в технологиите за промишлени операции, 

използващи биомаса, могат да ограничат отрицателните емисии, но само след значителни 

инвестиции в инфраструктура. 

Химическата и нефтохимическата промишленост отчасти използват биомасата като суров 

материал. Целта е използването на биомаса като суровина за намаляване на емисиите на 

парникови газове от този сектор, които представляват 7% от емисии на парникови газове от 

цялата промишленост. Според оценките на Европейския съвет за химическа промишленост 

(CEFIC), общият обем на биологични суровини материали, използвани от химическата 

промишленост през 2015 год. възлизат на 77,7Mt, от които около 10% (7,8Mt) са възобновяеми. 

Извън възобновяемата суровина, въглехидратите (захар и нишесте), растителните масла, 

естествен каучук и биоетанол за етил-трет-бутилов етер представляват почти две трети от 

използваните количества. Други важни материали са животинските мазнини, химически 

целулоза, масло, глицерол и други. 

В строителния сектор, използването на дървесината като заместител на по-енергоемките 

невъзобновяеми строителни материали може да намали емисиите на парникови газове. Мета-

анализите на средното въздействие от използването на дървесина вместо бетон показват 
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средно намаляване на 2,1 тона емисии на въглероден диоксид на 1 тон използвани дървесни 

продукти. 

Както риболовната, така и селскостопанската система на ЕС се характеризират с голямо 

разнообразие по отношение на производството и промишлеността, възможностите за 

реализиране на нови работни места, и оптимизирането на веригите за доставка. По-

специално, системата за селскостопански и хранителни продукти в ЕС се основава на голям 

брой малки фамилни производители, търговци на дребно и търговски обекти, работещи 

редом мащабните глобализирани компании. Селското стопанство осигурява основата за 

производство на храни и биобаза при широк спектър от условия. По този начин земеделските 

производители също така стимулират развитието в селските райони, влияещо върху 

екологичните услуги и доставят по-широки обществени блага. Тези множествени функции се 

изпълняват в контекста на съществени демографски, икономически и екологични 

предизвикателства, които променят еко-системата на хранителните и други системи, базирани 

на биологична основа, в които се осъществява наземно първично производство. 

Аграрно-хранителната система на ЕС генерира 60% от цялото търсене на биомаса в ЕС. Въпреки 

това се изчислява, че около 88Mt храна се губят годишно в ЕС - около 20% от цялата 

произведена храна, като свързаните с това разходи се оценяват на 143 милиарда евро. 

Енергията, необходима за отглеждането, опаковането и донасянето на храна за населението 

на ЕС, представлява 17% от брутното енергийно потребление на ЕС, което се равнява на около 

26% от крайното потребление на енергия в ЕС през 2013 год. 

ЕС дава следната дефиниция за биомаса: „биоразградимата част от продуктите, отпадъците и 

остатъците от биологичен произход от селското стопанство (включително растителни и 

животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях промишлености, включително 

рибарство и аквакултури, както и биоразградимата част от промишлени и битови 

отпадъци“(Директива 2009/28/ЕО, 2009 ). Прилаганата в България дефиниция, определена в 

Закон за енергия от възобновяеми източници, е "Биомаса е биологично разграждаща се част 

от продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство 

(включително растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях 

промишлености, включително рибно стопанство и аквакултури, както и биологично 

разграждаща се част от промишлени и битови отпадъци.“  

Измерването на наличността на биомаса е важно, доколкото тя е природно ограничена, което 

потенциално може да доведе до конкуренция за биомаса между различните сектори, 

използващия я като фактор за производство. 

Bringezu et. al. (2007) разглежда използването на биомаса за нехранителни цели, критично 

оценявайки влиянието ѝ върху екологичната устойчивост. Оценени са влиянието на жизнения 

цикъл на биомасата при използването и за енергия, както от дървесна биомаса и така и от 
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отпадъци. Според авторите, тя не винаги превъзхожда фосилните горива. Каскадното 

използване на биомасата, т.е. използването ѝ първо за производство на продукти, а 

извличането на енергийното съдържание едва след излизането им от употреба, допринася 

повече полза за околната среда. Поради ограниченият поземлен ресурс, отпадъчната биомаса 

от селското стопанство може да замени само част от невъзобновимите енергийни източници. 

Ако търсенето на биомаса нарасне значително, то е необратимо увеличението на 

обработваемата земя, поставяйки под заплаха природните екосистеми, като саваните и 

тропическите гори. Има опасност, замяната на фосилни горива с биомаса, с цел борба с 

климатичните промени, да измести проблемът, водейки до деградация на околната среда. 

Успешното внедряване на икономиката, базирана на биологична основа, е свързано преди 

всичко с наличието на биомаса. Няколко категории за природни ресурси са потенциално 

налични за различните индустрии, базирани на биологично производство в ЕС: 

 Специализирани енергийни култури, включително многогодишни треви, култури с 

кратък цикъл на ротация, основно култивирани за производството на захар (захарна 

тръстика, сладко цвекло и други), нишесте (царевица, пшеница, ечемик, ръж, картофи) 

и масло (рапица, соя, слънчоглед и др.), както и лигноцелулозни култури (главно върба 

и топола). 

 Горска биомаса, включително гори и горски остатъци, генерирани по време на 

дейностите по сеч и разреждане на гората. 

 Промишлени странични продукти и остатъци, произведени главно от горската и 

хранително-вкусовата промишленост, както и от други агропромишлени съоръжения. 

Тези видове остатъчни материали включват суха лигноцелулозна биомаса като 

дървени стърготини, дървени стърготини, кори, люспи, ядки и т.н., или влажни 

целулозни материали като захарна тръстика. Черен лигнор, остатъчен продукт от 

процеса на сулфатно пулпиране, натоварен с разтворен лонин и лемицелулоза, който в 

момента се изгаря в регенериращи котли за генериране на топлина, може да бъде 

допълнително фракциониран за възстановяване на основни химикали и също така да 

се преработи за получаване на биопродукти с добавена стойност. 

 Земеделски отпадъци - широка гама от растителни материали след прибиране на 

реколтата или след индустриална обработка, включително зърнени сламки, 

зеленчукови кори, царевични стъбла и кочани и др. – могат да се използват за 

производството на химикали с добавена стойност, биогорива и биоматериали, като 

например целулозни нанофибрили биохара. 

 Отпадъци от животни, включително животински тор - валоризирани в производството 

на биогаз, изключително или съвместно проектирани с друга биомаса. Сухият оборски 

тор като птичи отпадъци може да се използва в работата на ТЕЦ, с високо енергийно 

съдържание и образуване на страничен продукт от пепел с добри торови свойства. 
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 Водна биомаса, включително култивиране или събиране на водорасли за производство 

на полизахариди или доставени масла от биогорива и други хранителни, химически и 

фармацевтични продукти с добавена стойност. Свързаните с тях разходи все още са 

високи, особено използвани като суровина за енергия. На практика, за този вид 

биомаса се препоръчва тяхното устойчиво оползотворяване в специализирани 

химикали с висока добавена стойност. 

Голяма част от експертите концентрират своите изследвания върху приложението и ефекта 

от приложението на принципа на каскадното използване на биомаса като начин за 

максимална ефективност на ресурсите. 

Според Европейската комисия, каскадното използване може да се определи като ефективно 

използване на ресурсите чрез използване на остатъци и рециклирани материали за 

разширяване на общата наличност на биомаса в дадена система36. В съществуващата 

литература са налични значителен брой публикации с опити да се предоставят различни 

дефиниции/ определения за каскадно използване. 

Концепцията описва използването на всеки един ресурс в няколко фази през определен 

времеви интервал. Каскадното използване е сложно взаимодействие на материалните потоци 

и оползотворяването им в различни потоци, в различни фази на потребление и в различни 

каскадни вериги. Всъщност идеята за последователно използване на материалите може да се 

проследи назад в историята, където ценни суровини като металите са били използвани 

повторно и рециклирани. Съвременните технологии обаче предлагат значително по-широк 

спектър от възможности, позволяващи каскадното използване на различни суровини, 

включително биомаса. Използването на биомаса или за материални цели, или като енергиен 

носител, често се обсъжда по отношение на продоволствената сигурност, недостига на 

невъзобновяеми и изкопаеми ресурси, смекчаването и управлението на климатичните 

промени и използването на възобновяема енергия. Използването на каскадата като основен 

принцип може да допринесе за стратегическото повишаване на ефективността на ресурсите. 

Произходът на биомасата представлява основен интерес, тъй като представлява началната 

точка на потенциална каскада. 

Arnord et al. (2009), определят каскадните употреби като последователно използване на 

ресурси от биомаса за приложения на материали и енергия и изключват всички потоци 

биомаса от ко-производство като начална точка на каскада 37. Morris (2015), описва каскадното 

използване на биомаса като „оптимизирана съвместна продукция“ за създаване на 

                                                           
36 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/04c3a181-4e3d-11e6-89bd-01aa75ed71a1/language-en  
37 Arnold, K.; Bienge, K.; von Geibler, J.; Ritthoff, M.; Targiel, T.; Zeiss, C.; Meinel, U.; Kristof, K. & S. Bringezu (2009): Klimaschutz und 
optimierter Ausbau erneuerbarer Energien durch Kaskadennutzung von Biomasse - Potenziale, Entwicklungen und Chancen einer 
integrierten Strategie zur stofflichen und energetischen Nutzung von Biomasse. Wuppertal Institut, Wuppertal 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/04c3a181-4e3d-11e6-89bd-01aa75ed71a1/language-en
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възможно най-голяма добавена стойност38. Mantau (2012), определя каскадното използване 

като „многократно използване на дървесните ресурси от дървета“ чрез използване на 

остатъци и рециклиране на материали39. 

Каскадният принцип е обект на интерес, тъй като съдържа основната концепция на всяко 

налично определение и описва предположенията, които са направили различни автори при 

определянето на „каскадното“. Важен въпрос на каскадния принцип е, дали директното 

използване на енергия от генерираната биомаса се счита за каскадно използване или не. 

Сравнително малко определения включват, както енергийната употреба в края на жизнения 

цикъл на продукта, така и директното използване на енергия от биомаса след прибиране. Един 

такъв пример е предоставен от Indufor (2013) – предлага се подход за количествено 

определяне, който би довел до увеличаване на каскаден фактор, ако дървесината се използва 

директно за енергия след прибиране на реколтата 40. 

Друг аспект, който е необходимо да се разграничи сред обхвата на определенията за каскадна 

употреба, е въпросът колко често биомасата трябва да се използва като материал. Някои от 

определенията, като тези, предоставени от Höglmeier (2015)41 и Bos-brouwers (2012)42 отчитат 

примери за каскадна употреба, когато биомасата се използва като материал само веднъж 

последвано от възстановяване на енергия на този материал. Други дефиниции изискват два 

или повече етапа на използване на материалите преди енергията или окончателното 

изхвърляне. Nova-Institute (Carus, 2014) дефинира тази разлика в термините „едноетапна“ и 

„многоетапна“ каскадна употреба: „Използването на каскади се извършва, когато 

биомасата се преработва в краен продукт на биологична основа и този краен продукт се 

използва поне още веднъж или като материал или за производство на енергия. Каскадното 

използване на биомаса се описва като едноетапно, когато крайният продукт на базата на 

био се използва директно за производство на енергия. Каскадното използване на биомаса 

се описва като многоетапно, когато биомасата се преработва в краен продукт на 

биологична основа и този краен продукт се използва поне още веднъж като материал. Едва 

след поне две употреби като материал е разрешено използването на енергия.”43 

                                                           
38 Morris, Ch. (2015): Pine Chemicals as an Engine for Economic Growth and Sustainability. Press release. January 29, 2015. Retrieved 
March 03, 2015. http://www.pinechemicals.org/news/213690/Pine-Chemicals-as-an-Engine-forEconomic-Growth-and-
Sustainability.htm  
39 Mantau U. (2012): Wood flows in Europe (EU27). (Project Report. Celle. http://www.cepi.org/wood_flows_in_Europe/  
40 Indufor (2013). Review of constraints to private financing flows for sustainable forest management, wood production and primary 
processing in tropical and other developing countries. Report for the World Bank, Washington, DC, USA. 
41 Höglmeier K, Steubing B, Weber-Blaschke G, Richter K. 2015. LCA-based optimization of wood utilization under special consideration 
of a cascading use of wood. J Environ Manage. 152:158–170. doi: 10.1016/j.jenvman.2015.01.018 
42 Bos-brouwers, H., Langelaan, B., & Sanders, J. (2012). Chances for biomass - Integrated Valorisation of Biomass Resources (pp. 1–
130). Wageningen, Cat-Agrofood 
43 Carus, M. 2014. Cascading concepts and proposal for a new definition. Presentation given in ‘Cascading use of biomass – from 
theory to practice’. Brussels, 1st April 2014. 

http://www.pinechemicals.org/news/213690/Pine-Chemicals-as-an-Engine-forEconomic-Growth-and-Sustainability.htm
http://www.pinechemicals.org/news/213690/Pine-Chemicals-as-an-Engine-forEconomic-Growth-and-Sustainability.htm
http://www.cepi.org/wood_flows_in_Europe/
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Някои дефиниции приемат само няколко употреби на материали като каскаден принцип. 

Например, Frühwald (2010) определя каскадното използване като множество етапи на 

използване на материали и последващо използване на енергия, като основната цел е да се 

увеличи използването на дървесината чрез рециклиране и множество замествания на 

материали, за да се запази съхраняването на въглерод44. Въпреки това, повечето от 

дефинициите позволяват едноетапно и многоетапно каскадно използване. Германската 

федерална агенция по околна среда предоставя описанието на каскадното използване като 

„стратегия за използване на биомасата възможно най-дълго, често и ефикасно за 

материали и само за възстановяване на енергия от тях в края на жизнения цикъл на 

продукта“ (UBA, 2012)45. Това означава, че се приема едноетапна каскадна употреба, но се 

предпочитат по-дълги вериги на стойности и цикли на използване на биомаса, ако те могат да 

бъдат приложени. 

Стойността и качеството на продуктите в рамките на каскадната верига е друг аспект от 

интерес. Повечето от определенията включват по-нисък цикъл на материалите с понижаващо 

се качество на крайния резултат, рециклиране на затворени вериги с непроменящо се качество 

на материалите и увеличаване на цикъла на материали с повишаване на качеството. Има обаче 

варианти и за този аспект. От една страна, някои автори, например Gärtner et al. (2013)46 и 

Fraanje (1997)47, определят, че каскадното използване на дървесината следва множество 

процеси на рециклиране на материали, което води до намаляване на качеството и стойността 

на продукта. От друга страна, други автори, включително Keegan et al. (2013)48, описват 

каскадното използване като систематично усилие за използване на биомаса за продукти с по-

висока добавена стойност. Освен това, BosBrouwers (2012) свързва каскадното използване с 

приоритизиране на приложенията в пирамидата на стойността, където новите вериги на 

стойност разчитат на интегрираната обработка на биомаса от продукти с висока добавена 

стойност, като хранителни съставки, до продукти с ниска добавена стойност, като горива. 

С други думи, каскадното използване на биомаса се разбира като устойчиво използване на 

всички потоци от биомаса, включително отпадъци (цялостно използване на суровините). 

Устойчивата употреба изисква минералите и съдържанието на въглерод в почвата да се 

поддържат на приемливо ниво, което означава, че те трябва да бъдат върнати на полето в 

достатъчни количества. Друг подход разграничава между „каскадно използване“ по 

отношение на йерархията на вертикална употреба (продуктът се произвежда и след края му 

                                                           
44 Frühwald, A.; Morgan R. M.; Diederichs S. (2010): Verwendungspotentiale heben durch Kaskadennutzung am Beispiel Holz. (online). 
Erneuerb Energie 4:37-49. 
45 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4242.pdf 
46 Gärtner S, Hienz G, Keller H, Müller-Lindenlauf M (2013) Gesamtökologische Bewertung der Kaskadennutzung von Holz. 
Umweltauswirkungen stofflicher und energetischer Holznutzungssysteme im Vergleich, Heidelberg 
47 Fraanje, P.J. (1997): Cascading of pine wood. In: Resources, Conservation and Recycling 19: 21-28 
48 Keegan, D.; Kretschmer, B.; Elbersen, B. & C. Panoutsou (2013): Cascading use: A systematic approach to biomass beyond the energy 
sector. In: Biofuels, Bioproducts & Biorefining 7: 193-206 
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на живот, от него се произвежда нов продукт, например чрез рециклиране), и „свързан или 

съвместно производство“ по отношение на хоризонтална йерархия на използване, което 

означава използване на странични потоци и остатъци. 

Биомасата - основата на биоикономиката 

Търсенето на биомаса се увеличава в световен мащаб, следователно има нарастваща 

необходимост от оценка и по-добро разбиране колко биомаса е налична и може да се 

мобилизира устойчиво, колко се използва и за какви цели, какви са потоците на биомаса в 

икономиката и как засиленият натиск върху природните ресурси може да се примири с 

екологичната, икономическата и социалната устойчивост в Европа и в световен мащаб. 

Биомасата е основен ресурс на биоикономиката и e основен фактор за разрешаване на 

ключовите обществени предизвикателства, стоящи пред човечеството.  

Традиционно биомасата се използва основно за отопление под формата на дървесина, 

растения, остатъци от селското стопанство. С развитието на технологиите, биомасата намира 

много по-широко приложение, най-вече в отрасъл „Енергетика“ чрез ко-генерация или 

директно получаване на течни горива като успешно замества конвенционалните енергийни 

ресурси.  

В съответствие със световната и европейска политика за устойчиво икономическо развитие 

биомасата намира нови приложения в много направления – строителство, зелени химикали,  

рециклируеми пластмаси, естествени фибри, естествени структуриращи материали и др., 

което предизвиква в световен мащаб тенденция на увеличение търсенето на биомаса. Това 

обосновава необходимостта от оценка и по-добро разбиране за наличните количества 

биомаса, методите и технологиите за нейното устойчиво използване, колко се използва и за 

какви цели, какви са потоците на биомаса в икономиката и как засиленият натиск върху 

природните ресурси може да отговори на екологичната, икономическата и социалната 

устойчивост на развитието на Европа и в световен мащаб. 

Важен фактор за използване на биомасата като ресурс за развитие на съществуващи или нови 

технологии, в съответствие с приоритетите заложени в кръговата икономика и 

биоикономиката, е икономическата изгода, т.е. икономически изгодно количество ресурс, 

който може да бъде усвоен.  

Икономическата стойност на първичните ресурси на биомаса, е основната мотивация за 

отглеждането им. Практиката до момента показва, че стойността е била определяна от 

добивите на основни ресурси, като, примерно, на остатъците, оставяни на полето, не са били 

разглеждани като възможност за генериране на доход за стопанствата.  

Статистически данни за потенциала на биомасата са налични в различни бази на 

международни и национални организации, чиято насоченост е свързана както със 
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статистическа дейност (като Евростат и в националните статистически агенции), така и с 

биоикономика (напр. Food and Agriculture Organization – FAO, Министерство на земеделието, 

храните и горите), биоенергия (като IRENA - International Renewable Energy Agency), портала на 

Европейския съюз и други.  

Основен проблем при анализ и обобщаване на данните на наличните ресурси е, че наличната 

информация се представя по отрасли на икономиката – селско стопанство, енергетика, 

транспорт и т.н., което съществено затруднява обработването ѝ. 

Състояние на основните сектори свързани с биоресурсите – селско стопанство 

Земеделието заема половината от земната площ на Европейския съюз. Въпреки че заема едва 

4,5% от работещото население на ЕС-28 (Евростат), секторът доставя на европейската 

икономика разнообразие от основни продукти и услуги, като храни, фуражи, материали и 

енергия. Потенциалът за развитие на биоикономиката може да се оцени чрез различни 

показатели: 

 количеството обработваема земя като показател за очакваното количество 

селскостопанска биомаса; 

 произвежданата годишно селскостопанска биомаса;  

 отпадната биомаса. 

Състояние на земеделските стопанства и обработваемата земя в ЕС 

Основната единица, която е в основата на изследването, е земеделското стопанство — 

техническо-икономическа единица под единно ръководство, занимаваща се със земеделското 

производство. До 2007 год. изследването на структурата на земеделските стопанства е 

обхващало всички земеделски стопанства с използвана земеделска площ (ИЗП) от поне един 

хектар (ha) и тези стопанства, чиято ИЗП е била по-малка от един хектар, ако пазарната им 

продукция е надхвърляла определени естествени прагове. Съгласно новото законодателство 

за изследване, през 2010 год., минималният праг за земеделските стопанства е променен от 

един хектар на пет хектара. Новият праг от пет хектара е приет в Чешката република, Германия 

и Обединеното кралство. В Люксембург прагът е променен на три хектара, в Швеция — на два 

хектара, а в Нидерландия прагът е минимум 3 000 евро стандартна продукция.  

Промяната на законодателство, включва и промяна в обхватът на изследването: от 99 % от 

общата стандартна разлика на 98 % от ИЗП (с изключение на земята за общо ползване) и 98 % 

от селскостопанските животни. Земята за общо ползване (земя, която е обща за няколко 

стопанства) не се включва в ИЗП, когато става въпрос за България, Германия, Франция, Гърция, 

Ирландия, Унгария, Словения и Обединеното кралство. Във всички други държави тя или не 

съществува, или е била включена в изследването. 
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Съгласно данните на Евростат, публикувани в Agriculture, forestry and fishery statistics - 2018 

edition49, стопанствата на ЕС са многобройни и разнообразни както по отношение на това, 

което се отглежда в тях, така и по управленски структури, почви, топографии и климат. През 

2016год. стопанствата в ЕС са използвали 173 милиона хектара земя за селскостопанска 

продукция през 2016 г., което представлява 39% от общата площ на земята в ЕС. За същата 

година в Европейския съюз са регистрирани 10,5 милиона селскостопански стопанства. Една 

трета (32,7%) от селскостопанските ферми в ЕС са били разположени в Румъния (12,5 млн.ha 

по данни за 2016 г). Следващите три държави-членки с най-голям брой ферми са: Полша – с 

13,5% от общо регистрираните в ЕС-28 (14,4 милиона ha), Италия - 10,9% (12,6 милиона ha) и в 

Испания - 9,0% (23,2 милиона ha). Стопанствата в тези държави, заедно с Франция (27,8 

милиона ha), Обединеното кралство и Германия (заедно 16,7 милиона ha) са почти три 

четвърти (71,5%) от използваната за селскостопански цели земя в ЕС през 2016г. 

По-голямата част от стопанствата на ЕС са семейни ферми - през 2016 г. 96,0% са 

класифицирани като такива. Терминът „семейна ферма“ се отнася за всяко стопанство под 

семейство управление, където 50% или повече от селскостопанската работна сила се осигурява 

от членове на семейството.  

Графика 5: Разпределение на земеделските стопанства в ЕС и използваната земеделска площ според размера на 

стопанствата през 2016 г. в % 

Ферми ИЗП
 

Забележка: има разлики в прага, прилаган от някои държави-членки, често за да се изключат най-малките земеделски стопанства, 

които заедно допринасят до 2% от общата ИЗП или до 2% от общия брой животински единици. 

Източник: Eurostat (ef_m_farmleg) 

През 2016г. повече от девет на всеки десет ферми (93.0%) в ЕС са отговаряли на това 

определение като във Франция те са били 27,3% от близо до половин милион ферми), а в 

Естония - 21,0% (Графика 5). По отношение на големината през 2016 г. две трети от 

                                                           
49 Agriculture, forestry and fishery statistics - 2018 edition, Collection: Statistical books, Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, 2018 Print ISBN 978-92-79-94758-2 ISSN 1977-2262 doi:10.2785/668439 KS-FK-18-001-EN-C, PDF ISBN 978-92-79-
94757-5 ISSN 2363-2488 doi:10.2785/340432 KS-FK-18-001-EN-N 

http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=ef_m_farmleg&language=en&mode=view
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стопанствата на ЕС са били с размер до 5 ha. Тези малки ферми играят важна роля за 

намаляване на риска от бедност в селските райони. Средният размер на земеделските 

стопанства в ЕС през 2016 г. е бил 16,6 ha само около 15% от стопанствата са с този или по-

голям размер. 

Този модел на разпространение беше ясно различим в Румъния, държавата-членка с най-

голям брой стопанства като девет на всеки десет ферми (91,8% или 3,1 милиона ферми) са по-

малки от 5 ha и само 0,5% от стопанства са били с площ от 50 ha или повече. 

Други държави от ЕС с преобладаващо малки стопанства, с площ под 5 ha, са Малта (96,5% от 

общия брой), Кипър (89,6%), България (82,6%), Унгария (81,4%), Гърция (77,3%), Португалия 

(71,5%) и Хърватия (69,5%) или в определени региони от държавите: южните части на Полша и 

крайбрежните райони на Испания и Италия. По-големите стопанства са характерни за 

Люксембург (51,8% от стопанствата), Франция (41,3%), Обединеното кралство (38,6%) и Дания 

(35,3%). В повечето държави-членки по-голямата част от ИЗП е концентрирана в най-големите 

стопанства (с големина 50 ha или повече).Освен чрез определяне на размера на стопанствата 

по отношение на тяхната земеделска площ, икономическият размер може да бъде определен 

въз основа на стандартната продукция, с други думи, стойността на селскостопанската 

продукция на цени франко земеделското стопанство. Стандартната продукция на 

селскостопански продукт (растителни култури или селскостопански животни) е средната 

стойност на селскостопанската продукция на цени франко земеделското стопанство, в евро за 

хектар или на глава животно. За всеки продукт е налице регионален коефициент, който се 

основава на средната стойност за пет години. До 2007год. в изследването на структурата на 

земеделските стопанства за класифициране на земеделските стопанства по вид земеделие и 

по икономически размер е използвана общата стандартна разлика, но за преброяването през 

2010 год. тя е заменена от понятието „стандартна продукция“. Следва да се отбележи, че 

стандартната продукция не включва директни плащания. 

Въз основа на тази мярка селскостопанската продукция в ЕС-28 се е увеличила (при настоящите 

ценови условия) със 7,9 % между 2007 год. и 2010 год. и допълнително със 7,5 % между 2010 

год. и 2013 год. В повечето държави—членки на ЕС, за тези два периода е бил отчетен растеж, 

въпреки че между 2007 год. и 2010 год. в Гърция и Кипър е наблюдаван спад от повече от 10,0 

%, а между 2010 год. и 2013 год. — в Италия; в периода между 2007 и 2010 год. по-малък спад 

е имало в Германия и Ирландия (докато в Швеция продукцията е останала в по-малка или в 

по-голяма степен непроменена), а между 2010 год. и 2013 год. — в Хърватия, Австрия и 

Португалия. В седем държави членки между 2007 год. и 2010 год. и в четири държави членки 

между 2010 год. и 2013 год. е бил наблюдаван ръст от повече от 20%, като Латвия е 

единствената държава членка, която е отчела такова ниво на растеж и през двата периода. 

През 2016 год. от 10,5 милиона стопанства в ЕС, 4 милиона са имали стандартна продукция 

под 2000 евро годишно и са допринесли 1% от общата селскостопанска икономическа 



43 | P a g e  
 

продукция на ЕС. Тези малки стопанства (около три четвърти в ЕС) консумират повече от 

половината от продукцията си.  

Други 3,0 милиона стопанства имат икономическа продукция от 2000 - 8 000 евро годишно. 

Заедно, малките и средни стопанства представляват две трети (67,6%) от всички стопанства в 

ЕС през 2016 г.  За същата година те са произвели стандартна продукция за 250 000 000 евро 

годишно или повече и са допринесли за почти половината от годишната продукция (55,6% от 

общата селскостопанска продукция на ЕС се произвежда от стопанства, които могат да бъдат 

характеризирани като големи земеделски предприятия50.  

По-голямата част (55,1%) от стандартната продукция, генерирана от селското стопанство в ЕС, 

е от ферми във Франция (16,9%), Италия (14,2%), Германия (13,5%) и Испания (10,5%) през 2016 

год. Въпреки че Румъния за около една трета от стопанствата в ЕС тя представлява едва 3,3% 

от стандартната продукция на ЕС (Графика 6). 

Графика 6: Земеделски стопанства и стандартна продукция в ЕС за 2016 г. (дял от общия брой на ЕС,%) 

 

Източник: Eurostat (ef_m_farmleg) 

                                                           
50 Small and large farms in the EU - statistics from the farm structure survey, Eurostat, ISSN 2443-8219, 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Small_and_large_farms_in_the_EU_-
_statistics_from_the_farm_structure_survey 

http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=ef_m_farmleg&language=en&mode=view
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Въпреки отбелязаните положителни тенденции, все още секторът не може да постигне 

желаната ефективност. Наблюдава се често приемане на нови насоки в селскостопанска 

политика в опит секторът да се реформира и модернизира и да се ориентира в по-голяма 

степен към пазара. На 26 юни 2013 год. след почти двугодишни преговори между 

Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета е постигнато политическо 

споразумение относно реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП). Основната цел 

на споразумението е, то да доведе до по-значими промени: по-справедливи и по-щадящи 

методи за директно плащане, укрепване на позицията на земеделските стопани в рамките на 

веригата за производството на храни и създаването на една по-ефективна и по-прозрачна ОСП, 

като в същото време се осигури отговор на предизвикателствата по отношение на 

безопасността на храните, промените на климата, растежа и работните места в селските 

райони, като по този начин помага на ЕС да постигне своите цели по стратегията „Европа 2020“ 

за насърчаване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. През декември 2013 год. 

последните промени в ОСП бяха официално приети от Европейския парламент и от Съвета. 

Изследването на структурата на земеделските стопанства продължава да бъде адаптирано, с 

цел да се направи опит да се предоставят актуални и значими данни, които да помогнат за 

анализирането и проследяването на настъпващите промени. 

Европейският парламент вече е започнал работа по реформата на ОСП след 2020 г. Доклад по 

собствена инициатива, относно съобщението на Комисията, озаглавен „Бъдещето на 

прехраната и селското стопанство“ (доклад Дорфман), е приет на 30 май 2018год. През април 

2019год., Комисията по земеделие и развитие на селските райони, прие три доклада, относно 

представените законодателни предложения.  

Състоянието на земеделските стопанства и обработваемата земя в България 

През 2016 год. е проведено изследване на структурата на земеделските стопанства (Farm 

structure survey in 2016 - Fss2016), което представя информация за разпределението на 

земеделските стопанства по класове икономически размер и типове земеделие. Това е 

базовото изследване, източник на данни за европейската и националната политика за 

развитие на земеделието, за вземане на решения и за оценяване на Общата селскостопанска 

политика на Европейския съюз51. 

Съгласно събраните данни за 2010, 2013 и 2016год., броят на земеделските стопанства в 

България трайно намалява (Графика 7). През 2016 год. в страната са отчетени 201014 

земеделски стопанства. В сравнение с броя им през 2013 год., същите са намалели с 20.9%. 

Данните за 2016 год., сочат 45.7% намаление на броя на земеделски стопанства спрямо 2010 

год. През периода 2010-2016 год. 169209 земеделски стопанства преустановяват дейност. 

                                                           
51http://www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-analizi/statistichesko-nablyudenie-zaetost-i-izpolzvane-zemya/danni/ 

http://www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-analizi/statistichesko-nablyudenie-zaetost-i-izpolzvane-zemya/danni/
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Същевременно, за същия период ИЗП, индивидуално стопанисвана от земеделските 

стопанства, се увеличава със 178569.6 ha.  

Графика 7: Основни показатели 

 

Източник: Eurostat  

При общата стандартна продукция (СП) на земеделските стопанства (хил. евро) се регистрира 

съществен ръст (Графика 8). Повишението през 2016 год. спрямо 2013 год. е 15. 8%. През целия 

период 2010-2016 год. е отчетено повишение от почти 54%. (при анализът на данните трябва 

да се има предвид промяната в различните периоди на индивидуална стандартна продукция 

за всички селскостопански продукти, чрез които се изчислява общата стандартна продукция 

на земеделските стопанства – през 2010 год. е изчислена при използване на СП'2007, през 2013 

– при използване на СП'2010, през 2016 – при използване на СП'2013.) 

Тенденцията за намалението на броя на земеделските стопанства обхваща всички региони в 

България (Графика 8), като това е валидно и за стопанствата с използвана земеделска площ 

(Графика 9), докато при стопанствата без използвана земеделска площ, трендът е за 

нарастване на техния брой (Графика 10). 
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Графика 8: Общ брой земеделски стопанства 

 

Източник: Eurostat  

Графика 9: Брой стопанства с използвана земеделска площ 

 

Източник: Eurostat  

Графика 10: Брой стопанства без използвана земеделска площ 

 

Източник: Eurostat  
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В годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието, представен от 

Министерство на земеделието, храните и горите – Аграрен доклад 201952 е представена 

информация за броя на регистрираните земеделски стопани по Наредба № 3/1999 г.  

Графика 11: Земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3/1999 г 

 

Източник: МЗХГ, ДПИЗП  * Данни към м. юли 2019 г. 

Въпреки някои различия по отношение на данните, посочени в изследването на Farm structure survey 

in 2016 - Fss2016 и тук, вижда се тенденцията за намаляване на броя земеделски стопани. На 

07.03.2019год. в Държавен вестник е публикуван Закон за преброяване на земеделските стопанства в 

Република България през 2020 год. Това ще осигури актуална информация по отношение, както на броя 

земеделски стопанства у нас, така и ползваната земя и техника, отглежданите селскостопански 

животни, работната сила и други доходоносни дейности в стопанството, управлението на отпадъците, 

ще се извърши мониторинг на резултатите от финансовите инвестиции по Програмата за развитие на 

селските райони. 

По отношение на относителния дял на видовете култури към обработваемата земя в България, данни 

могат да се намерят в отдел “Агростатистика” към Министерство на земеделието, храните и горите. 

Съгласно информация, публикувана в Резултати и анализи, № 350-2018, за периода 2014-

2018год.средно 42% от обработвана земя в България е била засята със зърнени култури, което 

предполага те да са източник на най-голямо потенциално количество биомаса (Графика 12). На второ 

място по икономическа значимост са насажденията със слънчоглед – средно за периода 25% от 

обработваемата земя. 

  

                                                           
52 https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/otcheti-i-dokladi/agraren-doklad/ 
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Графика 12: Брой стопанства без използвана земеделска площ. Относителен дял на културите към обработваемата 

земя в България за периода 2014-2019год. 

 

Източник: МЗХГ, ДПИЗП  * Данни към м. юли 2019 г 

Съгласно данните от Министерството на земеделието, храните и горите53 за 2018год., с най-голям 

потенциал за добив на биомаса с икономическо значение и като отпадна биомаса, традиционно за 

България, това са зърнените култури, които са най-широко застъпени в Северозападен и Североизточен 

регион (Графика 13).  

Графика 13: Относителен дял на културите към обработваемата земя в България за 2018год. 

 

Източник: МЗХГ, ДПИЗП  * Данни към м. юли 2019 г 

В таблицата по-долу са представени стойности на използваната земя по видове култури за 2018год. По-

малко от 4% е необработваната земя, което показва значително добро оползотворяване на наличния 

потенциал. Основните култури отглеждани в България със значим потенциал са зърнените и 

маслодайните култури. 

                                                           
53 https://www.mzh.government.bg/bg/  
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Таблица 2: Заетост на територията през 2018 год. по статистически райони, хектари 

 

Източник: МЗХГ, ДПИЗП  * Данни към м. юли 2019 г 

Основни категории България Северо- 
Западен 

Северен 
Централен 

Северо- 
Източен 

Юго - 
Източен 

Юго - 
Западен 

Южен 
Централен 

пшеница 1 237 736 276 273 237 915 288 046 243 698 54 409 137 395 

ечемик 115 773 24 582 18 799 12 611 36 168 9 964 13 649 

ръж и тритикале 29 767 200 1 784 2 308 6 769 5 367 13 338 

овес 16 886 2 798 3 740 1 089 1 601 5 832 1 826 

царевица 478 354 161 626 132 040 139 887 11 285 14 088 19 428 

други зърнени 24 641 4 207 903 1 295 4 791 2 981 10 464 

Общо зърнени (вкл. за 
фураж): 

1 903 157 469 685 395 181 445 236 304 312 92 641 196 101 

слънчоглед 859 910 228 916 163 618 176 524 154 411 42 682 93 759 

други маслодайни 203 397 28 056 40 272 46 302 70 700 7 162 10 905 

Общо маслодайни: 1 063 307 256 972 203 890 222 826 225 111 49 844 104 664 

тютюн 8 668 401 494 300 1 110 2 007 4 355 

други индустриални 
култури 

46 640 1 400 6 316 11 641 16 765 1 714 8 805 

Общо технически: 55 308 1 801 6 810 11 940 17 876 3 721 13 161 

картофи 14 611 300 199 397 198 6 620 6 896 

грах, фасул, бакла, леща 
и други варива 

103 445 21 503 16 940 20 879 29 242 3 300 11 582 

пресни зеленчуци без 
зелен фасул и зелен грах 

35 483 1 500 5 153 5 481 6 175 1 988 15 186 

оранжерии 1 606 100 290 102 0 301 812 

Общо зеленчуци и 
цветя: 

155 145 23 403 22 582 26 859 35 616 12 210 34 475 

окопни и други 
едногодишни фуражни 

култури 

18 152 5 858 2 642 2 327 3 080 796 3 450 

ливади с бобови 112 702 18 804 16 699 21 301 15 100 10 097 30 701 

ливади с житни 5 917 200 1 515 1 766 202 798 1 436 

Общо ливади и едно-
годишни фуражни (без 

царевица): 

136 771 24 862 20 855 25 394 18 382 11 691 35 587 

Угари 149 683 31 640 11 392 14 647 32 039 28 121 31 844 

Обработваема земя 3 463 370 808 362 660 710 746 902 633 336 198 228 415 831 

Семейни градини 14 836 997 4 207 705 2 769 2 860 3 297 

постоянно продуктивни 
ливади 

385 293 101 472 25 970 14 008 52 850 120 519 70 474 

високопланински 
пасища 

125 499 8 608 1 273 0 8 278 73 333 34 007 

затревени 
слабопродуктивни 

площи 

872 588 118 016 86 984 100 192 179 593 173 690 214 112 

ливади-овощни градини 15 662 3 204 4 782 102 302 6 174 1 098 

Общо постоянно 
затревени площи и 

ливади-овощни градини: 

1 399 041 231 300 119 009 114 302 241 023 373 715 319 691 

лозя 53 787 6 273 2 607 5 638 16 465 4 814 17 991 

кайсии, зарзали и 
праскови 

8 654 0 4 443 304 2 291 502 1 114 



50 | P a g e  
 

През 2018 година са реколтирани 99.4% от засетите площи със зърнени и 99.4% от площите с 

маслодайни култури. Относителният дял на реколтираните площи с пшеница е 67% от общо 

реколтираните площи със зърнени култури, а на слънчоглед – 80% от площите с маслодайни 

култури. Относителният дял на площите с царевица се е увеличил в сравнение с предните 

години и е надминал 24% от площите със зърнени култури.  

Графика 14: Дял на културите към обработваемата земя в България за 2018год., хектари 

 

Източник: МЗХГ, ДПИЗП  * Данни към м. юли 2019 г 

Въпреки отбелязаната тенденция на намаление на земеделските стопанства в България, 

необработваемата земя в е под 4%, което дава основание да се заключи, че обработваемата 

земя се използва рационално. Традиционно в България се отглеждат зърнени и маслодайни 

култури, които са основния източник за биомаса. Би могло, да се пренасочат част от 

обработваемите земи за отглеждане на бързорастящи култури и такива с по-голям добив на 

биомаса, както и да се оползотворят необработваемите площи. 

Годишно производство на селскостопанска биомаса в ЕС 

Земеделието доставя храни, фуражи, влакна и енергия, както и екосистемни услуги. Наред с 

производството, свързано с основната икономическа причина за отглеждане на култура 

(например зърно, плодове, корени, грудки), се получава и производството на остатъци 

(например слама), които в голямата си част остават на полето и биха били потенциал за 

развитието на биоикономиката. 

Разполагаемата селскостопанска биомаса в ЕС включва селскостопанска продукция, 

предназначена за изхранване - биомаса с икономическа стойност (първични продукти), 

събраната част от растителните остатъци – отпадна биомаса (вторични продукти), биомаса от 

паша и внос на биологични продукти. 
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 Общата селскостопанска биомаса54, произвеждана годишно в ЕС, се оценява на 956 Mt сухо 

вещество годишно (без пасищата), изчислено средно от 2006 до 2015 год., от които общо 514 

Mt (или 54%) са с икономическа стойност като зърнени култури, плодове, кореноплодни и др., 

т.е. биомаса, която се използва за изхранване. Останалите 442 Mt (или 46%) са надземната 

биомаса от странични продукти и остатъци като листа и стъбла, част от които биха могли да се 

използват за производство на биоенергия. 

На Графика 15 е представена добиваната биомаса от селското стопанство в ЕС—28 за периода 

1998-2015год.  

Графика 15:  Развитие на производството на биомаса в селското стопанство (икономическо производство и отпадна 

биомаса в сухо вещество Mt годишно) в ЕС-28 от 1998 год. до 2015 год. 

 

Източник: JRC, Eurostat, 2017 Dashed lines represent the confidence intervals of the residue production in the EU-28 at 95%. 

От представената информация може да се направи извода, че общата остатъчна биомаса от 

селското стопанство в ЕС леко се е увеличила през последните 17 години. Наблюдаванията 

ръст, както на икономическото производство, така и на остатъчната продукция се обяснява с 

положителна тенденция, която е резултат от прогресивно увеличаване на добивите на 

основните зърнени култури (напр. царевица), подобрения в агро-мениджмънта, общо 

разширяване на площите с маслодайни култури и др. Променливостта в данните за 

производството на биомаса се държат основно на неблагоприятни метеорологични условия в 

основните страни производители. 

През 2013 год. добивът на биомаса в ЕС от селскостопанска продукция е бил съставен от 

добива на реколтата (478 Mt), биомаса от растителни отпадъци (100 Mt), биомаса от пасбища 

(119 Mt) и внос на продукти на биологична основа (121 Mt еквиваленти на растителна 

биомаса). 

                                                           
54 Camia A., Robert N., Jonsson R., Pilli R., García-Condado S., López-Lozano R., van der Velde M., Ronzon T., Gurría P., M’Barek R., 
Tamosiunas S., Fiore G., Araujo R., Hoepffner N., Marelli L., Giuntoli J., Biomass production, supply, uses and flows in the European 
Union. First results from an integrated assessment, EUR 28993 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018, 
ISBN978-92-79-77237-5, doi:10.2760/539520, JRC109869 
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Анализът за употребата на биомаса показва, че около 80% от доставката на биомаса в селското 

стопанство се използва като храна и фураж (15% пряко се консумират като храна на растителна 

основа и 65% като храна за животни, предимно за производство на храна на животни). Около 

98 Mt сухо вещество от растителни биологични еквиваленти е изнесено, останалото е 

използвано като биогориво, биоматериал или отпадъци. 

На Графика 16 е представено средното годишно производство на биомаса с икономическа 

стойност на ЕС-28 по групи култури за периода 2006-2015. Зърнените култури и растенията, 

събирани в зелено (по данни на Евростат съответно 258 Mt и 156 Mt годишно), доминират в 

икономическото производство и представляват малко над 80% от общата сума. Следващите 

важни културни групи са захарните и нишестените култури и маслодайните култури (съответно 

40 Mt и 27 Mt годишно). Специализирани енергийни култури (култури, отглеждани 

изключително за производство на енергия, които не са включени в никоя от другите групи) 

представляват много малка част ( <0,1%) от общото производство на биомаса. 

Графика 16: Средно годишно производство на биомаса с икономическа стойност на ЕС-28 по групи култури за период 

2006-2015 

 

Източник: JRC, Eurostat, 2017  
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Таблица 3:  Средно годишно производство на биомаса с икономическа стойност на ЕС-28 по групи култури за период 

2006-2015 

Биомаса с икономическа стойност Маса, Mt Процентен дял, % 

житни култури 258.41 50.28% 

растения, събрани на зелено 156.332 30.42% 

захарни култури и култури, съдържащи скорбяла  39.82 7.75% 

маслодайни култури 26.68 5.19% 

енергийни култури 0.19 0.04% 

промишлени култури 1.01 0.20% 

варива 3.16 0.61% 

зеленчуци 6.2 1.21% 

постоянни насаждения 22.12 4.30% 

  513.922 100% 

Източник: JRC, Eurostat, 2017 

По отношение на отделните култури (Таблица 4) - пшеницата, царевицата и ечемикът общо 

годишно производство възлиза на 225 Mt на година, което е около 45% от общата 

селскостопанска икономическа продукция. Фуражната царевица и биомасата, добита от 

временни тревни насаждения, и двете използвани за фураж, са 123 Mt/год.  или 24% от общата 

селскостопанска биомаса. Други култури, като например захарно цвекло (5%) и рапица (4%) 

също дават съответен принос за общото икономическо производство. 

Таблица 4: Средно годишно производство на култури за биомаса с икономическа стойност на ЕС-28 по групи за период 

2006-2015 

Групи биомаса Култури по групи биомаса Средно за периода, Mt Процентен дял, 
% 

Житни култури пшеница 121.16 23.03% 
царевица 53.67 10.20% 

ечемик 50.19 9.54% 

други житни култури 33.4 6.35% 

Растения, събирани на 
зелено 

фуражна царевица 79 15.02% 

временни тревни насаждения 43.8 8.33% 

люцерна 12.23 2.32% 

други растения, събрани на зелено 33.4 6.35% 

Захарни култури и 
култури, съдържащи 

скорбяла 

захарно цвекло 27.38 5.20% 

картофи 12.44 2.36% 

Маслодайни култури рапица 18.33 3.48% 

слънчоглед  6.85 1.30% 

други маслодайни култури 1.5 0.29% 

Енергийни култури енергийни култури 0.19 0.04% 

Промишлени култури лен 0.4 0.08% 

памук 0.32 0.06% 

тютюн 0.2 0.04% 

други промишлени култури 0.1 0.02% 

Варива грах  1.37 0.26% 
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бакла, боб 1.09 0.21% 

други варива 0.7 0.13% 

Зеленчуци домати 1.61 0.31% 

лук 0.58 0.11% 

други зеленчуци 4.02 0.76% 

Постоянни насаждения маслинени насаждения 10.35 1.97% 

лозя 4.86 0.92% 

ябълки 2.29 0.44% 

цитрусови насаждения 2.27 0.43% 

други постоянни насаждения 2.34 0.44% 

Източник: JRC, Eurostat, 2017 Dashed lines represent the confidence intervals of the residue production in the EU-28 at 95%. 

При добива на отпадна маса, съгласно данни за същия период, зърнените култури 

представляват 74% от общото производство на селскостопански остатъци или 329Mt/год., а 

втората по значение група са маслодайните култури са с 17% или 73 Mt/год.. В тези две 

основни културни групи, биомасата на остатъчните вещества е по-висока от икономическата 

продукция (Графика 20, Таблица 5), тъй като делът на зърното в общата надземна биомаса, 

известен също като индекс на реколтата, при тези култури обикновено варира от 20% до 55%. 

Графика 17:   Средно годишно производство на отпадна биомаса на ЕС-28 по групи култури 
за период 2006-2015 

 

Източник: JRC, Eurostat, 2017 
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Таблица 5:  Средно годишно количество на отпадна биомаса на ЕС-28 по групи култури 
за период 2006-2015 

 Отпадна биомаса от: Маса, Mt Процентен дял, % 

житни култури 328.52 74.25% 

захарни култури и култури, съдържащи скорбяла  13.41 3.03% 

маслодайни култури 73.1 16.52% 

промишлени култури 0.36 0.08% 

варива 5.18 1.17% 

постоянни насаждения 21.86 4.94% 

  442.43 100% 

Източник: JRC, Eurostat, 2017 

При анализ на отпадната биомаса по видове култури (Таблица 6, Графика 18) пшеницата 

(149Mt годишно), царевицата (80Mt годишно), рапицата (54Mt годишно) и ечемикът (50Mt 

годишно), допринасят най-много за производството на ЕС-28 и заедно съставляват 75% от 

общото количество отпадна биомаса. Важно е да се отбележи, че значимостта на царевицата 

сред зърнените култури, при производството на остатъчна биомаса, е значително по-висока, 

отколкото производството на зърнени култури. Според експериментални данни, образуването 

на биомаса в листата и стъблата на царевицата, може да бъде високо дори в условия на умерен 

воден стрес, което прави тази култура важен източник на остатъчна биомаса. 

Таблица 6: Средно годишно количество на отпадна биомаса по култури на ЕС-28 по групи 
за период 2006-2015 

Групи биомаса Култури по групи биомаса Средно за периода, 
mt 

Процентен дял, 
% 

Житни култури пшеница 148.83 31.74% 
царевица 80.37 17.14% 
ечемик 50.1 10.69% 
други житни култури 49.22 10.50% 

Захарни култури и култури, 
съдържащи скорбяла 

захарно цвекло 27.38 5.84% 
картофи 12.44 2.65% 

Маслодайни култури рапица 53.99 11.52% 
слънчоглед  14.63 3.12% 
други маслодайни култури 4.48 0.96% 

Промишлени култури лен 0.08 0.02% 

памук 0.06 0.01% 

тютюн 0.2 0.04% 

други промишлени култури 0.02 0.00% 
Варива грах  2.2 0.47% 

бакла, боб 1.49 0.32% 
други варива 1.49 0.32% 

Постоянни насаждения маслинени насаждения 17.11 3.65% 

лозя 4.08 0.87% 
други постоянни насаждения 0.68 0.15% 

Източник: JRC, Eurostat, 2017 

Други подходящи култури за добив на отпадна биомаса са маслинени дървета (основно от 

подрязване на дръвчетата), слънчоглед или тритикале (изкуствен хибрид между пшеница и 
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ръж), всеки от тях с годишен добив от около 15Mt. Приносът на захарно цвекло (9Mt годишно) 

и картофи (4Mt годишно) е нисък - особено ако се сравнява с техния принос за икономическото 

производство - тъй като индексът на реколтата и на двете култури е доста висок, близо до 75%. 

Графика 18: Средно годишно количество на отпадна биомаса по култури на ЕС-28 по групи за период 2006-2015 

 

Източник: JRC, Eurostat, 2017 

От направеният анализ за производство на биомаса, с икономическа стойност и отпадна 

биомаса, в рамките на ЕС за периода 2006-2015 беше установено, че първите 7 държави - 

Франция, Германия, Полша, Италия, Испания, Обединеното кралство и Румъния съставляват 

около 75% от общото производство на биомаса-  за производство на биомаса с икономическа 

стойност годишно 384Mt и отпадна биомаса годишно 323Mt. 

Франция и Германия са съответно първият и вторият най-голям производител. И в двете страни 

зърнените култури имат основен принос за общото икономическо производство - 57Mt/год. и 

40Mt/год.съответно за Франция и Германия - последвано отблизо от растенията, реколтирани 

в зелено - съответно 43Mt/год. и 33Mt/год.. Във Франция производството на фуражна биомаса 

идва главно от временни треви, докато в Германия зелената царевица осигурява 80% от 

производството на фураж. Италия е третата страна по икономическо производство, като 

фуражните култури допринасят най-много за общата национална цифра и съществен принос 

от постоянните култури. Следват Полша и Испания, характеризиращи се с различно 

разпределение на културите: в Полша доминират зърнените култури и фуражните култури, 

докато в Испания производството от трайни насаждения - главно маслинови дървета - е 

значително. 

На Графика 19 е представено разпределението на производство на биомаса с икономическа 

стойност за държавите-членки на ЕС (28) за периода 2006-2015, а на Фигура 5 - за отпадната 

31.74%

17.14%

10.69%

10.50%

5.84%

2.65%

11.52%

3.12%

0.96%0.02%

0.01% 0.04% 0.00% 0.47%
0.32%0.32% 3.65% 0.87% 0.15%

пшеница царевица
ечемик други житни култури
захарно цвекло картофи
рапица слънчоглед 
други маслодайни култури лен



57 | P a g e  
 

биомаса. Първите 7 държави - Франция, Германия, Полша, Италия, Испания, Обединеното 

кралство и Румъния - осигуряват около 75% от производството на биомаса с икономическа 

стойност (384 Mt годишно) и отпадна биомаса (323 Mt годишно). 

Графика 19: Средното годишно производство на биомаса с икономическа стойност за държавите-членки на ЕС (28) за 

периода 2006-2015 

 

Източник: Eurostat 

Във Франция и Германия, държавите с най-голямо производство на биомаса в ЕС, зърнените 

култури са имат най-голям дял принос за биомасата с икономическа стойност - 57 Mt и 40 Mt 

годишно, съответно за Франция и Германия, а на второ място са растенията, събирани на 

зелено - съответно 43Mt и 33Mt годишно. Във Франция производството на фуражна биомаса 

идва главно от временни треви, докато в Германия зелената царевица осигурява 80% от 

производството на фураж. Италия е третата страна по икономическо производство, като 

фуражните култури допринасят най-много за общия национален принос, както и постоянните 

култури. Полша и Испания се характеризират с различно разпределение на културите - в Полша 

доминират зърнените култури и фуражните култури, а в Испания - производството от трайни 

насаждения, главно маслинови дървета. 
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По отношение на добив на отпадна биомаса (Графика 20), отново Франция и Германия са двата 

основни производители в ЕС, със съответно 84Mt и 60Mt годишно. И в двете страни зърнените 

култури, основно пшеницата, представляват 70-75% от общия добив, следвани от 

маслодайните култури. 

Полша и Румъния са съответно на трета и четвърта позиция. Приносът на зърнените култури 

достига 80% от общия добив на отпадна биомаса в двете страни, следвано от маслодайните 

семена с около 15%. Полша е най-големият производител на тритикале и ръж в ЕС и по-

голямата част от производството на отпадна биомаса там, е от зимните зърнени култури. В 

Румъния царевицата е най-отглежданата култура. Както беше посочено по-горе, царевицата 

произвежда големи количества биомаса - листата и стъблата, и по този начин се превръща в 

реколта от основно значение за производството на отпадна биомаса. Това обяснява защо 

Румъния е четвъртият участник в производството на отпадна биомаса от ЕС-28, докато в 

производството на биомаса с икономическа стойност заема само седмото място. 

Графика 20:  Средното годишно производство на отпадна маса за държавите-членки на ЕС (28) 
за периода 2006-2015 

 

Източник: Eurostat 
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Важен икономически фактор по отношение използването на отпадната биомаса, като ресурс 

за биоикономиката са транспортните разходи и необходимата логистика за доставка. На 

Фигура 5 е представено географското разпределение на отпадната биомаса, добита от 

основните селскостопански култури в ЕС в периода 2006-2015год. 

Фигура 5:  Налична отпадна биомаса в ЕС-28 за периода 2006-2015 год. 

 

Източник: Eurostat 

Северната половина на Франция, Източна Англия, централна Германия, долината по и 

Дунавският басейн са основните производствени площи на отпадната биомаса, добита от 

селскостопански остатъци в ЕС-28, идващи предимно от зърнени култури и маслодайни 

култури. Останките от резитба също са от значение, особено в Андалусия (Испания) и Пулия 

(Италия) поради наличието на маслинови дървета. Това са регионите в Европа, които имат 

добри предпоставки за развитие на биоенергетика или друга технология за оползотворяване 

на наличната биомаса. 
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Въпреки че, икономическата стойност на първичните културни продукти, като зърнени 

култури, плодове, зеленчуци, кореноплодни и други, е основната мотивация за отглеждането 

на културите, търсенето на вторичните и отпадни продукти непрекъснато се увеличава, 

променяйки икономическите условия на производство. Това поставя изискването за цялостна 

оценка на производството на биомаса от селското стопанство, анализ на използването и 

потенциалното снабдяване с допълнителни количества остатъчна биомаса, произведена в 

Европейския съюз, предвид текущите нива на управление и интензификация. Трябва да се 

отчете и факта, че за да се гарантира устойчиво използване на остатъците, само определена 

част от тази обща стойност може да бъде премахната от полето. 

Необходимо е, да се обърне внимание върху липсата на статистически данни за наличната 

остатъчна биомаса в селскостопанската статистика. Към момента, тази информация се 

получава индиректно от икономическото производство, като се използват емпирични модели, 

които описват за всяка отделна култура връзката между биомасата, натрупана в органи за 

съхранение на растения, и биомасата, произведена в други надземни органи (например листа, 

стъбла и др.). Въпреки че, за повечето култури съществуват такива взаимовръзки, оценката на 

остатъчна биомаса единствено от икономическото производство представлява прекомерно 

опростяване, тъй като в моделите влияят и редица други фактори като: генетичните фактори 

(сортови различия), агроклиматичните условия и агро-управленските практики (например 

напояване, торене). В резултат на това, точността на моделите за някои специфични интервали 

на добив, може съществено да се отличават от реалните количества. Използването на модели 

за симулация на растеж на културите може да помогне за преодоляване на простотата на 

емпиричните модели, базирани на икономически добив. 

За преодоляване на тези проблеми, може да се използват методите за дистанционен контрол 

и наблюдение, както и биофизичното моделиране, което позволява да се симулират 

физиологичните процеси, определящи разделянето на биомасата на реколтата в добива и 

остатъчна биомаса с по-голяма точност в сравнение с простите емпирични модели.  

За получаване на по-точна оценка на използването на остатъчната селскостопанска биомаса, 

са необходими и данни за съществуващите практики за събиране и техническите възможности 

за събиране на остатъците от полето. Освен това е необходимо да се направи и оценка на 

остатъчната биомаса, необходима за задоволяване на критериите за устойчивост, напр. за 

предотвратяване ерозията на почвата и / или увеличаване органичния въглерод в почвата. 

Такъв критерий за устойчивост може да оцени минималния процент остатъчна биомаса, която 

трябва да се остави в полето. 

Биомаса за пашата се отчита само официално в статистиката, като представената информация 

е от данните на Eurostat – Comext data, преобразувана в сухо вещество от растителен 

биологичен еквивалент. Тя се отчита като пропорционална на пасищата и ливадните площи, 

отчетени в земите на FAOSTAT (1,8 tdm/ha, тона сухо вещество). Необходимо е, разработването 
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на по-точен механизъм за нейното отчитане, тъй като тя представлява значително количество 

и отчасти може да замести други видове биомаса за храна на животните.  

Годишно производство на селскостопанска биомаса в България 

Изследване на Института по аграрна икономика (ИАИ, 2016) оценява задоволеността на 

съществуващия брой преживни животни с фуражи. Според заключенията му,  животновъдите 

в България срещат трудности в осигуряването на площи за производство на собствен фураж, 

поради засилената конкуренция за обработваеми площи от страна на растениевъдните 

стопанства. Значителен е броят на стопанствата в страната, които не разполагат със собствена 

земя и не произвеждат фураж, както и на стопанствата, които разполагат със земя, но тя не е 

достатъчна за изхранване на отглежданите.  

Общият размер на недостигащата земя за отглеждания брой крави и овце, през 2013 год., за 

окопни култури, възлиза на 605 хил. дка, а на постоянно затревените  земи на 4 797 хил. дка. 

Най-голям е недостигът в Южен централен район - близо 198 хил. дка за окопните култури и 1 

650 хил. дка за затревените земи. Това предполага, по-висок дял на закупения фураж, или по-

висок дял на концентратните смески в дажбата на животните, което оскъпява производството 

на мляко и снижава конкурентоспособността на подотрасъла. 

За осигуряване на обработваема земя за собствено производство на концентриран фураж в 

стопанствата, които въобще не притежават земя и за тези, които ползват само постоянно 

затревени площи са необходими 381 хил. дка, в т.ч. 241.9 хил. дка в стопанствата с крави и 

139.1 хил. дка за стопанствата с овце. Стопанствата с говеда (регистрирани в ИСАК) разполагат 

едва със 113 хил. дка обработваема земя (без тази за фураж), а необходимата земя за 

производство на собствен концентриран фураж е 849 хил. дка, или недостиг 736 хил. дка. Най-

засегната е групата с 10-200 ж. е., в която се отглеждат 69% от говедата, а осигуреността с 

обработваема земя е най-ниска. 

Проблемът с недостига на земя за изхранването на животните в земеделските стопанства е 

институционално обусловен и е резултат от проведената аграрната реформа в страната през 

90-те. Земеделските производители отглеждащи животни не разполагат със собствена земя, 

не могат да наемат земя за производство на фуражи поради високата конкуренция на 

останалите подотрасли, а някои от тях нямат капацитет да произвеждат фураж. 

Същевременно, усиленото търсене и добрите условия за експорт непрекъснато разширяват 

производството на зърнени и технически култури. 

За разлика от преживните животни други отрасли на животновъдството, като свиневъдството 

и птицевъдството могат да се разглеждат, като осигурени с фуражи, предвид положителния 

баланс на страната при зърнените култури (ССА, 2019). 
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Наличната информация за произведената продукция биомаса е налична на сайта на 

Министерството на земеделието, храните и горите и се публикува в бюлетините на отдел 

“Агростатистика”. В бюлетин № 361 – юни 2019 са публикувани данни за добиви от полски 

култури – реколта`2018, в бюлетин № – 357 април 2019 - данни за производството на зеленчуци 

в България – реколта’2018, в бюлетин № 359 – април 2019 - данни за производството на грозде 

и вино – реколта’2018, в бюлетин № 358 – април 2019 - данни за производството на плодове в 

България – реколта’2018.  

Данните за реколтата от полски култури за 2018 год. са представени без разделяне на 

биомасата по предназначение (Таблица 7), което затруднява класификацията ѝ.  

Таблица 7: Производство и средни добиви от полски култури – реколта`2018 

 

  

Култури Производство  
(тонове) 

Средни добиви, (кг/ха) 

Пшеница, лимец и спелта 5 832 449 4 812 

Ръж 13 776 1 657 

Ечемик 437 507 4 224 

Овес 24 308 2 144 

Царевица за зърно 3 478 013 7 822 

Тритикале 40 306 2 657 

Сорго 36 168 4 082 

Просо 4 898 2 154 

Елда канарено семе и други зърнени 1 159 1 897 

Ориз 63 415 5 763 

Фуражен грах зърно 52 603 1 769 

Фий семе 669 1 338 

Рапица 471 035 2 579 

Слънчоглед 1 927 040 2 443 

Соя 4 548 1 965 

Маслодаен лен 80 816 

Фъстъци 684 1 131 

Тикви за семки маслодайни 3 998 660 

Други маслодайни култури 410 947 

Памук влакнодаен 2 385 755 

Тютюн 8 640 1 487 

Маслодайна роза 14 483 3 385 

Лавандула 34 481 3 557 

Маточина 4 924 3 530 

Кориандър 5 977 729 

Резене 3 559 852 

Бял трън Силибум 1 031 529 

Други ароматни медицински и подправки 6 628 2 480 

Други технически култури 623 1 175 

Общо кореноплодни култури 9 453 15 677 

Временни житни треви 9 126 3 309 

Люцерна 444 039 4 848 

Временни бобови за сено с изкл. на люцерна 9 770 2 753 

Едногодишни бобови култури 35 450 3 101 

Царевица за силаж зелен фураж или енергийни 
цели 

694 511 25 494 

Зърнено житни култури за силаж зелен фураж 
или енергийни цели 

56 735 13 544 

Зърнено житни култури за сено цяло 
растение 

8 583 3 119 

Смесени зърнено житни и бобови култури 10 576 3 466 

Други едногодишни фуражни култури 4 713 4 732 
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На Фигура 21 са представени графично добивите от полски култури за 2018год., където ясно се 

виждат основните култури, които традиционно се отглеждат в България и които осигуряват 

потенциала на биомаса за развитие на биоикономиката. 

Графика 21:  Добиви от полски култури – реколта`2018 

 

Източник: Агростатистика 

При анализ на специализацията на отделните региони в България, в почти всички региони се 

отглеждат различни видове житни култури, с изключение на Северен централен регион, напр. 

пшеница и лимец се отглеждат най-много в Североизточен регион, ечемик – в Югоизточен 

регион, ръж – в Югозападен регион, тритикале – в Южен централен регион, овес и царевица 

за зърно – Северозападен регион. В Северен централен регион е специализиран в 

производството на слънчоглед и рапица. 

По данни на Министерство на земеделието, храните и горите55 през стопанската 2018 год. 

площите, използвани за производство на зеленчуци и сухи бобови култури в земеделските 

стопанства, са 119.1 хил. ха, с 59 % повече от предходната година, като основна причина за 

това е нарастването близо 3 пъти на площите с нахут. Откритите площи, засадени със 

зеленчуци, са 44.1 хил. ха, от които са реколтирани 41.8 хил. ха. Оранжериите са с площ 916 ха, 

                                                           
55 Бюлетин № 357 април 2019, отдел „Агростатистика” – Анкета „Производство на зеленчуци – реколта’2018” 
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като са използвани 1.43 пъти за производство на зеленчуци. Продукцията от зеленчуци и сухи 

бобови – реколта’2018, е в размер на 906.2 хил. тона, като от тях 130.9 хил. тона са 

оранжерийно производство. Най-голямо е производството на картофи – 261.7 хил. тона, 

домати – 148.1 хил. тона, дини – 95.0 хил. тона и пипер – 52.0 хил. тона.  

На Графика 22 е представен анализ на основните зеленчуци, които се отглеждат в България за 

период 2013-20018год., който потвърждава основното значение на картофите, следвани от 

домати, пипер, краставици и зеле. При отчитане на производството по региони, най-голямо 

налично количество биомаса от зеленчуци има в Югозападен и Южен централен регион. 

Графика 22:  Сравнение на производството на основни зеленчуци по години за периода 2013-2018год. 
(хил. тона) 

 

Източник: Агростатистика 

Площите с овощни, черупкови и ягодоплодни насаждения в земеделските стопанства през 

2018 година заемат 68,3 хил. хектара. Реколтирани са 39,8 хил. хектара. Произведената 

продукция от плодове е 228,5 хил. тона56.През 2018 година са реколтирани 88% от 

плододаващите площи, заети с овощни, черупкови и ягодоплодни насаждения. Поради 

климатични и други причини около 12% от плододаващите площи с овощни видове не са 

реколтирани. Общо реколтираните площи през 2018 год. са със 7,8% повече спрямо 2017 год. 

Най-голям дял заемат черешите – 25,2%, следват сливите и джанките – 18,5%. През 2018 год. 

са произведени 228 501 тона плодове, което е с 3,9% повече в сравнение с 2017 год. Водещо 

място в производството на плодове заемат Югоизточният район – 27%, и Южният централен 

район – с 26%. В Югоизточния район е съсредоточено производството на праскови (57%) и на 

череши (37%). Южният централен район заема 43% от производството на ябълки в страната, 

на круши – 37%, на сливи – 30%, и на вишни – 29%. В Северния централен район са 

произведени 85% от кайсиите за страната. На Графика 23 са представени добивите от най-

разпространените плодове в България. Анализът показва нарастващата значимост на 

черешите, сливите и джанките. Това е показател за повишаване на отпадъчната маса от 

костилковите и черупкови плодове, която може да бъде добър ресурс за биоикономиката.  

                                                           
56 Бюлетин № 358 – април 2019, отдел „Агростатистика” – Анкета „Производство на плодове– реколта’2018” 
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Графика 23:Сравнение на производството на основни видове плодове по години за периода 2014-2018год. 
(хил. тона) 

 

Източник: Агростатистика 

В статистика е представена и информация за реализацията на реколтата от плодове, от която 

може да се направи оценка, че средно под 2% са за лична консумация, за търговската мрежа - 

36%, около 40% - за преработка и 21% - за други цели. Основният потенциал за 

биоикономиката представлява количеството, което отива за преработка. 

Министерство на земеделието, храните и горите поддържа отделна статистика за лозовите 

насаждения и произведеното вино57, тъй като това е едно от основните направления в 

земеделието. Реколтираните площи с лозя през 2018 година са 31,3 хил. хектара, зa сравнение 

всички реколтирани площи с овощни насаждения за същата година са 39,8 хил. хектара. Около 

44% от площите през 2018год. не са реколтирани по различни причини. 

Годишното производството на грозде е 195,5 хил. тона. Относителният дял на реколтираните 

площи с червени винени сортове е 61% от реколтираните площи с винени сортове лозя, а на 

белите – 39%.В Югоизточния район е произведено 44% от гроздето, а в Южния централен 

район – 31%.  

За точно определяне на наличната биомаса, която може да се използва за нуждите на 

биоикономиката е необходима да се отчете и необходимите количества биомаса с 

икономическо предназначение. Липсва информация за количествата отпадна биомаса, която 

да даде основа за икономическа оценка на целесъобразността от изграждане на 

производствени мощности за тяхната употреба. Единствено в представената информация за 

реколтата от плодове има възможност да се оцени количеството биомаса, подходяща за 

ресурс за вторична употреба.  

                                                           
57 Бюлетин № 359 – април 2019, отдел „Агростатистика” – Анкета „Производство на грозде и вино– реколта’2018” 
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При отчитане на наличния потенциал от селскостопанска биомаса трябва да се вземе в 

предвид и вноса/износа ѝ58. 

Състояние на основните сектори свързани с биоресурсите  - горско стопанство 

Анализ на потенциала на биомаса от горско стопанство в ЕС 

Горите заемат 38% от земята на ЕС и предоставят широк спектър от екосистемни услуги като 

осигуряване на местообитания на флората и фауната, регулиране на качеството и количество 

на водите, регулиране на качеството на въздуха, контрол на ерозията на почвата, за отдих, 

дървесина и за изработване на различни изделия от дърво. Горските екосистеми са 

разнообразни в много отношения: качество и вид на почвата, възрастовата структура на 

горските насаждения, видов състав (70% от горите са съставени от два или повече дървесни 

вида). Принципите на устойчивото управление на горите, многообразието на горите в ЕС и 

услугите, които те могат да предоставят, стимулират дейностите по управление на горите, като 

по този начин влияят върху потенциалното предлагане на дървесна биомаса, за да се отговори 

на търсенето на продукти на дървопреработващата промишленост и за биоенергия. 

От направения анализ на европейските политики, стратегически и програмни документи и 

регулации в областта на ВИ и горите показва, че има разработени сравнително добри 

политики, закони, наредби и др., но те не конкретизират достатъчно възможностите и ролята 

на горско-дървесната биомаса за използването ѝ за енергийни цели. Бяха формулирани 

следните изводи: 

• Възобновяемите източници на енергия са във фокуса на европейските политики и ЕС 

целенасочено и дългосрочно стимулира тяхното използване. 

• Има разработени голям набор от политики и регулации, но държавите-членки имат 

свободата да вземат собствени решения за националните си приоритети, цели и политики като 

ги съобразяват с формулираните приоритети на ниво ЕС. 

• Политиката на ниво ЕС се нуждае от актуализиране и прецизиране като се отчете 

постигнатият напредък и ефективността на досега използваните инструменти, а не на 

последно място и на променящата се ситуация в глобален мащаб. Самият ЕП и ЕК в свои 

резолюции и други документи предлагат мерки, допълнения и други действия за подобряване 

на съответните политики и документи, включително и в ключовата Директива 2009/28/ЕО 

относно насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници. 

• Европейските политики и регулации отделят относително периферно значение на 

възможностите и ролята на горско-дървесната биомаса и използването ѝ за енергийни цели. 

                                                           
58https://www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-analizi/ikonomicheski-pazarni-analizi/situacionno-perspektivni-analizi-za-
osnovni-selskostopanski-prod/ 

https://www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-analizi/ikonomicheski-pazarni-analizi/situacionno-perspektivni-analizi-za-osnovni-selskostopanski-prod/
https://www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-analizi/ikonomicheski-pazarni-analizi/situacionno-perspektivni-analizi-za-osnovni-selskostopanski-prod/
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• Изпълнението на стратегията на ЕС за горите би било подобрено, ако бъде 

• подкрепено от подходяща координация с налично финансиране от ЕС, включително от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

• Необходимо е разработването на, набор от амбициозни, обективни и доказуеми 

критерии и показатели за устойчиво управление на горите, като тези критерии следва да бъдат 

в съответствие с изискванията на „Forest Europe“ (Министерска конференция за опазване на 

горите в Европа20 ), които формират общоевропейска основа за докладване относно 

устойчивото управление на горите и основа за сертифициране на устойчивостта, като отчитат 

разнообразието от видове гори в Европа. 

• Необходимо е сътрудничество между различните Генерални дирекции на ЕК при 

разглеждането на мерки, които да засегнат специфичния характер на устойчивото управление 

на горите и свързаните промишлени отрасли, поради което е необходимо ГД „Околна среда“, 

ГД „Действия по климата“, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, ГД „Енергетика и 

транспорт“, ГД „Научни изследвания и иновации“ и другите имащи отношение генерални 

дирекции към ЕК да работят съвместно и стратегически, за да гарантират ефективното 

изпълнение на стратегията чрез засилена координация и комуникация. 

Данните за биомаса от горски произход, които могат да бъдат открити в статистиката, 

обикновено се отнасят до кръгла дървесина, получавана от стъблата, която е основния 

продаваем компонент. Останалата част от дървесната биомаса, включваща клони, пънове и 

вършини, наричани други дървесни компоненти, много често не се отчита, а тя би била 

основния ресурс за последваща употреба в рамките на биоикономиката. Това се отразява на 

точността на наличните данни. В рамките на проекта JRC Science „Biomass production, supply, 

uses and flows in the European Union“ е направен опит да се отстранят някои неточности в 

наличната информация чрез използване на методите на моделиране. Въпреки това, авторите 

подчертават, че е възможна известна неточност в представените резултати. Това отново 

поставя проблема при събиране на първичната информация. 

Общата горска площ на ЕС-28 през 2017 год. възлиза на 161 Mha (съгласно данни на Forest 

Europe, 2015), като обхваща 38% от сушата. От тази площ 134 Mha (84%) се считат за гори, 

основно предназначени за доставка на дърва (FAWS) (Фигура 6). 
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Фигура 6: Класификацията на наличната дървесна биомаса в ЕС-28 съгласно нейното предназначение 

 

От 2000 год. до 2015 год. горските площи в ЕС-28 се увеличават с приблизително 413 000 ха 

годишно (общо 6,2 Mha), което съответства на среден темп на разширение с около 0,26% 

годишно. От 2010 год. до 2017 год. обаче, средният темп на разширяване се забавя до 339 000 

ха годишно, като по този начин е по-нисък от средния за последните 15 години. 

Общата надземна дървесна биомаса в ЕС-28 се оценява на 18 600Mt сухо вещество, от които 

68% обла дървесина, а останалите 32% са клони, пънове и върхове, които се наричат други 

дървесни компоненти (ДДК)59. Нетният годишен прираст на горите в ЕС-28, достъпни за добив 

на дървесина е 444Mt/год., от които 349Mt обло дърво и 95Mt ДДК. Средногодишното ниво 

на добив в ЕС е около 63% от този прираст. Доказано е обаче, че горската сеч е подценена в 

наличната статистика с до 20%, което би съответствало на увеличение на добива с около 12%. 

С това ниво на реколтата все още не се надвишава годишния прираст, което осигурява 

запазване на горските площи и има важно и екологично предназначение. 

През 2013 год. в ЕС-28 биомасата от горските стопанства са общо около 354Mt сухо вещество, 

обобщаващи първични (242Mt), вторични (95Mt) и повторно използвани (17Mt) източници. По 

отношение на използване на дървесната биомаса, 52% от общото количество дървесина са 

били използвани за материали, а 48% за енергия. 

Като цяло средната годишна биомаса, произведена в селското и горското стопанства в ЕС е 

1466 Mt в сухо вещество (956 Mt земеделие, 510 Mt горско стопанство). Не цялата произведена 

биомаса се добива и използва, част от нея остава на полето за поддържане на поглъщането на 

въглерод и други екосистемни услуги. Биомасата, добита и използвана през 2013 год. от 

селскостопанския и горския сектор на ЕС, беше оценена като 805 Mt сухо вещество (578 Mt от 

селското стопанство, 227 Mt от горското стопанство), а от пасищата - 119Mt. 

На Графика 24 е представена информация за реколтата и годишния нетен прираст на дървесна 

биомаса в държавите-членки на ЕС като представените данни са усреднени за десет годишен 

период 2004-2013год. 

                                                           
59 Biomass production, supply, uses and flows in the European Union- First results from an integrated assessment, Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, 2018, Print ISBN 978-92-79-77236-8, ISSN 1018-5593, doi:10.2760/181536; PDF ISBN 978-
92-79-77237-5, ISSN 1831-9424, doi:10.2760/539520 
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Графика 24:Реколта и нетен годишен прираст в държавите-членки на ЕС (средно годишни стойности за периода 2004-

2013 год.); дървесна биомаса в сухо тегло Mt 

 

Източник: Removals, JRC calculation form Eurostat; NAI, JRC calculation from NFI data. 

От направеният анализ, очаквано горският фонд е положително свързан не само с 

производството на стоки на дървесина, но и с потреблението й, по-специално с продукти от 

масивна дървесина - съвкупност от дървен материал и панели на дървесина. До голяма степен 

това може да се обясни с дълга традиция на използването на дърво като строителен материал 

в богатите на гори страни. Например, във Финландия и Швеция дървесината представлява 

между 85 до 95% от пазара на еднофамилни жилища (Prokofieva et al. 2015). Този тип културни 

характеристики, е важно да се вземат предвид при оценката на бъдещото усвояване на 

биомасата от горските стопанства. 

По отношение на употребата на дървесната биомаса за производство на хартия и производни 

продукти намаляването на производството и най-вече потреблението във всички подрегиони 

на ЕС след финансовата криза се влошава от структурния спад, причинен от електронната 

комуникация и информация технологията (ИКТ), които все повече заменят печатните медии 

(Jonsson et al. 2017). По този начин, след първоначалното възстановяване, никой от 

подрегионите, с изключение на Централен-Източен ЕС - единственият подрегион, който е 

надминал нивата на производство и потребление преди кризата до 2014 год. - не показват 

увеличения на производството и потреблението на хартия. ЕС като цяло е нетен износител на 

хартия и картон и нетният износ нараства, тъй като потреблението намалява по-бързо от 

производството. 

Употребата на дървесната биомаса като енергиен източник представлява почти половината 

(48%) от общото използване на дървесна биомаса на ниво ЕС-28. Този дял на потреблението 

на енергия е по-висок от предишните оценки от 43% за 2010 год. (Мантау 2010 год.) и 42% за 
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2005год. (Steierer 2010). Като се има предвид, че потреблението на енергия не се отчита като 

практика в ЕС, енергийният дял на използването на дървесна биомаса би трябвало разумно да 

бъде още по-голям. В действителност, поставените от ЕС цели за възобновяема енергия 

доведоха до скок в потреблението на дървесна биомаса. Отчетената изсечена дървесина 

(макар и подценена, както вече беше подчертано по-горе) се е увеличило от около 70 Mm3 до 

около 99 Mm3 между 2000 и 2015 год., както и потреблението - от около 69 Mm3 до около 99 

Mm3. Дървесните пелети отбелязват още по-силен ръст на относителното потребление - от 

14,3 Mt през 2012 год. (данните са достъпни само за 2012 год.) до 20,5 Mt за 2015 год. През 

същия период, производството на дървесна биомаса на ЕС нараства с по-бавни темпове - от 

11 на 14,2 Mt. Разликата е компенсирана от внос на суровината. Внесените твърди биогорива, 

съставени основно от дървесни пелети, представляват около 7% от цялото производство на 

първична енергия от твърди биогорива в ЕС-28 през 2013 год. (по данни на Евростат). 

Усилията за хармонизиране на оценките на потенциала на горската биомаса са предприети 

още през 90-те години, но и до момента все още липсва съпоставимост на националните 

статистики. В публикуваните статистически данни често липсва информация представената 

информация кой тип потенциал се отнасят – теоретичен, разполагаем или достъпен. Освен 

това, въпреки че е приета обща дефиниция на горите, предлагани за доставка на дървесина, 

начинът, по който тя се прилага на практика, значително се различава между отделните 

държави.  

Най-високата несигурност е свързана с докладваните дърводобиви, които вероятно са 

занижени, поради отбелязаните по-горе проблеми. Има забележими разлики между 

държавите по отношение на точността на представяните данни, което на равнище ЕС трябва 

да се подобри. 

Анализ на потенциала на биомаса от горско стопанство в България 

България разполага със значителен горски ресурс и неговото устойчиво управление може да 

допринесе за производството на значително по-големи количества топло и електроенергия, 

както и да доведе до намаляване на парниковите газове в атмосферата.  

Горските територии в България заемат над една трета от територията на страната (34%). 

Тяхната площ към 31.12.2016 г. възлиза на 4 230 825 ha, от която 2 913 090 ha (68,85%) - 

държавни горски територии, управлявани от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за 

горите, 172 473 ha (4,08%) - държавни горски територии, управлявани от МОСВ, 11 415 ha (0,27 

%) - държавни горски територии, предоставени за управление на УОГС, 546 931 ha (12,93 %) - 

общински горски територии, 426 082 ha (10,07%) - горски територии, собственост на частни 

физически лица, 43 916 ha (1,04%) - горски територии, собственост на частни юридически лица, 

и 20 911 ha (0,49%) - горски територии, собственост на религиозни общности. Залесената площ 

възлиза на 3 864 965 ha. Като видово разпределение по заемана площ – доминират 
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широколистните гори - 69,5% спрямо иглолистните - 30,5%. Съгласно данни от ведомствените 

отчетни форми на ИАГ-ОГФ22 процентното разпределение на дървесния запас по видове гори 

и дървесен видов състав е: широколистни – 55,5%. Иглолистните дървесни видове имат 44,5% 

от общия дървесен запас60. 

По данни от „Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027год.“61, 

анализът на планираните и добити количества дървесина за периода 2012-2016 г.показва че, 

благодарение на нарасналото количество добивана дървесина през последните две години, 

средногодишно произведената дървесина в страната е достигнала 6 782 660 m³. За периода са 

налице две различни тенденции, относно общите количества на планираната и реално 

добитата дървесина: първата е за периода от 2012 до 2014 г.- реално добитите количества са 

по-малки от планираните, особено през 2014 г. (с около 700 000 m³), докато за периода 2015-

2016 г., реално добитите количества дървесина надвишават планираните, съответно с около 

78 хил. m³ за 2015 г. и 238 хил. m³ за 2016 г. Делът на действително добитите количества 

дървесина, спрямо планираните варират в интервала от около 90% през 2014 г. до 103,50% 

през 2016 г. През 2014 г. се наблюдава общ спад на добитата дървесина с около 650 000 m³ 

дървесина, спрямо 2012 г., при почти еднакви планирани за ползване количества. 

Графика 25: Динамика на планираните и добити количества дървесина за периода 2012-2016 г. 

 

Източник: Агростатистика 

В Националния план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г.в България е 

направен сравнителен анализ на потенциала на горскодървесна биомаса, определен при 

използване на различните подходи (Таблица 8).  

                                                           
60 Годишен доклад на ИАГ за 2016 г, http://www.iag.bg/data/docs/GOD2016.pdf 
61 Консорциум „Фокус Системс – Дан Теа“, 30.01.2018 г., гр. София 
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Таблица 8: Сравнителна таблица за количествата дървесина, годна за горскодървесна биомаса и техния енергиен 
потенциал по вид на подхода за определянето им, средно за периода 2012-2016 г. 

 

Източник: Агростатистика 

От таблицата се вижда, че независимо от избрания подход за оценка отпадъчната биомаса 

има значителен ресурс за използване като енергиен източник в топло и електро енергийния 

сектор. На графиката по-долу е представено разпределението на планираните за добив 

количества отпадна дървесина за периода на анализ по групи дървесни видове - иглолистни и 

широколистни, по години и средно за периода. Средната стойност на планираната за добив 

иглолистна вършина възлиза на 111 949 m³. Планираната за добив вършина от широколистна 

дървесина е по-висока - 143 430 m³/средногодишно. Тук е налице слабо намаление на 

планираните за добив количества за петгодишния период на анализ. Средногодишно 

планираните за добив количества клони и вършина възлизат на 255 379 m³, като слабо 

намаляват за периода, от 275 503 за 2012 г., до 235 379 m³ за 2016 г. 

Графика 26: Разпределение на планираните за добив количества иглолистна и широколистна отпадна дървесина за 
периода 2012-2016 г. по години и средно за периода- реалистичен подход  

 

Източник: Агростатистика 

Изводи: 

 От направения анализ се очертава, че дървата за огрев са с най-сериозното значение 

като енергиен компонент. Общо потребените количества дърва за горене в България за 

периода на анализ са 14 219 644 m³ или средногодишно се потребяват 2 843 529 m³. 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

2012 2013 2014 2015 2016

ку
б

и
че

ск
и

 м
е

тр
и

планирана за добив иглолистна отпадна дървесина,куб.м

планирана за добив широколистна отпадна дървесина,куб.м

Linear (планирана за добив иглолистна отпадна дървесина,куб.м)

Linear (планирана за добив широколистна отпадна дървесина,куб.м)



73 | P a g e  
 

Най-малко са потребените количества през 2014 г. - 2 327 440 m³, а най-много са 

потребени през 2016 г., съответно 3 185 664 m³. Съгласно НСИ закупените количества 

дърва средно на 100 домакинства се увеличават за периода, като през последните две 

години са, съответно 3,86 до 4,01 m³ дърва на домакинство; дървени въглища - 

средногодишно в страната се потребяват по 3 692 t; общо потребените количества 

пелети и брикети възлиза на 130 858 t или средногодишно са потребявани по 26 172 t 

от тези продукти, като най-високо потребление на този вид горскодървесна биомаса са 

отчетени за 2012 г. - 62 955 t и за 2016 г. – 57 973 t; статистическите данни за износа на 

дървесен чипс, трески и др. частици, показват, че изнесените количества надвишават 

произведените и внесените такива. 

 В страната, основният горскодървесен продукт използван за производство на енергия 

са дървата за огрев, чиито добив нараства. Освен това, през последните години, се 

увеличава производството и потреблението и на дървесни пелети и дървесен чипс, 

които продукти представляващи преработена горскодървесна биомаса, стават все по-

популярни, както за потребление в страната, така и за износ. 

 За подобряване и оптимизиране на производството и потреблението горскодървесните 

продукти, както и за популяризиране на вторичните продукти от горскодървесна 

биомаса е необходимо да се осигурят законови, финансови, данъчни, организационни 

и други регулации, както и да се проведат комплекс от разяснителни мероприятия 

които да насърчават по-ефективното използване на дървесината за производство на 

енергия, в т.ч. и на дървата за огрев. 

Георгиев (2018) изследва състоянието и възможностите за развитие на производството на 

биогаз основано на преработка на биомаса от растителни и животински субстанции с източник 

аграрните производства в България по региони. Получените резултати показват, че от 

земеделието в страната годишно се генерират значителни количество органични отпадъци, 

достатъчни да осигурят устойчиво производство на биогаз. 

Авторът набляга на следните социално-икономическите ефекти: 

 Развитието на биогаз сектора ще осигури на България по-голяма сигурност и енергийна 

независимост. Ще подпомогне изпълнението на ангажиментите за увеличаване на дела 

на използвана енергия от възобновяеми източници. 

 Възможност за диверсификация на дейностите, стабилизиране на доходите и 

устойчиво развитие на земеделските стопанства. 

 По-висока доходност и по-кратки срокове на възвръщаемост на инвестициите. 

Сравнителният анализ определя преработката на биомаса и отпадъци в инсталации за 

биогаз, като по-добра алтернатива на фотоволтаичните системи. 

 Създаване на нови работни места и допълнителна заетост, което ще спомогне за 

устойчивото развитие на селските райони. 
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Екологичните ефекти могат да се определят в следните направления: 

 Оползотворяване на отпадъците в селското стопанство, генерирайки екологично чист 

продукт. Отровите в отпадъка се неутрализират, посредством микроорганизми, и се 

произвеждат газ и торф подходящ за наторяване.  

 Създават се условия за устойчиво и екологично чисто земеделско производство. 

Елиминира се вредното въздействие при депонирането на отпадъците върху живите 

организми и околната среда. 

 Благоприятен ефект върху намаляване на емисиите на метан в атмосферата. 

Изгарянето на биогаз има много по-слабо влияние върху парниковия ефект и 

климатичните промени. 

Производство и пазар на биопродукти в България 

За целите на настоящия анализ, изследователите от УХТ – Пловдив, извършиха проучване в 

рамките на проекта, чрез анкетиране на 123 био-производители от всички региони на 

България. Целта на проучването бе да се анализира ситуацията в България за развитие на био 

сектора по отношение на производствен капацитет, потенциал за растеж на сектора на 

биологичното производство, да се проучат условията, трудностите и перспективите за 

развитие на износа на биологични продукти. Анализът ще послужи за оценка на 

възможностите за развитие на регионална биоикономика и диверсификация на агросектора. 

Нуждата от подобно проучване се обуславя от липсата на официални статистически данни за 

развитие на биоикономиката в България. Трудно е да се набави цялостна информация от 

откъслечните данни, присъстващи в статии, интервюта и в някои доклади от проведени 

изследвания, които обаче разглеждат само някои определени аспекти от биопроизводството. 

Териториален обхват - Република България: представители на всички области на България- 

Южен Централен – 40, Североизточен – 34, Северозападен –12, Югозападен–20, Северен –17. 

Графика 27: Разпределение на респондентите по 5- те региона на България - Анкетирани: 123 био производители от 

Република България 
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Анализът е изготвен главно на базата на директни контакти чрез анкетиране, дискусии и 

интервюта с био-производители от целевите региони. Първоначална контактна и друга базова 

информацията, за всички био-производители от 5-те региона, е събрана от официалният 

регистър на Министерство на земеделието и храните на Република България –база данни за 

производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, 

произведени по биологичен начин, която поддържа такава актуална база данни. В целевите 5 

региона на България бяха идентифицирани 123 био-производители. 

Извадката от 123 био-производители от България, които бяха включени в проучването, е 

изготвена на базата на проявен интерес от страна на поканените био-производители да 

участват в проучването и на базата на предварително селектиране на сферата на тяхната 

дейност. Проучването е проведено чрез директни срещи с анкетираните фирми. Над 82 % от 

анкетираните производители са пожелали да подадат пълна контактна информация за тяхната 

фирма и по-малко от 18% от анкетираните са пожелали да предоставят информацията за 

целите на проучването анонимно. 

Първата част на въпросника включва основна контактна информация за участниците. От общо 

123 участника в анкетата, 56 % имат електрона поща. Едва 15 % от всички участници в анкетата 

имат интернет страница, чрез която да представят своето производство. Втората част на 

проучването предоставя информация за производствените възможности на био-

производителите от 5-те региона, годишно количество произведена продукция, 

сертифицирана продукция, пазари за реализация, изисквания за навлизане на чужди пазари. 

Изследваните биологични производители в 5-те региона на България произвеждат повече от 

35 различни селскостопански, зеленчукови и плодови продукти. 

В България преобладават следните био-базирани производства: 

 производство на биологичен пчелен мед и пчелни продукти; 

 трайни насаждения –лозя и овощни култури (сливи, череши, вишни, ягоди, круши); 

 плодове и зеленчуци; 

 отглеждане на гъби кладница; 

 отглеждане на орехи и бадеми; 

 производство на мляко и млечни продукти; 

 отглеждане на билкови продукти и етерично-маслени култури; 

 вино производство; 

 производство на консервирани зеленчуци; 

 био лавандула и био маслодайна роза. 
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Основна сфера на дейност на био производителите в България 

От общо 123 анкетирани био производители за 5-те региона почти 95 % се занимават с 

първично производство. Някои от производителите се занимават едновременно и с 

преработка, като за България това са общо 35 % от всички участници в проучването. 

Процентно съотношение на продажбите в страната и в чужбина 

Всички био-производители от България, които продават продукцията си извън страната, 

реализират в количествено отношение по-малко от 34 % от продукцията си на външния пазар. 

Преобладаващ дял - 91 %, от всички био-производители, срещат проблеми при продажбата на 

своите продукти на добри цени на вътрешния пазар и липсата на контакти за на външния пазар 

на биологични продукти. Основните пазари, на които продават българските производители са: 

Германия, Румъния, Гърция, Унгария, Литва, Чехия, Русия и САЩ. 

Фирмите, които не реализират продукцията си в чужбина посочват следните причини: 

 произвеждат малки количества продукция; 

 липса на организиран пазар; 

 липса на контакти; 

 липса на подходящи партньори. 

В допълнение към причините, посочени от участниците в проучването, анализът на ситуацията 

показва, че тези които имат проблеми с реализацията на продукцията, са добри специалисти 

в тяхна област на производство, но нямат възможности и капацитет за търсене на нови 

подходящи пазари. Голяма част от тях не са осъзнали важната роля на маркетинга, нямат 

правилна или изобщо нямат маркетингов план за реализиране на продукцията си и не са 

намерили най-подходящата за тях пазарна ниша. 

Голяма част от тях не могат да намерят необходимите човешки ресурси или специалисти, които 

да работят целенасочено за търсене на нови пазари и намиране на нови подходи за 

реализация на продукцията им, както в страната, така и в чужбина. На въпроса - дали имат 

желание за намиране на пазари в други страни, 80% от българските участници отговарят с 

„ДА”, като само 20% (10 участника) посочват „НЕ”. Най-предпочитаните пазари от страна 

българските производители са този на ЕС като цяло, балканските държави, както и Русия и 

Япония. 

Потенциални клиенти на био производителите от 5 -те региона на България 

Най-голям процент от участниците от предпочитат директни контакти, следвани от търговски 

агенти и складове на едро. Единични са отговорите, които посочват „общ посредник за всички 

производители”. По отношение на стандартите, на които трябва да отговаря продукцията, за 

да навлязат на чуждите пазари, 41% от участниците в анкетата посочват, че са наясно с тези 

изисквания. Почти 44% определят, че не са сигурни, дали са запознати с всички необходими 
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стандарти и законодателни изисквания, а 15% от анкетираните нямат представа до каква 

степен са запознати. 

Степен на познаване на изискванията за качество, етикетиране, необходима 

документация и други необходими изисквания за продажба 

На въпроса дали са запознати подробно с изискванията за качество, етикетиране, необходима 

документация и други изисквания за продажба на тяхната продукция в пазарите в страните, 

към които проявяват интерес, почти половината (52%) от респондентите отговарят с „НЕ”, 19% 

са частично запознати и само 10 % знаят какви са тези изисквания. Въпреки това само 24 

участника имат предположения от къде могат да получат такава информация и посочват 

земеделието, БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните) или инспекторите, 

сертифициращия орган и законодателството. 

По-голямата част от респондентите считат, че имат експортен потенциал, а за онези, които 

посочват, че нямат такъв потенциал, основна причина са малките количества и недостатъчните 

финансови ресурси за развитие на производствените и маркетингови възможности. 

От какво имат нужда био производителите, за да подобрят експортния си потенциал? 

Участниците в прочуването посочват предимно: 

 необходимост от допълнителни финансови ресурси за инвестиции; 

 информация за пазарните тенденции; 

 добри специалисти; 

 финансово-счетоводна информация за добро планиране. 

По отношение на областта, в която био-производителите имат нужда от добри специалисти, 

половината от всички отговорили и в двете страни посочват специалисти в областта на 

търговията, маркетинга,износа и логистиката, а около 32 % посочват и нужда от агроном 

консултанти, специализирани в био-сектора. В какво биха вложили допълнителни свободни 

финансови ресурси био-производителите? 

Най-голям процент (62%) от респондентите в проучването посочват, че биха инвестирали в 

оборудване и машини, транспортни съоръжения, конструкции, технология за обработка и 

преработка на продукцията. По-малък процент биха инвестирали в реклама и развитие на 

дистрибуторска мрежа (30%), както и въвеждане на стандарти за качество (8%). 

Почти всички респонденти посочват, че биха разширили производствения капацитет на 

стопанствата си. Само 15 % от българските фирми имат служител, ангажиран с маркетинга и 

пазарната реализация на продукцията на външния пазар. Останалите участници в проучването 

посочват като основна причина за липсата на такива специалисти: 

 малките количества продукция за реализация на външния пазар; 
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 липса на финансов ресурс за издръжката на такъв специалист; 

 нямат достъп, контакти информация за такива специалисти. 

Над 75% от участниците в проучването отговарят, че за успешната реализация на продукцията 

на външния пазар е важно да имат назначен външен специалист. 

Липсата на добри специализирани кадри е цялостен проблем за всички био-производители. 

Липсват както добре обучени работници за производството, така и агрономи, технолози и 

маркетингови експерти, тясно специализирани в областта на био-производството. По 

отношение на участието в международни изложения голяма част от био-производителите в 

целевите региони са участвали в международни изложения, но трябва да се подчертае, че 

основно като посетители и много малка част от тях като изложители, най-вече в рамките на 

национални щандове. 

SWOT – АНАЛИЗ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

1. Увеличаване на ангажираността на местните и 

централните служители в развитието на биологичното 

производство 

2. Изпълнение на проекти за развитие на биологично 

производство 

3. Въвеждане на 5-годишно споразумение за 

използване на субсидии за биологично производство 

4. Привличане на инвестиции в биологичното 

производство 

5. Внедряване на специализирани търговски и 

информационни центрове за биологични средства 

6. Опростяване на процедурите за внос и регистрация 

на биологични суровини 

7. Намаляване на разходите за регистрация на 

биологични суровини 

8. Съществуващи инициативи от търговските банки за 

одобряване на изгодни кредитни линии, 

предназначени за биологични производители 

9. Свободен достъп до средства за защита и семена, 

регистрирани в ЕС 

10. Изграждане на връзки между производители и 

преработватели – HoReCaсектора 

11. Развитие на възможности за участие в 

обществените поръчки от органичните 

производители 

12. Изграждане на доверие, чрез осигуряване на 

качествени взаимоотношения между потребителите и 

1. Примамливите субсидии,без изисквания за 

производство и реализиране на пазара, могат да 

доведат до появата на производители, мотивирани 

само от субсидиите, което би застрашило устойчивото 

развитие 

2. Увеличаване на административните задължения за 

производителите без подходяща консултантска 

помощ 

3. Липса на данъчни стимули и други мерки за 

подпомагане на биологичните производители 

4. Производителите нямат задължение да останат в 

сертификация, в резултат на което има голям брой 

производители, които се сертифицират само за една 

или две години, с цел да получават субсидии 

5. Липса на подкрепа за сдружаване на 

производителите 

6. Сложните процедури за получаване на подкрепа и 

субсидии 

7. Неадекватен модел за разпределяне на субсидиите 

8. Поддържане на сложна процедура и високи 

разходи за регистриране на биологични ресурси 

9. Неадекватна висока ценова политика от страна на 

вносителите на биологични препарати 

10. Високи разходи и липса на икономическа 

обоснованост за използването на биологични 

материали 
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биологичните производители (земеделци, които 

преподават на потребителите биологично 

градинарство, организират панаири, дискусии и 

събития, при които потребителите и производителите 

могат да си взаимодействат) 

11. Липсата на ясна визия и стратегия за нуждите и 

подкрепа за увеличаване на достъпността на 

биологичните материали 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1. Създаване на система за подпомагане и 

популяризиране на биологичните суровини 

2. Опростени процедури за регистрация 

3. Опростени процедури за внос 

4. Свободен достъп до средства за защита и семена, 

регистрирани в ЕС 

5. Съществуващи отдели, насочени към био 

производство в министерствата на земеделието 

6. Съответстващ медиен интерес към биологичното 

производство 

7. Въведено национално лого за етикетиране на 

биологични продукти или продукти в преход 

8. Съществуваща система за мониторинг на 

биологичното производство 

9. Съществуващо национално законодателство, в по-

голямата си част хармонизирано с европейското 

законодателство 

10. Наличие на информационни материали за 

запознаване с процеса по сертификация процес 

11. Наличие на услуги, свързани със сертифицирането 

1. Малък брой налични средства за защита и малък 

брой вносители 

2. Значителни разходи за регистриране на средства за 

защита 

3. Високи цени на наличните средства за защита 

4. Производителите не са достатъчно информирани за 

съществуващото предлагане на средства за защита 

5. Производителите срещат затруднения при достъпа 

до информацията относно средства за защита. 

6. Неадекватен модел за разпределяне на субсидиите 

7. Липса на подкрепа за сдружаване на 

производителите 

8. Недостатъчно използване на средствата на ЕС от 

производители на биологични продукти, поради 

големите административни бариери, недостатъчна 

информация и липса на знания за кандидатстване за 

финансиране 

Препоръки за развитие на биоикономиката и производство на биологични храни и други био 

продукти от страна на биологичните производители в България: 

 Увеличаване обема на производство, за да се отговори на търсенето на международния 

пазар. 

 По-добра организация и сътрудничество на производителите с цел съвместно 

навлизане на европейския пазар. 

 Повишаване на информираността особено сред подрастващите -в детските градини и 

училищата относно значението на биопродуктите за здравето и околната среда. 

 Създаване на регионален център за управление на всички био-производители. 

 Взаимно сдружаване в определена област, както за био-производството, така и за 

реализацията на продуктите. 

 Съвместно навлизане на чужди пазари. 

 Създаване на агропазар за биологични продукти и реализиране на съвместна 

дистрибуция. 
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 Изготвяне на нови стратегия за развитие на сектора на национално ниво, които да 

отговарят на съвременните тенденции и на нуждите на био-производителите. 

 Тясно коопериране на био-производителите по вид продукция, увеличаване на 

производството и възможност за износ на биопродукти (при спазване на изискванията 

за био-производство, етикиране и лабораторни анализи). 

 Създаване на сдружения на фирми за износ на външния пазар. 

 Участие в международни борси чрез сдружаване. 

Настоящият анализ на ситуацията в 5-те региона на България показва, че основните проблеми 

на биоикономиката са свързани с липса на достатъчна финансова подкрепа за развитие на 

производствения капацитет, за инвестиции в оборудване, наемане на обучен и опитен 

персонал, както и инициативи за съвместни действия за по-добра конкурентоспособност на 

международния пазар. В 5-те целеви региона липсва и подходящ обучен персонал в областта 

на био-производството и маркетинга, което от своя страна обуславя нуждата от съгласуване на 

образователната система с нуждите на сектора на био-производството с цел предоставяне на 

подходящо обучение и образование. Слабата информираност на производителите от 5-те 

района по отношение на стандартите, на които трябва да отговаря тяхната продукция за 

навлизане на международния пазар, както и непознаването на изискванията за етикетиране, 

опаковка и качество на чуждите пазари, показва липса на единен източник на тази 

информация, където да бъде предоставяна по систематизира и достъпен начин. Няма 

координация и съвместни инициативи от страна на самите производители, както и няма 

достатъчно организации, които да работят за популяризиране и реализиране на местната 

биологична продукция на международния пазар. Като основен недостатък на сектора, се 

идентифицирани разпокъсаността на производството и недостатъчният производствен 

капацитетна отделните стопанства. Това възпрепятства възможностите за по-добра 

конкурентоспособност на международния пазар, поради несъответствие с търсените 

количества на външния пазар. Основният фокус в производството на биологични продукти в 

България е поставен върху многогодишните плодови култури-ябълки, сливи, круши, както и 

производството на зеленчуци и био мед. 

Необходимо е разнообразяване на културите и развитие на преработващата промишленост. 

Биологичното производство в България има нужда от подкрепа за развитие, защото по 

всеобщи експертни оценки това е един изключително подходящ сектор, както поради 

изключително подходящите природни дадености и незамърсената земя, така и поради 

имиджа им на традиционен производител на качествени селскостопански продукти. 

Междусекторен анализ на потенциала на биомасата за развитие на биоикономиката 

Информацията за потенциала на биомасата, като основен фактор за развитие на 

биоикономиката, е налична само по сектори на икономиката. Това създава съществени 
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затруднения при нейният анализ, дължащи се основно на наличието на много секторни 

политики, които са свързани с изследване на биомасата, с въздействието и употребата ѝ като 

понякога са налични доста разнообразни и контрастиращи перспективи.  

Признавайки необходимостта от балансиран и научно устойчив подход за оценка на 

състоянието и тенденциите на биомасата, редица служби на Европейската комисия (ЕК) 

дадоха мандат на Съвместния изследователски център (JRC) да предоставя данни, модели и 

анализи за ЕС и в световен мащаб предлагането и предлагането на биомаса и нейната 

устойчивост (екологична, социална и икономическа) в дългосрочен план. Проектът е стартирал 

през 2015 год. и има за цел да обхване всички източници на биомаса - селскостопански, горски, 

риболовен, аквакултурен, водорасли. Той ще включва оценка на въздействието на 

производството и използването на биомаса, конкуренцията и синергиите между секторите за 

ресурси на биомаса. Тази оценка е предназначена да подпомогне прилагането на политически 

мерки и да разработи и анализира сценарии за предлагане и предлагане на биомаса с 

краткосрочни (2020), средносрочни (2030) и дългосрочни (2050) перспективи.  

В рамките на този проект, Съвместният изследователски център към Центъра на знанието на 

Европейската комисия за биоикономика разработи междусекторни диаграми на потока от 

биомаса (диаграми на Sankey), представящи по уникален начин потоците от биомаса от 

различни сектори на биоикономиката, от предлагането до употребата, включително 

търговията.  

Този тип диаграми се използва често за нагледно представяне на потоци от енергия, 

продукция, загуби. Например, Евростат има разработен инструмент за представяне на потока 

на енергийния баланс за всяка държава – членка на ЕС, както и за целия ЕС по видове гориво 

и дефинирам период от време. За първи път, обаче, се прави опит да се обединят данни от 

различни сектори, така че информацията да е удобна за използване и за анализ за целите на 

биоикониомиката, т.е. да се даде един по-глобален изглед на състоянието. 

Диаграмите, подлежащи на бъдещи усъвършенствания и разширяване, свързват данните от 

предлагането с приложението и интегрират потоците от биомаса в селското, горското, 

аквакултурното и рибарското стопанство. Диаграмите на потока от биомаса ще дадат основата 

за изграждане на бъдещия анализ на междусекторните програми и синергии. 
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Фигура 7: Диаграми на Sankey за потока на биомаса за EU-28 

 

Информацията за предлагането и употребата на биомаса за горският и селскостопанският 

сектор, използвана за съставяне на диаграми на Sankey, са съставени от консолидирани 

доклади, подробно описани на равнище държави-членки и на ЕС-28. Това представяне 

подчертава относителната тежест на различните сектори в биоикономиката. Въпреки че, 

доставките са разделени в традиционните сектори (селско стопанство, горско стопанство и 

рибарство и аквакултури), приложението им е разпределено в различни категории, тъй като 

източниците им са разнообразни (например биоматериалите се набавят както от горското, 

така и от селското стопанство). 

Биомасата от селското стопанство, оценена в еквивалент на сухо вещество за ЕС-28, е най-

големият източник, който доставя около 65% от ресурсите (от 13% във Финландия до 90% в 

Гърция, Малта, Унгария и Кипър), следвани от горско стопанство с 34% (от 8% в Малта до 87% 

във Финландия). Въпреки че, относителният дял на биомаса от риболовния сектор е доста 

малък (по-малко от 1%), има прогнози за неговото увеличаване, отчитайки неговите 

икономически или хранителни стойности. 

В рамките на разработвания проект, Съвместният изследователски център към Центъра на 

знанието на Европейската комисия за биоикономика създаде методическа рамка за анализ на 

въздействието върху околната среда на веригите за доставка на биомаса. Тази рамка е доста 

гъвкава, може да обхване всички посоки на приложение на биомаса, всички въздействия 

върху околната среда и извън нея и може да отговори на нуждите на различни задачи при 

изследване потенциала на биомаса. В хода на изследванията се определят подробни насоки 

за това кога и как трябва да се прилагат различни модели за подхода за оценка на жизнения 

цикъл (LCA) (Атрибуционни (A-LCA), Последователни (C-LCA) и междинни настройки). В първата 

фаза на изследването е съставена база данни, която събира всички резултати от A-LCA, 

изчислени или събрани от Съвместния изследователски център за множество стоки, базирани 
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на биологична основа. Тази база данни се фокусира върху въздействието на веригите за 

доставки и в момента се състои от повече от 380 направления. Допълнителни стоки или 

направления могат да се добавят по всяко време. Основната част от базата данни включва 

предимно биоенергийни стоки и се фокусира върху емисиите на парникови газове. Базата 

данни съдържа и множество набори от неенергийни данни като някои материали на 

биологична основа, отпадъци и хранителни продукти. Тя се разширява непрекъснато. И 

накрая, в рамката за моделиране е предложен пълен набор от показатели за въздействие 

върху околната среда, извън въздействието на изменението на климата. 

Селското и горското стопанство и морския сектор (главно селското стопанство и рибарството) 

са основните първични производители / доставчици на биомаса62. Според средносрочните 

прогнози за развитието на селскостопанския сектор към 2030 год., очаква се използваната в 

Европа селскостопанска площ да продължи да намалява. Очаква се емисиите на парникови 

газове от селското стопанство да намалеят към 2030 год. Технологичното развитие, 

иновациите и дигитализацията (напр. прецизно земеделие, природосъобразни решения и 

развъждане) значително да подобряват потенциала за по-висока ефективност на ресурсите, 

да намаляват въздействието върху околната среда и климата, и да допринасят за увеличаване 

на устойчивостта и оптимизирането на разходите. Горите и други залесени площи заемат 

около 43% от територията на ЕС и са източник на дървесина и недървесни продукти, 

предоставяйки широк спектър от екосистемни услуги, като съхранение на въглерод, 

осигуряване на местообитания и регулиране на водата. Около 84% от горската площ на ЕС се 

счита за потенциален източник на дървесина. Средната стойност на добива на дървесина в ЕС 

е около 65% от годишния прираст на дървесината, въпреки че тези нива варират в различните 

държави-членки. Това води в много случаи до увеличаване на запасите от дървесна биомаса, 

изчислено на базата на наличните залесени територии. Въпреки това, отчетеното събиране на 

дървесна биомаса вероятно ще бъде постоянно подценявано с до 20%, което означава, че 

наличността на биомаса всъщност е по-висока от статистически записаната. Друг решаващ 

източник на биомаса са секторите на рибарството, аквакултурите, моретата и океаните, също 

като източник на специфични видове биомаса (например водорасли). Рибарството и 

аквакултурите също са важни източници и имат потенциал да допринесат значително за 

продоволствената сигурност и адекватните нива на изхранване за глобално население, което 

се очаква да достигне 9,7 милиарда до 2050 год. Допълнителен източник на биомаса, с все по-

голямо значение, са биологичните отпадъци идващи от селскостопанския, лесовъдния и 

риболовния сектор, както и отпадъците и страничните потоци от други източници, като 

домакинства, хранителна промишленост и други производства на биомаса. 

                                                           
62 According to the JRC, agriculture accounts for approximately 65% of the biomass supply sector in the EU-28, forestry accounts for 
34%, and fisheries represent less than 1%. Over 60% of biomass is used for feed and food, with the remainder split evenly into 
bioenergy (biofuels) and biomaterials (mainly solid wood products). 
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При анализиране на търсенето на биомаса, понастоящем 50% от биомасата в ЕС се използва в 

животновъдния сектор. Според прогнозата на Постоянния комитет за аграрни изследвания за 

устойчиво земеделие, горско стопанство и рибарство в биоикономиката, сценарият BIO-BOOM 

предвижда количеството биомаса, използвано в световен мащаб за биологични материали и 

химикали, да нарасне до 5,7 милиарда тона през 2050 год. 

Океаните и синята икономика 

Океаните покриват повече от две трети от земната повърхност и съдържат 97% от водата на 

планетата. Глобалната океанска икономика допринася значително за икономическия ръст и 

заетостта. Наред с рибата, добиването на биомаса от водорасли придобива все по-голяма 

значимост, тъй като се очаква този източник да представлява ефикасна алтернатива за 

увеличаване на потенциала на ЕС за производство на биомаса, особено за производството на 

протеини. Важно е, че всички дейности на „синята биоикономика“ зависят от по-широката 

макроикономическа среда и сложните и несигурни взаимодействия с останалите морски 

дейности. Съгласно Световния фонд за природата до 70% от годишната стойност на световната 

икономическа дейност на океана зависи от неговото най-общо състояние, а съществуващият 

натиск върху екологичните аспекти би намалил ресурсите на океана. Критична несигурност е 

свързана с наблюдаваното екологичното състояние на океаните, което е сериозно застрашено 

и има риск нанесените им щети да бъдат необратими. Ситуацията се ускорява поради 

ускорените темпове в изменението на климата. Океанът абсорбира около 93% от излишната 

топлина, задържана от парникови газове през периода 1971-2010 год., и 26% от антропогенен 

въглероден диоксид от началото на индустриалната революция. Само 4% от океаните са 

класифицирани като защитени, и само част от тях се управляват ефективно. Съществуват 

предположения, че ако настоящата тенденция продължава, до 2050 год., моретата и океаните 

може да съдържат повече пластмаси, отколкото риба. 

Изследване на клъстери основани на биомаса 

Енергийната политика на Европейския съюз има за цел да намали зависимостта от 

изкопаемите горива и да намали емисиите на парникови газове. За тази цел ЕС насърчава 

производството на енергия на базата на биомаса, в която се включват например дървесина, 

отпадъци и енергийни култури (Hämäläinen et al., 2011).  

Navickas et. al. (2017) изследвайки влиянието на клъстерите основни на биомаса на 

конкурентоспособността, на базата на индекс анализ на активността на регион, установяват че 

влиянието е значително63. Авторите приемат географски дефинирано определение за клъстер 

- всички обекти на клъстера трябва да бъдат разположени на разстояние до 100 км; един от 

друг, в противен случай се намаляват индексите на оперативна ефективност. В допълнение, 

                                                           
63 Изследването е проведено в Литва.  
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дейността на клъстерите е ориентирана към задоволяване на регионалното търсене на 

енергия, износът е рядко изключение.  

Клъстерите основани на биомаса стимулират използването на свободни дървесни отпадъци и 

това позволява да се постигнат икономически, социални и екологични ползи. За да се постигне 

този ефект е необходимо средата да е гъвкава, за да е възможно да се концентрират ресурсите 

и да се получи полза за източника. С допълнително създадената стойност се решават не само 

финансови, но и социални и екологични проблеми, като например създаване на работни места 

за нискоквалифицирани работници и управление на отпадъците. Последващият растеж не е 

от полза само на членовете на клъстера, но и за конкурентоспособността на страните, тъй като 

силният местен бизнес осигурява положително влияние върху икономиката на страната. 

Авторите идентифицират пет основни начина, по които клъстерите на биомаса повлияват на 

конкурентоспособността:  

 Влияят положително на БВП и насърчават регионалната икономика, 

използвайки отпадъци и създавайки нови пазари. Ако това доведе до изграждане 

на централа за производство на енергия, това ще се отрази на всички икономически 

актьори участващи в този процес.  

 Намаляват безработицата. В региони, където има проблеми с дългосрочната 

безработица и нискоквалифицирани работници, които за дълъг период не могат да 

намерят работа. Клъстерът може да помогне за решаване на този проблем, тъй като 

дейността е свързана с използване на нискоквалифициран труд за подготовката на 

биомасата за преработка. С намаляване на безработицата се откриват нови 

възможности за разнообразяване и подобряване на условията на работа. 

 Създават нови приходи за националния бюджет. Посредством платеното ДДС, 

данъци и осигуровки от работещите, а също и данък върху печалбата. Клъстерът 

основан на биомаса, води както до намаление на вноса на енергоносители, така и 

до увеличение на броя на транзакциите в икономиката и оттам до по-големи 

приходи от ДДС.  

 Променят структурата на вноса. Използването на собствени ресурси от биомаса 

намалява нуждите от внос на енергоносители. Това би позволило да се постигне 

излишък по външнотърговския баланс и парите, които бъдат спечелени, е възможно 

да бъдат насочени за повишаване на конкурентоспособността на страната. 

 Засилване на енергийната независимост. В света сега само няколко държави 

разполагат с излишък от енергийни ресурси, което прави останалите държави 

зависими от проблеми с веригата на доставките или политическа нестабилност в 

държавите доставчици.  
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Фигура 8:  Модел на клъстер основан на биомаса (Navickas et. al., 2017) 

 

В различните страни структурата на клъстерите основани на биомаса значително се 

различават. Например в Италия, клъстерът на биомаса е със широк спектър - действа в 

секторите за подготовка и използване на биомасата (Francescato and Negrin, 2013). В Германия, 

има обширен биоикономически клъстер, чиято цел е най-ефективно използване на дървесина 

и други биоразградими отпадъци, така че те могат да се създаде много повече добавена 

стойност. Клъстерът има 50 участници - компании, институти и други научни институции. Във 

Франция работят 71 клъстера за използване на биомаса и иновации. Тези структури правят 

научни изследвания, участват в производството и използването на биомаса, трансфера на 

знания и оборудване за други държави. 

Възможни модели за интеграция на основан на биомаса клъстер 

Павлов (2009), изследвайки междуотрасловата свързаност на производството на пелети и био-

брикети от биомаса с дървообработващите фирми и търговците на горива, представя варианти 

за изграждане на вертикални интегрираност и мрежи на сътрудничество64. Представени са два 

основни модела:  

Вертикална интеграция „напред“ - може да се разгледа в два етапа:  

 От дърводобивна фирма към пелетопроизводител - инициативата е в дърводобивната 

фирма, възможни са различни модели на сътрудничество: 

o Продажба на дървесна маса на пелетопроизводител. Дърводобивната фирма 

доставя на пелетопроизводителя дървесната маса, като разходите й свързани с 

тази дейност са за добиване (събиране), складиране и транспортиране 

(доставка) на биомасата 

                                                           
64 Павлов ги нарича „стратегически обединения“. 
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o Самостоятелно събиране и транспортиране на  отпадъчната биомаса от 

пелетопроизводителя. Подходящ е при заявено ограничено количество на 

отпадъчна биомаса, като пелетопроизводителят самостоятелно събира 

транспортира вторичната суровина до складовото си стопанство използвайки  

собствена техника. Предимство е придобиването на отпадъчна биомаса на 

относително по-ниска цена. 

o Собствено производство на пелети. Фирмата може да създаде дъщерно 

предприятие пелетопроизводител. Произведеното количество пелети и еко-

брикети може да се продава на клиенти и/или да се ползва за обезпечаване на 

нуждите на фирмата от топлинна енергия. 

 От пелетопроизводител (инициатор) към търговци на пелети/био-брикети и крайни 

клиенти.  

o Сключване на договори за покупко-продажба с местни и чуждестранни 

търговци. По отношение на еко-брикетите е възможно да се използват 

доставчиците на дърва за огрев, защото печките и камините, за твърдо гориво, 

са подходящи и за горене на био-брикети. 

o Специализирани магазини, магазини за конвенционални и пелетни печки и 

котли, и големи търговски вериги – канали за реализация на пелети.  

o Изграждане на собствен магазин, в който да предлагат, както пелети и еко-

брикети, така и печки и котли за тяхното горене. 

Вертикална интеграция “назад” също може да се представи в два етапа: 

 От търговците на пелети и био-брикети към пелетопроизводителя 

Търговеца сключва договор с за покупна на пелети и биобрикети. С цел засилване на 

интеграцията е възможно да изгради собствено предприятие или да участва в смесено 

предприятие за производство в райони с налични горски масиви, но с малък брой/капацитет 

производители. Подходящ е за търговци, чиято дейност е в райони бедни на биомаса, 

характеризиращи се с високи цени на конвенционалната енергия.  

 От пелетопроизводителя към доставчик на биомаса.  

o Пелетопроизводителя самостоятелно събира и транспортира 

отпадъчната биомаса, като влиза в договорни отношения с доставчика 

(дърводобивната фирма), за да получи право да използва отпадъчната биомаса. 

Предполага се, че разполага с необходимата техника. Предимство – по-ниски 

разходи – променливите му разходи са свързани с осигуряване на гориво за 

техниката и възнаграждения на техническия персонал, зает с “почистване” на 

горските площи.  



88 | P a g e  
 

o Пелетопроизводителят закупува дървесна биомаса. Не изисква притежание 

на техника. Променливите му разходи се определят от стойността на 

придобиване на единица суровина. А цената до голяма степен се определя от 

мястото на смяна на собствеността. Икономическата жизнеспособност на този 

вариант зависи от оценката, дали и каква складова база и техника, трябва да 

поддържа производителя. Възможностите са - или да се ориентира към 

производство с минимално складово стопанство, при което да закупува само 

количества на предварително определени интервали от време, според ритъма 

на производствения процес, а разходите за складово стопанство и техника са за 

сметка на доставчика. При този вариант съществува значителен риск от 

флуктуации на цените на входящата суровина, поради сезонността на 

производството и търсенето на дървесина. Това може да оскъпи крайния 

продукт или да намали рентабилността на производителя. Т.е. нужно е да се 

направи калкулация, която спрямо пазарната цена на крайния продукт, да 

задава максималната допустима цена на единица, за закупуване на биомаса. 

При по-високи доставни цени е целесъобразно да се обмисли алтернативен 

източник за доставка (например от селскостопански производства в района). 

Друго значително перо от разходите за производство ( от 40 до 50%) е 

влажността на входящата биомаса, което също трябва да се отчете при 

калкулацията. 

В заключение – интеграция във веригата на използване на биомасата може да се инициира от 

всеки от участниците – доставчик – производител – търговец. 

Моделни подходи за оценка на пътя на биоикономическото развитие 

Моделирането и разработването на сценарии може съществено да допринесе за развитието 

на бъдещата биоикономика. Основно предизвикателство за цялостното моделиране като 

процес е, че както икономическите, така и екологичните връзки и бъдещото социално 

развитие трябва да бъдат взети под внимание. Съществуващите подходи могат да допринесат 

за анализа на целия биоикономически комплекс. Множество фактори влияят върху развитието 

на биоикономиката: 

 Демографско развитие и потребителски предпочитания; 

 Обществени предизвикателства като продоволствената сигурност; 

 Естествени (напр. водна, сухоземна сигурност) и социално-икономически (напр. Ниво 

на образование, търсене на работна ръка) фактори. 
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Фигура 9:  Моделни подходи за оценка на биоикономиката 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Bioeconomy: Shaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economy 

Принципни моделни подходи за оценка 

Computable general equilibrium (CGE) models или Модели за калкулиране на общото 

равновесие (CGE), се основават на общата теория за равновесието и те се стремят да обяснят 

баланса между търсене и предлагане. Примери за приложението им са: 

GTAP (Global Trade analysis project) е рекурсивен динамичен CGE модел. Основните му 

приложения са многофакторния анализ на търговията и ефектите от либерализацията на 

търговията. Той се базира на връзките между сектори като селското стопанство и енергетиката 

и е разширен до областта на биоенергията. Статистическата база на CGE е т.нар social 

accounting matrix (SAM), която се основава на концепция за кръговия поток на ресурсите (Input-

Output). 

MAGNE (Modular applied general equilibrium model е рекурсивен динамичен CGE модел и се 

изгражда върху базата данни на GTAP. Той има модулна настройка с модули за 

картографиране на Общата европейска селскостопанска политика (ОСП) и биогоривата и 

оценява дългосрочните, икономически ефекти и по-надолу по веригата, включително цена. 

Partial equilibrium (PE) models - Моделите за частично равновесие (PE) също се базират на 

неокласическата теория, но те се фокусират върху конкретен пазар или сектор: 

Храна: 

 PE селскостопански модели; 

  Модели за консумация на храна на 
домакинствата; 

 Риболовни модели. 

Политика и стратегия – търговия, финанси, околна 
среда, R&D, индустрия, благополучие, устойчивост 

Фактори: 

 Икономическо 
развитие; 

 Потребителски 
предпочитания; 

 Демография; 

 Иновации и 
технологична 
промяна; 

 Климат. 

CGE models Търсене 

Предлагане 

Биоенергия: 

 PE енергийни модели; 

 Техно-икономическа 
оценка; 

 LCA модели. 

(Био) материали: 

 PE модели; 

 Разходо-
минимизиращи 

модели; 

 LCA модели. 

Социални 
предизвикателства: 

 Продоволствена 
сигурност; 

 Управление на 
природните 
ресурси/ 
биоразнообразие; 

 Зависимост от 
невъзобновяеми 
ресурси; 

 Управление и 
адаптиране към 
климатичните 
промени; 

 Заетост. 
Ограничения – земя, вода, невъзобновяеми ресурси, 

климат 

https://books.google.kz/books?id=29pCDwAAQBAJ&pg=PA303&dq=cge+models+bioeconomy&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiuo-CEtsrjAhUmmYsKHVArCDgQ6AEIKTAA#v=onepage&q=cge%20models%20bioeconomy&f=false
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GLOBIOM (Global Biosphere Management model) е глобален, икономически модел за частично 

равновесие в селското и горското стопанство с висока резолюция на глобалното земеделие, 

горско стопанство и промяна на земеползването. Проблемите, анализирани от GLOBIOM, 

включват конкуренцията за използване на поземления ресурси в секторите на селското 

стопанство, биоенергията и горското стопанство; влиянието на промяната в начините за 

използването на земята върху политиките в областта на биоенергията, политиките за 

смекчаване на изменението на климата и компромиси с хранителни продукти срещу околната 

среда. 

CAPRI (Common Agricultural Policy Regionalised Impact) - анализът е пространствен PE модел, 

фокусиран върху селскостопанския сектор в Европа. Той е разработен за оценка на 

предварителното въздействие на ОСП на ЕС и търговските политики върху селскостопанската 

продукция, доходите, пазарите, търговията и околната среда от глобален до регионален 

мащаб. CAPRI може да анализира широк спектър от политически мерки, като същевременно 

взема предвид агроекологичните въздействия. Сравнителният статичен икономически модел 

се разделя на модул за доставка и пазарен модул. Модулът за доставка се състои от 

независими модели на нелинейно програмиране, които представят дейности на всички 

земеделски производители на регионално и селскостопанско ниво, отчетени по 

икономическите сметки на селското стопанство. Пазарният модул предоставя цени, 

използвани в модула за доставка и дава възможност за анализ на пазара на глобални, 

европейски и национални мащаби, както и анализ на благосъстоянието. Връзката между 

модулите за доставка и пазар се основава на итеративна процедура. 

Economic bottom-up models - Икономическите модели «отдолу-нагоре», могат да отговорят на 

широк спектър от въпроси в рамките на цялостен биоикономически комплекс. Тези модели 

анализират много подробни технологии и процеси, както и поведението на различни субекти, 

като ферми или дори енергийни централи. По правило моделите «отдолу-нагоре» не могат да 

произвеждат косвени или индуцирани ефекти (напр. ценови реакции, конкуренция, ефекти на 

заместване и технологични и структурни промени) извън техните относително тесни системни 

граници. Примери са: 

Agro-economic supply models - Агроикономическите модели на предлагане са подходящи за 

симулиране на реакциите на адаптация на стопанствата / регионите към променящите се 

политически или технологични условия: 

 FSSIM (Farm System Simulator) е модел за оптимизация, който максимизира общия 

брутен марж при набор от ресурси и политически ограничения. Това е компонентна 

рамка с модули за картографиране на цели на земеделските производители, риск, 

калибриране, както и инструменти за селскостопанска и екологична политика, така и 

текущи, алтернативни и бъдещи дейности по продуктите. 
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 EFEM (Economic Farm Emission Model) симулира селскостопанско производство на 

микро (фермерско) и мезо (регионално) ниво. Това е модел за доставка, базиран на 

статично линейно програмиране. Цените за производителите, производствените 

разходи и капацитета за типичните стопанства се определят екзогенно. 

Techno-economic optimization models - През последните години са разработени модели за 

технологично-икономическа оптимизация на веригите за доставка на биомаса, за да се 

определят възможните места за планове за изгаряне на биоенергия или биорефиратори. 

 BeWhere е пространствено изричен, технологично-икономически инженерен модел за 

оптимизиране на системите за възобновяема енергия. 

 BiOLoCaTe (Biomass value chain integrated Optimization for Location, Capacity and 

Technology planning) също е смесен модел на линейно програмиране, който се използва 

за оптимизиране на веригите за доставка на биомаса. Тази технико-икономическа 

оценка включва процеси на снабдяване, логистика и преобразуване и се основава на 

постижима печалба от приходи, генерирани от продажба на електричество и топлинна 

енергия или на биологични материали. 
Таблица 9: Подходи за оценка на биоикономиката 

 CGE models PE models Bottom up analysis IAMs 

Приложение Ефекти от политиката 
за биомаса и 
биоенергия за цялата 
икономика, 
включително 
последващи ефекти 
върху промените в 
използването на 
земята и емисиите на 
парникови газове, 
предизвикани от тези 
политики. Косвени 
замествания, 
използване на земята и 
възходящ ефект 
поради множество 
сектори и 
производствени 
фактори. 

Секторно въздействие 
на политиките за 
биоенергия върху 
селското стопанство, 
горското стопанство, 
промяната в 
използването на 
земята, енергийната 
система и на емисиите 
на парникови газове. 

Голямо 
разнообразие от 
специфични 
(технически) 
аспекти на 
производството, 
преобразуването и 
използването на 
биомаса. 
Валидиране на 
други изследвания 
с по-широк обхват, 
например като 
моделите PE, CGE и 
IAM. 

Потенциали на 
ресурсите за 
биоенергия при 
различни 
допускания (вкл. 
Критерии за 
устойчивост). 
Възможен принос за 
биоенергията в 
дългосрочната 
политика за 
климата. Влияние на 
политиките за 
биоенергия върху 
глобалното 
използване на 
земята, водата и 
биоразнообразието. 

Типична 
времева 
рамка 

Краткосрочен – 
дългосрочен период 

Краткосрочен – 
средносрочен период 

Краткосрочен – 
дългосрочен 
период 

Дългосрочен 
период 

Силни страни  Изчерпателно обхваща 
както икономическите 
сектори, така и 
регионите, за да отчита 
взаимовръзките. Може 
изрично да моделира 
ограничени 

Обхваща в детайли 
анализираните 
сектори с пълно 
представителство на 
пазара. Ясно 
представя 
биофизични потоци и 

Дава подробна 
информация за 
технико-
икономическите, 
екологичните и 
социалните 
характеристики и 

Интегрира различни 
системи в една 
моделираща рамка. 
Възможност за 
анализ на обратната 
връзка между 
системите на човека 
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икономически ресурси. 
Измерва общия ефект 
на общата икономика и 
глобалния ефект от 
политиките в областта 
на биоенергията (вкл. 
Косвени и 
възстановяващи 
ефекти). 

абсолютни цени. 
Обикновено дава 
повече подробности 
за регионалните 
аспекти, 
политическите мерки 
и показателите за 
околната среда. 

въздействието на 
системите, 
базирани на 
биологични данни. 
 

и природата и 
синергите между 
отделните политики 
и стратегии. 
Изградена около 
дългосрочна 
динамика. 
 

Ограничения Нивото на агрегиране 
може да прикрие 
различията в основните 
съставни елементи. 
 

Оптимизира 
благосъстоянието на 
заинтересованите 
страни, но само за 
сектори, включени в 
модела. Не взема 
предвид 
макроикономическите 
баланси и 
въздействията върху 
непредставените 
сектори. Необходими 
са голям брой 
предположения за 
дългосрочни 
прогнози. 

Косвени и 
индуцирани 
ефекти извън 
обхвата на 
изследването не са 
включени. 
 

Прекалено високо 
ниво на агрегиране 
или прекалено 
сложни системи. 
Неподходящи за 
краткосрочни 
оценки. Изисква 
голям брой 
предположения. 
 

Източник: Bioeconomy: Shaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economy 

Идеята на integrated assessment models (IAMs) е да се проектира и оцени взаимодействието 

между човешките дейности и природната среда. Предвидената интеграция може да се отнася 

до анализа на съгласувани проблеми и до интеграцията на заинтересованите страни, 

дисциплини, процеси и модели както във времева, така и в пространствена степен. Основното 

предимство на IAMs е, че те преодоляват границите на моделите, фокусирани върху конкретни 

теми, напр. върху селскостопанския или енергийния сектор, без да се отчита въздействието 

върху човешките дейности върху (био) физическите системи. Чрез свързване на различни 

модели, IAM могат да обхванат редица различни дисциплини и области на научни 

изследвания, включително икономика, енергиен анализ, селскостопански анализ, социални и 

екологични измерения на биоикономическото развитие. 

IAMs, представляват ефективен инструментариум за оценка на сложни, мащабни проблеми на 

околната среда и устойчивото развитие. Тъй като много от тези проблеми са тясно 

взаимосвързани, са необходими интегрирани модели, за да се анализират последствията от 

тези връзки, а съществената инерция в системата човек-среда може да бъде уловена само при 

дългосрочни сценарии. Моделите могат да бъдат свързани по няколко начина за постигане на 

интегрирана оценка (Wicke et al., 2015)65: 

                                                           
65 Wicke, Birka et al. (2015): Model collaboration for the improved assessment of biomass supply, demand, and impacts. In: GCB 
Bioenergy 7, S. 422–437. 

https://books.google.kz/books?id=29pCDwAAQBAJ&pg=PA309&dq=LCA+to+assess+regional+bioeconomy&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiwz77Kr8rjAhXVAxAIHcFgA_wQ6AEIOTAD#v=onepage&q=LCA%20to%20assess%20regional%20bioeconomy&f=false


93 | P a g e  
 

 Хармонизира входните данни за различните модели и нива на агрегиране, напр. броя 

на икономическите сектори и дефинициите на сценарии;  

 Систематично сравнение на резултатите и чувствителността, за да се разкрият 

различията между моделите в по-голяма дълбочина;  

 Модели на връзки: интегрира диапазоните на моделите, като използва резултати от 

един модел като вход за друг модел (еднопосочен обмен на данни) или интегриране 

на входове (двупосочен обмен на данни) чрез конкретна интеграция чрез опростена 

версия на модела или едновременно модели за решаване на цялостно интегриране 

също е начин. 

IMAGE (Integrated Model to Assess the Global Environment) - Основните ползи се заключават до 

описание на бъдещото развитие на така наречените преки и косвени двигатели на глобалните 

промени в околната среда. Те включват население, икономическо развитие, начин на живот, 

политики и промяна на технологиите (компонент на ключовите фактори). Повечето ключови 

фактори, като промяна на технологията се въвеждат в различни компоненти на IMAGE (Фигура 

10). За да се гарантира, че екзогенните предположения, направени по отношение на тези 

фактори, са последователни, са формулирани кратки сюжетни сценарии за това как бъдещето 

може да се разгърне и да се използват за извличане на вътрешно последователни 

предположения за основните движещи сили. 

Например, прогнозите за добив в модела на аграрната икономиката и ефективността на 

производството на слънчева енергия в енергийния модел зависят от по-общото описание на 

динамиката/ темпа на промяната на технологиите. Населението и икономическото развитие 

могат да бъдат предоставени като количествени резултати, повлияни от външни източници 

или модели и да се разглеждат количествено като екзогенни двигатели. 

За населението, IMAGE използва екзогенни предположения, като общо население на регион, 

размер на домакинството и степен на урбанизация. Могат да се използват и прогнозите за 

динамиката в демографията на населението на GISMO, които вземат предвид обратната 

връзка и влиянието на факторите на околната среда върху нарастването на населението 

(компонент на човешкото развитие), като замърсяване на въздуха и недохранване. 

Екзогенните предположения се използват за икономически променливи, като например БВП. 

В повечето проучвания икономическите прогнози се разработват чрез макроикономически 

модели, базирани на сюжетните линии на сценария. Специфичните за сектора икономически 

показатели и потреблението на домакинствата могат да бъдат извлечени директно от такива 

модели и допълнени от категории доходи, отразяващи коефициента на GINI, мярка за 

несъответствие в разпределението на доходите. 
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Фигура 10:  IMAGE 3.0 

 

Източник: PBL,2014 

Оценка на жизнения цикъл (Life Cycle Assessment – LCA)– практичният инструмент на биоикономиката 

Идеята за кръговата икономика, както бе посочено по-горе, постепенно се развива и 

консолидира през последните 20 години. Тя остава всеобхватна концепция, а не просто 

методология и има силни взаимодействия с други завършени идеи. За прилагането си, 

кръговата икономика разчита на различни субсидиарни концепции, като функционална 

икономика и разширена отговорност на производителя, както и на LCA (Фигура 11). 

Фигура 11:  Концепция за кръгова икономика 
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https://models.pbl.nl/image/index.php/Framework_overview
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Дефиницията на функционалната икономика се основава по-скоро на начина на използване, а 

не на произхода и характера на собствеността на ресурсите. Концепцията взема предвид 

всички промени в потреблението, като за ефективността си разчита на разчитане поведението 

на крайния потребител и на по-ефективни икономически модели, като дори има възможност 

да предостави съпътстващите ползи за отделните региони. В основата на икономическата 

парадигма стои допускането, че генерираната стойност се състои в ползите, получени от 

използването (стойност на използване) на самата стока или услуга, или от нейната стойност в 

представите/ по мнението на останалите потребители (алтернативна стойност). 

Разширената отговорност на производителите (EPR) е подход в областта на околната среда, 

при който отговорността на производителите за техните продукти се разширява, за да включи 

социалните разходи в управлението на отпадъците, включително въздействието върху 

околната среда от начина на управление на отпадъците. Посредством този подход, се 

стимулира производителите да предприемат промени в своето производство, включително в 

дизайна на продуктите, които биха намалили разходите за управление на отпадъците. Тези 

промени включват подобряване на рециклируемостта и повторната употреба на продуктите, 

както и включване на така наречените дейности по „проектиране на околната среда“ (DfE). 

Глобалното развитие към кръговата икономика представлява реална възможност за развитие 

на регионите. Трите измерения на въздействието (социално, икономическо и екологично) са 

силно взаимосвързани, тъй като заедно влияят върху формирането на цялостното обществено 

възприемане на въздействията и ползите от даден продукт или процес. 

Следователно интегрираната еволюция на тези измерения следва да бъде разгледана по 

отношение на времева рамка, генериран опит, и налична информация на ниво местните, 

регионалните и националните отговорни лица/ институции. 

Постигането на интегрирана оценка на горепосочените измерения на устойчивостта, особено 

от регионална гледна точка, е предизвикателство, пред което методите за Оценка на жизнения 

цикъл (LCA) и Разходи за жизнения цикъл (LCI) вземат предимство, главно поради отчитане 

динамиката в отделните фази на жизнения цикъл, като същевременно оценяват 

въздействието на продукта или система върху околната среда. 

Оценката на жизнения цикъл на околната среда (LCA) е техника, предназначена за оценка на 

екологичните рискове, свързани с продуктовата система или дейност, директно чрез 

идентифициране и количествено определяне на използваната енергия и материали и 

отпадъците, внесени в околната среда, или косвено чрез оценка на въздействието на околната 

среда от такива материали, енергия и отпадъци. Методологията проследява целия период на 

експлоатация на продукта или дейността като процес, включително добива и обработката на 

минерални ресурси, процеса на производство на продукта, дистрибуцията, крайното 

потребление, повторната употреба, поддръжката, рециклирането до окончателното 
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изхвърляне и транспортиране. LCA се концентрира върху изследването на въздействието на 

продуктовата система върху околната среда, върху зоната на екосистемите, здравето на хората 

и използваните ресурси. 

Основните характеристики на LCA са: 

 Перспектива върху пълния жизнен цикъл - обектите, изучавани в LCA, често са 

физически продукти и терминът „продуктова система“ сигнализира, че е взета 

перспективата на техния жизнен цикъл, т.е. всички процеси, необходими за 

изпълнение на функцията на продукта. LCA интегрира използването на ресурсите и 

емисиите през целия жизнен цикъл на анализираната система, от извличането на 

природните ресурси чрез обработка на материали, производство, разпространение и 

използване, до рециклиране / енергийна валоризация и изхвърляне на всички останали 

отпадъци. Фокусът върху жизнения цикъл позволява да се идентифицира и 

предотврати изместване на значимостта и влиянието между етапите или процесите на 

жизнения цикъл, което се случва, ако усилията за намаляване на въздействието върху 

околната среда в един процес или етап от жизнения цикъл неволно създават (вероятно 

по-големи) въздействия върху околната среда в други процеси или етапи на жизнения 

цикъл. 

 Обхваща широк спектър от екологични проблеми - като изменение на климата, 

използване на прясна вода, трансформация на поземления ресурс, токсично 

въздействие върху човешкото здраве, изчерпване на невъзобновяемите ресурси и еко-

токсични ефекти от метали и синтетични органични химикали. Основната причина за 

разглеждане на множеството екологични проблеми е отново да се избегне 

прехвърляне на ефекта от всеки един етап от жизнения цикъл на продукта върху 

околната среда. Тук прехвърлянето на потенциалното влияние се случва, ако усилията 

за намаляване на един вид въздействие върху околната среда неволно увеличават 

други видове въздействия върху околната среда. 

 Установява взаимовръзка - LCA въвежда широк спектър от екологични проблеми в 

интегрирана рамка за оценка въздействието върху околната среда. Тези проблеми 

включват изменение на климата, токсичен ефект върху хората и екосистемите, 

замърсявания на въздуха, изчерпване на материалните и природните ресурси. 

Анализът позволява тези натиск върху околната среда и потенциалите за въздействие 

да бъдат свързани с всяка определена система, като определен вид стоки, услуга, 

компания, технологична стратегия, страна и т.н. 

 Има количествен характер – LCA може да се използва за сравняване на въздействието 

върху околната среда на различни процеси и продуктови системи. Чрез 

инвентаризиране на количествата на всички ресурси свързани с употребата на дадени 

продукти/ услуги, той позволява относителен и абсолютен анализ и мониторинг на 
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резултатите във времето. Субективните елементи могат до голяма степен да бъдат 

изключени или систематично адресирани при интерпретирането на резултатите. 

 Базира се на науката - количественото определяне на потенциалните въздействия в 

LCA се корени в естествената наука. 

Методът LCA е един от основните инструменти за прилагане на принципа за устойчиво 

развитие в биоикономиката и кръговата икономика. В икономическия модел, предлаган 

понастоящем в Европейския съюз, ресурсите трябва да се използват по-устойчиво. 

Затварянето на жизнения цикъл на продуктите чрез повишаване на нивото на рециклиране и 

повторна употреба ще бъде изключително полезно не само за околната среда, но и за 

икономиката. 

LCA датира от 60-те и 70-те години на миналия век, когато резултатите от проучванията са 

отчетени по-скоро като общ профил на ресурси и емисии, и не е била извършвана 

количествена оценка на свързаното с това въздействие върху околната среда. Методите, 

ориентирани към жизнения цикъл, които са предшественица на съвременната методология 

на LCA, са разработени през 60-те години в сътрудничество между университетите и 

индустрията. В началото са по-известни като анализ на ресурсите и околната среда (REPA) или 

екологичен баланс, докато терминът LCA не се превръща в норма през 90-те години. Ранните 

модели могат да се характеризират като материално и енергийно счетоводство и са 

вдъхновени от възможностите за отчитане на материалния поток, тъй като са фокусирани 

върху инвентаризиране на използването на енергия и ресурси, емисиите и генерирането на 

твърди отпадъци от всеки индустриален процес в жизнения цикъл на продуктовите системи. 

Първоначалният фокус върху отчитането на физическите потоци в жизнения цикъл на продукта 

постепенно се разширява с осъществяване на връзка между резултатите от инвентаризацията 

и в потенциал за въздействие върху околната среда. В ранните години от историята на LCA, 

негативното въздействие върху околната среда, и респективно противодействащите методите, 

обикновено свеждат до обществените опасения, без да е налице съгласуваност или 

хармонизация на прилаганите дейности. През 90-те години се появява амбицията да се измери 

количеството на всички съответни въздействия върху околната среда, независимо от 

изменението на обществените проблеми, с цел да се избегне пренасочването на тежестта. 

През 1993 год. стартира процес на стандартизация за LCA в рамките на Международната 

организация за стандартизация - ISO, което води до създаване на обща рамка и основни 

принципи, включително специфичен стандарт за оценка на въздействието на жизнения цикъл 

- LCIA (ISO 14040, 1997), заедно със стандартите, описващи моделирането на инвентаризацията 

на жизнения цикъл (ISO 14041, 1998) и интерпретацията (ISO 14043, 2000). 

Първата методология за оценка на въздействието, която покрива изчерпателен набор от 

категории за въздействие e CML92 (Институт за екологични изследвания към университета в 
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Лайден, Холандия). Шведският метод EPS, фокусиращ се върху причинените щети, използва 

различен подход, даващ приоритет върху щетите върху екосистемите и човешкото здраве, а 

не върху общите въздействия от средната точка. Този подход е последван от холандската 

методология за Екоиндикатор 99, публикувана през 1999 год., която представлява по-

ориентиран към науката подход за моделирането на щетите върху околната среда. Поради 

различията в стандартите за данни и качеството, използването на ресурсите и емисиите от 

един промишлен процес се различават съществено в различните бази данни, но в този момент 

на развитие акцентът е по-скоро върху разширяването на обхвата на подобни методи, 

отколкото върху тяхната точност. 

Тази ситуация се подобрява през 2003 год., с реализирането на първата база данни за 

екоинвентаризация, която обхваща всички индустриални сектори и цели създаване на  

последователни стандарти за данни и качество. Методите за оценка на въздействието 

непрекъснато се усъвършенстват и се появяват няколко нови методологии, които и често се 

актуализират. Първите методи за оценка на ефекта върху околната среда вземат под внимание 

често големите разлики в идентифицираните рискове за околната среда при отделните 

емисии. Осъзнаването, че може да има много големи разлики също и в чувствителността на 

околната среда, която генерира негативните въздействия, води до освобождаването на EDIP 

200366, който представлява метод с пространствено диференцирани подходи за оценка на 

въздействието, обхващащи неглобални въздействия като еутрофикация и подкисляване. 

С глобализацията на производството и засиления акцент върху продуктите на биологична 

основа в LCA, методите за оценка на въздействието на въздействията, свързани с добива на 

ресурси, като използването на водния и поземления ресурси, регистрират значителна 

активност в периода 2000 - 2010. Хибридният LCA извлича ползите от анализа на инвентара, 

базиран на процесните спецификации и подхода Input/ Output. Като се взема предвид, че 

устойчивостта има и социално измерение, нарастващия интерес провокира и опитите да се 

разработят методи за социална LCA методология за количествено определяне на социалното 

въздействие на жизнените цикли на продуктите. Създава се рамка за оценка на устойчивостта 

на жизнения цикъл (LCSA) за извършване на оценки, която има за цел да анализира 

екологичните, социалните и икономическите измерения на устойчивостта. 

През 2006 год. стандарта за LCIA (ISO 14042, 2000) е обединен в стандарта ISO 14044 (ISO 14044, 

2006), който заедно с актуализираната версия на основния стандарт LCA (ISO 14040, 2006) 

представлява настоящия стандарт за LCA. 

От началото на 90-те години и паралелно с разработването на стандартите ISO са направени 

няколко опита за хармонизиране в посока LCIA. 

                                                           
66 Hauschild M, Potting J (2005) Spatial differentiation in life cycle impact assessment – the EDIP2003 methodology. Environmental 
News No. 80. The Danish Ministry of the Environment, Environmental Protection Agency, Copenhagen 
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Европейската комисия също създава препоръки за най-добрите практики за LCA и LCIA в 

рамките на Международната система от данни за жизнения цикъл (ILCD), за да подкрепи 

изследванията в посока управление на екологичните ефекти. 

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Sustainable Consumption 

and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan (COM (2008) 397)67 интегрира 

следните документи: 

 През 2003 Communication from the Commission to the Council and the European 

Parliament: Integrated Product Policy Building on Environmental Life-Cycle Thinking (COM 

(2003) 302)68 определя по-специфични политики, базирани на жизнения цикъл, както и 

предоставя необходимите авторитетни насоки за използването на методологията. С 

това се принава, че „LCAs предоставят най-добрата рамка за оценка на 

потенциалните въздействия върху околната среда на наличните продукти в 

момента“. Същевременно се отбелязва, че "... дебатът продължава за добрата 

практика". 

 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Thematic Strategy on 

the sustainable use of natural resources (COM (2005) 670)69; 

 The Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the 

European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions - Taking 

sustainable use of resources forward - A Thematic Strategy on the prevention and recycling 

of waste (COM (2005) 666)70; 

 The Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 

2008 on waste and repealing certain Directives71; 

 The Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of The Council of 25 

November 2009 on the EU Ecolabel72, and 

 Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 

November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-

management and audit scheme (EMAS), repealing Regulation (EC) No 761/2001 and 

Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC73. 

                                                           
67 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0397:FIN:EN:PDF  
68 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2003/EN/1-2003-302-EN-F1-1.Pdf  
69 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52005DC0670  
70 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52005DC0666 
71 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=EN  
72 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:027:0001:0019:en:PDF  
73 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1221  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0397:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2003/EN/1-2003-302-EN-F1-1.Pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52005DC0670
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52005DC0666
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:027:0001:0019:en:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1221
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Едно от най-честите дефиниции на LCA, е определението, предложено от Fava et al.74; в 

съответствие с това определение, LCA е метод, предназначен за оценка на рисковете за 

околната среда, свързани с продуктовата система или дейност, директно, чрез 

идентифициране и количествено определяне на използваната енергия и материали и 

отпадъците, внесени в околната среда, или индиректно, чрез оценка на въздействието върху 

околната среда на такива материали, енергия и отпадъци. Оценката обхваща целия живот на 

продукта или дейността, от добива и обработката на минерални материали, процеса на 

производство на продукта, дистрибуцията, използването, повторната употреба, поддръжката 

и рециклирането до окончателното изхвърляне и транспортиране. LCA насочва изследването 

на въздействието на продуктовата система върху околната среда към зоната на екосистемата, 

здравето на хората и използваните ресурси. 

През последните години възникват опасения относно характера на икономическото развитие 

и негоните перспективи, тъй като текущия му темп вече не може да бъде поддържан, което от 

своя страна може да доведе до неспособност да се отговори на нуждите на съвременните 

общества. Особени опасения са свързани с дисбаланса при използването на природните 

ресурси, непрекъснато нарастващия консуматорски характер на потреблението и липсата на 

ограничения при използването на ресурсите. Устойчивото възстановяване на индустриалното 

общество е обвързано с осигуряване на средства за управление и смекчаване на последиците 

от човешкия натиск върху околната среда. В този контекст „икономиката на устойчивото 

развитие“ намери своето място във формирането на нов социален, икономически и 

икономически ред. 

Поради наличието на взаимообвързаност по веригата на доставки и поради нуждите на 

заинтересованите страни и потребителите, LCA се прилага в голям брой сектори, включително 

някои МСП. Все повече компании имат вътрешни експерти и екипи по LCA и подходът често се 

интегрира с разработването на продукти. Такива дейности спомагат за по-добро информиране 

в процеса на вземане на решения, включително повишаване на осведомеността за дейностите 

и тяхното въздействие върху веригите на доставки, фазите на употреба и крайния живот. 

LCA също се използва все по-често под формата на разработка на база данни и насоки/ 

препоръки, специфични за конкретен сектор / продукт. LCA помага на компаниите да 

идентифицират най-добрите въздействия върху околната среда, ползите и необходимите 

компромиси75. 

На ниво пазар, LCA се използва в контекста на комуникация на индустрията с бизнес клиентите, 

с клиентите (чрез нарастващия набор от етикети за въглероден отпечатък, базиран на 

жизнения цикъл), и със съответните институции (напр. в контекста на консултации със 

                                                           
74 Fava J. SETAC Workshop Report: A Technical Framework for Life Cycle Assessments; August 18-23, 1990; Smugglers Notch, Vermont. 
Washington, DC: SETAC; 1991 
75 https://www.lifecycleinitiative.org/applying-lca/lca-databases-map/  

https://www.lifecycleinitiative.org/applying-lca/lca-databases-map/
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заинтересованите страни относно развитието на политиките и разработването на етикети за 

екологични продукти). 

Сама по себе си, традиционната икономика е социална наука, която се характеризира с 

цялостен спектър от изследователски проблеми с различна степен на важност. Доскоро 

изследванията в общия спектър на икономиката основно са насочени към реализиране на 

решения, които да позволят реализиране на икономическото и социалното развитие. При 

наличието на нововъзникващите и непознати досега проблеми, с които традиционната 

икономика не е в състояние да се справи, появата на нови изследователски проекти, които 

генерират нов тип икономическо мислене – като например икономиката за устойчивото 

развитие. Тези нови подходи най-общо се определят като устойчиво наука. 

Един от основните въпроси, пред които съвременната икономика е изправена и се опитва да 

намери отговори, са тези свързани с това как да се управляват природните ресурси, за да се 

гарантира, че са удовлетворени всички обществени потребности, като в същото време се 

постигне регенерацията на естествената околна среда и биосфера, както и техните основни 

функции да останат незасегнати? 

Икономиката на устойчивото развитие се стреми също така да се определят условия, които да 

гарантират по-високи екологични (опазване на околната среда), икономически и социално-

културни стандарти, както за настоящите, така и за бъдещите поколения, в рамките на 

толерантността и възможността за регенериране на природните ресурси, като по този начин 

се прилага принципа за справедливост между поколенията. 

Сред основните взаимоотношения и проблемните области, отнасящи се до икономиката на 

устойчивото развитие могат да бъдат изброени: 

 Затоплянето на климата → липса на икономическа стабилност; 

 Унищожаване на екосистемите → недостатъчно удовлетворяване на потребностите на 

обществото, увеличаване на цените на стоките; 

 Свръхексплоатация на невъзобновяеми природни ресурси (предимно енергийни 

суровини) → инфлация, икономически дисбаланс, зависимостта от доставките на 

суровини, забавяне на икономическото развитие и повишаване на цените на стоките и 

услугите; 

 Пренаселеност → неудовлетвореност на основните потребности (най-вече вода и 

храна). 

За баланс при пазарния механизъм, от съществено значение е всички разходи, свързани с 

производството, използването и крайната фаза на даден продукт/ услуга (включително 

разходите по замърсяване на природната среда), да са включени в крайната цена на продукта. 

Това на практика е трудно реализуемо тъй като разходите възникват и биват прехвърлени в 

различните етапи от продуктовата верига. 
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Природните ресурси често се разглеждат като обществени блага, които могат да се използват 

без големи ограничения. Това естествено се основава на погрешно предположение, което 

стана очевидно особено в момент, когато трябва да се справим с прекомерната употреба на 

невъзобновяеми суровини и следователно с нарастващата конкуренция до достъпа до тези 

ресурси. Природните ресурси бавно се превръщат в редки стоки, което съответно се отразява 

и на пазарната им цена. Тази цена постепенно ще се увеличава и бъдещите поколения ще 

бъдат допълнително натоварени с последващите разходи. 

Друг важен фактор е експоненциалният темп на нарастване на икономическото развитие и 

свързания с него консуматорски тип потребителско поведение. Непрекъснатото нарастване на 

потребностите на съвременното общество постепенно се превръща в невъзможно използване 

на ресурсите и сериозно натоварване на околната среда. Развитите страни са подвластни на 

определени стилове и тенденции, които силно засягат развиващите се страни. Въпреки това 

желанието за притежание изглежда непосилно сега, докато търсенето и предлагането ще 

продължат да растат. 

Политики в областта на биоикономиката 

Тази точка има за цел да опише политическите рамки на биоикономиката в европейските 

региони, включително стратегическо разбиране на регионалните политики за биоикономиката 

и значението на съществуващите европейски рамки за финансиране, от които могат да се 

възползват и българските производители. Резултатите се основават на картографирането в 

ИСИС документите и Оперативните програми на ЕС, както и за анализ на казуси от европейски 

региони и страни.  

По-голямата част от европейските стратегии за интелигентен растеж предвиждат подкрепа за 

Научно изследователски институти в областта на биоикономиката. Повечето от тях са 

фокусирали своите научно-изследователски интереси в сферите на селскостопанската и 

енергийната научноизследователска и развойна дейност. Казусите показват, че подкрепата 

може да бъде или стратегическа - с ясни приоритети в областта на биоикономиката - по-

специално в регионите с а обща стратегия за биоикономика (например кръгова икономика, 

зелена / устойчива икономика, синя икономика), или вградени в една или няколко 

съществуващи стратегически рамки като национални или регионални форми на секторна 

подкрепа за иновациите в селското стопанство, рибарството, специфични отрасли, при 

управлението на отпадъците и т.н. 

По отношение на конкретни мерки и начин на финансиране, стратегиите за интелигентен 

растеж предлагат широк спектър от мерки. Поради разнообразието в тематичните приоритети 

и общия характер на подкрепата под формата на мерки и програми (т.е. не само ориентирани 

към биоикономическите компании или под-райони) е почти невъзможно да се създаде пълен 

сбор от мерки за подкрепа и форми на финансиране. 
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Примерите в казусите обаче илюстрират разнообразието от съществуващи мерки. Повечето 

ИСИС стратегии и други стратегически рамки за НИРД организират своите планове за 

финансиране по програми и икономически сектори. Тъй като биоикономиката в повечето 

случаи получава неидентифициран дял от различни програми и обхваща също различни 

сектори, е трудно да се изчислят обемите на финансиране за периода 2014-2020 год. 

Някои страни и региони следват стратегически подход в при подкрепата на биоикономиката. 

Анализът проведен от Европейската комисия показва, че 19 държави-членки вече имат 

стратегия за биоикономика (или подобен стратегически документ) или са в процес на 

разработване на стратегия. Освен това, 49 от анализираните региони са разработили 

регионална стратегия за биоикономика или подобен изчерпателен документ. 

В случаите, когато има регионална стратегия за биоикономика или подобно стратегическо 

разбиране, съществуват обикновено обществени форми които подкрепят съществуващите 

структури за укрепване на биоикономиката. 

Регионални рамки на политиката в областта на биоикономиката 

По-голямата част от европейските стратегии предвиждат подкрепа в областта на 

биоикономиката. Повечето от тях като част от селскостопанската и енергийната 

научноизследователска и развойна дейност. Подкрепата е с ясни стратегически  приоритети в 

областта на биоикономиката - по-специално в регионите с обща стратегия за биоикономика 

(например кръгова икономика, зелена / устойчива химия, синя икономика), или вградени в 

една или няколко съществуващи стратегически рамки като национални или регионални. 

Постиженията, по-конкретно в енергетиката и щадящия природата начин за добиване на 

енергия, се вижда от увеличаващия се дял на възобновяемите енергийни източници. България 

се откроява с приноса си към общата цел на ЕС и дори е преизпълнила собствената си програма 

за развитие в тази област. Таблицата относно дела на възобновяемите енергийни източници 

по страни от ЕС ни дава възможност да проследим и приноса на останалите страни, от които 

се открояват Швеция, Финландия и Литва. 
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Таблица 10:Дял на енергията добита от възобновяеми енергийни източници, ЕС 28 

 

Източник: Renewable energy in the EU in 201876 

По отношение на конкретни мерки и начин на финансиране, се предлагат широк спектър от 

мерки. Поради разнообразието в тематичните приоритети, защото имаме такива не само 

ориентирани към биоикономиката, но в други сходни области, е невъзможно е да се създаде 

пълен набор от мерки за подкрепа и точни обеми на финансиране в контекста само и 

единствено на биоикономиката.77 Например в България банковите заеми са от значение за 

46% от МСП, и при 45% средно в ЕС, оставаме на една от средните позиции при възможностите 

за финансиране. На графиката по-долу се вижда и еволюцията на достъпа до финансиране 

през годините за МСП в България в сравнение с ЕС. 

  

                                                           
76 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10335438/8-23012020-AP-EN.pdf/292cf2e5-8870-4525-7ad7-188864ba0c29  
77 https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/publications/bioeconomy_development_in_eu_regions.pdf 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10335438/8-23012020-AP-EN.pdf/292cf2e5-8870-4525-7ad7-188864ba0c29
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/publications/bioeconomy_development_in_eu_regions.pdf
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Графика 28: Еволюция на достъпа до финансиране на МСП от 2011 до днес. 

 

Източник: Достъп на МСП до европейско финансиране 201978 

Според данни от доклада за финансиране на МСП в ЕС, между април и септември 2019 год. 

17% от МСП в България действително са кандидатствали за банков кредит (ЕС: 24%), а 4% не са 

кандидатствали поради страх от отхвърляне. 

Финансирането и неговия достъп не е единствения критерии относно напредъка в 

биоикономиката. Трябва да има и ясна политиката на образование в тази област, като трябва 

да се има предвид, че това е един нов и интердисциплинарен характер на биоикономическите 

изследвания. Това със сигурност изисква нови подходи за образование, обучение и развитие. 

Някои региони вече развиват нови, високо специализирано мултидисциплинарно 

образование, което предлага да задоволи нуждите от умения в сферата на биоикономиката. 

Такива изследвания и дори магистърски програми са създадени вече в Лапландия и Австрия. 

Ако разгледаме дейностите, в които работят хората в европейската биоикономика, възниква 

въпроса дали има нужда от високо квалифицирани специалисти, но в същото време тясно 

фокусирани в тази област. 

 

  

                                                           
78 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38442 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38442/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38442
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Таблица 11:Степен на заетост в областта на биоикономиката, ЕС 2014 бр. 

 

Източник: Обработени данни от Европейската комисия 79 

Веднъж започнало, навлизането в по-задълбочени изследвания, е важно предаването на 

знанието от една на друга страна. Това е от особено значение за страните, които сега започват 

да разработват стратегии за биоикономика или са в началото на техния път на развитие в тази 

област. Трансферът на знания, резултати от изследвания, както и нови иновативни методи и 

техники за бизнес, е от изключително значение, както и за фермери и други първични 

производители заето в сектори свързани с биоикономиката. Въпреки желанието за такъв тип 

сътрудничество, трансферът на знания и опит е възпрепятстван понякога от липса на „връзки“ 

или „мостове“,  обусловени от общ „език“ или невъзможност за систематичен преглед на 

резултатите от изследванията и наличните знания. Местните и регионалните власти са от 

основно значение по отношение на прилагането на политиката на сближаване на ЕС и 

регионалните стратегии за интелигентна специализация, които съфинансират програми и 

проекти за укрепване на биоикономиката. 

От друга страна, съществува друга пречка за развитието на биоикономиката в регионите, а 

именно прилагането на нови технологични решения, което влияе върху много производствени 

и бизнес процеси, както вертикално така и хоризонтално. Тук предизвикателството е, че всяка 

                                                           
79 Drejerska, N. “Еmployment in vs. education for the bioeconomy”, 2017 https://doi.org/10.15544/RD.2017.245  

https://doi.org/10.15544/RD.2017.245
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една иновация може да се пренася само до известна степен, докато регионалните 

предизвикателства обикновено се нуждаят от конкретни решения (по отношение на вида на 

използваната биомаса, използването на странични продукти, метода на конверсия, 

продуктите, които ще се генерират и др.)  

Инструменти на политиката за обществена подкрепа и начини на финансиране 

Анализът на стратегиите за интелигентен растеж и свързаните с тях документи показва широк 

набор от инструменти и условия за подкрепа на биоикономиката, които се очакват от 

регионите при финансирането за периода 2014-2020 год., които са фокусирани от подкрепа за 

физическа инфраструктура до насърчаване на трансфер на технологии, технологични услуги, 

обучение и изграждане на капацитет. Въпреки че финансирането често може да бъде 

осигурено чрез безвъзмездна подкрепа, анализът показва, че има по-голямо разнообразие от 

режими на финансиране, включително финансови инструменти и рисков капитал за 

обединяване на ресурси и за набиране на повече инвестиции. Въпреки това, на информацията 

представена на разположение на заинтересованите страни в много случаи не е достатъчна. 

Следователно представените данни, трябва да се използват само като индикация и не трябва 

да се считат за представителни за всички европейски региони и държави, включително и 

България. 

По отношение на конкретни мерки и начин на финансиране, някои стратегии за интелигентен 

растеж предлагат широк набор от мерки, насочени към различни области на биоикономиката. 

Например словенската стратегия е посветена на подкрепа на националното преминаване към 

кръгова икономика. Биоикономиката е една важен елемент от тази промяна. Словенският 

пример - „Умна специализация на Словения. Стратегия - S4“ показва разнообразието от мерки, 

които са достъпни за секторите, свързани с биоикономиката и заинтересованите страни. 

Следният набор от политики е предвиден от словенската стратегия за интелигентен растеж: 

 Подкрепа за основни научни изследвания, разработки и иновации във веригите на 

добавена стойност и мрежите свързани с тях 

 Подкрепа за инвестиции за развитие и демонстрация на продукти 

 Допълване на стратегията Хоризонт 2020 и други международни инициативи 

 По-добро използване и развитие на изследователската инфраструктура 

 Специфични мерки за устойчиво производство на храни и устойчив туризъм 

 Мерки за подобряване на човешките ресурси (подкрепа за изследователи, 

повишаване на компетенциите за иновации и творчество) 

 Подкрепа за предприемачество, създаване, растеж и интернационализация на 

компаниите, през конкретни МСП (Безвъзмездни средства за МСП, Клъстерна 

политика и т.н.) 
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 Други мерки (иновативни и екологични обществени поръчки, данъчни облекчения, 

намаляване административна тежест и т.н.) 

Уместност на рамките за финансиране от ЕС за укрепване на биоикономиката 

Общата селскостопанска политика (ОСП) е една от най-старите политики в Европа, която 

подкрепя модерно, пазарно ориентирано земеделие и производства80. Фокусът на ОСП остава 

върху осигуряването на висококачествени, безопасни и достъпни храни, произведени в 

съответствие със строги стандарти за опазване на околната среда и хуманно отношение към 

животните.  

Редица допълнителни области на ОСП са свързани с биоикономиката, като например 

въздействието на селското стопанство върху околната среда; търговия и промоция; хуманно 

отношение към животните; здравето на растенията и качеството на продуктите (DG Agri, 

2017b)81.  

Няколко други политики също се отнасят до развитието на разнообразна биоикономика, 

включително подкрепа за производството на биоенергия, биотехнологиите и 

научноизследователска и развойна дейност. Например, докато ОСП не предоставя 

финансовата подкрепа за производството на биоенергия, свързаните с нея политики за 

развитие на селските райони позволяват на държавите-членки да въведат мерки, които го 

подкрепят. Паралелно с устойчивите агроекологични практики, използването на 

селскостопанските остатъци за производство на биоенергия е подкрепян и потенциалът, 

предлаган от горска биомаса (в контекста на устойчивото управление на горите)82.  

Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) има особено значение за постепенно 

премахване на изхвърлянето на морски улов в морето и засилване на фокуса върху 

необходимостта от намиране на нови и иновативни начини за добавяне на стойност към 

нежелания материал 83. Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG Mare) работи 

за прилагане политиките на ОПОР, развивайки потенциала на синята икономика и целейки да 

се осигури устойчив риболов, морета и крайбрежни общности. 

Като цяло има силен академичен интерес от различни автори и политическа подкрепа за 

биоикономиката е по посока  съживяване общностите в селските райони, създаване на 

                                                           
80 DG Agri (2017). Agriculture and Rural Development, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European 
Commission 
81 DG Agri (2017b). CAP at a glance. Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European Commission [online] 
Available at: https://ec.europa.eu/agriculture/capoverview_en 
82 DG Agri (2017). Agriculture and Rural Development, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European 
Commission 
83 Blanco, M., Sotelo, C.G. and Pérez-Martín, R.I. (2015). Hydrolysis as a Valorization Strategy for Unused Marine Food Biomass: 
Boarfish and Small-Spotted Catshark Discards and ByProducts. Journal of Food Biochemistry, 39 (4), 368-376. 
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заетост, подкрепяне на  селските икономики и улесняват развитието на селските райони (ЕС, 

2012 84 , Johnson, and Altman,2014 85, Schmidt et.al., 201286 ) 

Някои идеи, насочени към реализиране на ползите от биоикономиката, включват 

разработване на нови бизнес модели, които включват партньорства в селските райони, схеми 

за кооперация на производители, инвестиции за публично-частно партньорство.87 

Следователно приносът от Directorate-General Agriculture and Rural Development  (DG Agri) е от 

съществено значение за приноса на биоикономиката за селските 88.  

Cork 2.0 Declaration- Корк 2.0 Декларация 

Като интегрираната политика в областта на селските райони в Европа, Декларацията Корк е 

създадена през 1996 год. на Европейската конференция за развитие на селските райони при 

ирландското председателство на Европейския съюз. Декларацията е заменена от Декларация 

Корк 2.0 през 2016 год. със силен акцент върху създаването на по-устойчиво бъдеще сред 

многообразието на селските общности в цяла Европа. Актуализираната Декларация на Корк 

2.0  се отнася до приноса на селските райони за биоикономиката, „убеден в стойността на 

селските ресурси способни да предоставят устойчиви решения на настоящите и бъдещи 

обществени предизвикателства “89. (EC 2016c, стр. 4). 

Такива устойчиви решения са свързани с бъдещата продоволствена сигурност, ефективността 

на ресурсите и намалената зависимост от горивата, подчертавайки ключова роля на селските 

райони в прилагането на целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените 

нации. 

Определяйки десет приоритета на политиката за иновативна, интегрирана и приобщаваща 

селскостопанска политика, Точка 7 от Декларацията Корк 2.0 се отнася конкретно за 

необходимостта от увеличаване на знанията и иновациите в селските общности, като се 

гарантира, че те участват в икономиката на знанието90. Това включва всички технологии и 

дигитализация, образование, социални иновации. 

Примерите от предишния раздел, показват уместността на политическите рамки на ЕС за 

финансиране на биоикономическото развитие, по-специално позовавайки се на структурната 

                                                           
84EC (2012). Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe. European Commission, COM(2012), 60 final 
85 Johnson, T. G. and Altman, I. (2014). Rural development opportunities in the bioeconomy. Biomass and Bioenergy, 63, 341-344 
86  Schmidt, O., Padel, S. and Levidow, L. (2012). The bio-economy concept and knowledge base in a public goods and farmer 
perspective. Bio-based and Applied Economics, 1(1), 47- 63 
87 Blanco, M., Sotelo, C.G. and Pérez-Martín, R.I. (2015). Hydrolysis as a Valorization Strategy for Unused Marine Food Biomass: 
Boarfish and Small-Spotted Catshark Discards and ByProducts. Journal of Food Biochemistry, 39 (4), 368-376 
88 Aghion, P. and Bolton, P. (1997). A theory of trickle-down growth and development. The Review of Economic Studies, 64(2), 151-
172 
89 EC (2016c). Cork 2.0 Declaration, A Better Life in Rural Areas. [online] Available at: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-
declaration_en.pdf р . 4  
90 EC (2016c). Cork 2.0 Declaration, A Better Life in Rural Areas. [online] Available at: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-
declaration_en.pdf 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_en.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_en.pdf
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политика на ЕС и Хоризонт 2020. Информацията, събрана в различните стратегии за 

интелигентен растеж на страните членки на EU28, показва, че 67% от регионите и държавите 

изрично споменават съфинансирането от структурните фондове за подпомагане на техните 

биоикономически дейности. Като се има предвид, че информацията за съфинансирането на 

научноизследователска и развойна дейност обикновено не се разделя по сектори, и някои 

биоикономически дейности са включени в различни тематични цели на оперативните 

програми на ИСИС (нисковъглеродни, МСП, околната среда), действителният брой региони, 

които планират да използват съфинансирането на ЕСИФ, може да бъде още по-голям. 

Освен това, от събраните данни може да се установи, че 77% от регионите предвиждат 

съфинансиране на Хоризонт 2020 за дейности, свързани с биоикономиката. H2020 се 

споменава като източник на финансиране в почти всички стратегии за интелигентен растеж, но 

поради конкурентния характер на конкурсите за финансиране на проекти, е трудно да се обяви 

конкретна фигура за периода 2014-2020. 

На настоящия етап Стратегията за биоикономика на ЕС се изпълнява главно чрез 

финансиране на научни изследвания и иновации по рамковата програма „Хоризонт 2020“. В 

исторически план механизмите за финансиране на научните изследвания в ЕС съществуват от 

1984 год.91. Предшественикът на „Хоризонт 2020“, Рамкова програма 7 (РП7) действа през 

периода 2007-2013 год. с общ бюджет от 55 милиарда евро, като фокусът попада върху четири 

тематични области: хора, идеи, сътрудничество и капацитет. Оценка на РП7 показва, че в нея 

са се включили участници от над 170 различни страни и са разгледани над 170 000 

документи92. В допълнение, програмата е допринесла за постигането на устойчиво развитие 

чрез финансова подкрепата на малки и средни предприятия (МСП) в размер над 6,5 милиарда 

евро, както и чрез създаването на трайни научни и иновационни мрежи. Резултатите 

разкриват, че посредством развитието на иновации от всяко инвестирано евро са генерирани 

11 евро икономически ползи2. Наследникът на РП7 с подчертана подкрепа към 

биоикономиката е рамковата програма „Хоризонт 2020“ за периода 2014-2020. Последната 

цели да се внесат добри идеи на пазара по бърз и ефикасен начин93. Действията срещу 

климатичните промени са особено приоритетни в тази програма, със силен фокус върху 

устойчивото развитие. Трите основни стълба на „Хоризонт 2020“ са: 

 Стълб 1 Високи постижения в научната област - научното лидерство в Европа; 

 Стълб 2 Водещи позиции в промишлеността - подпомагане на промишлеността на ЕС 

да стане по-конкурентоспособна; 

                                                           
91 EC (2013). Factsheet: Horizon 2020 budget. European Commission [online] Available at: 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/fact_sheet_on_horizon2020_budget .pdf 
92 EC (2016a). EU Research Funding 2007-2013, Framework 7 Programme, European Commission [onlne] Available at: 
http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7_evaluation/2_fp7_ expost_ evaluation_snapshot_overall_findings.pdf 
93 EC (2016b). Budget focused on results in Research and Innovation. European Commission [online] Available at: 
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I124578  
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 Стълб 3 Обществени предизвикателства - справяне с нарастващите обществени и 

екологични проблеми. 

Европейският съюз определя седем приоритетни предизвикателства, при които целеви 

инвестиции в научни изследвания и иновации могат да окажат реално въздействие от полза 

за гражданите: 1) здравеопазване, демографски промени и благосъстояние; 2) 

продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, мореплавателски и 

морски изследвания и изследвания във вътрешни води, и биоикономика; 3) cигурна, чиста и 

ефективна енергия; 4) интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт; 5) действия 

във връзка с климата, околната среда, ресурсна ефективност и суровини; 6) Европа в един 

променящ се свят — приобщаващи, иновативни и рефлективни общества; 7) cигурни общества 

— защита на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани. 

В рамките на тези стълбове съществуват множество и разнообразни схеми за отпускане на 

средства. По отношение на подкрепата за биоикономиката, трябва да се обърне внимание 

на Стълб 3 на програмата и Societal Challenge 2, по-специално, която се стреми да отговори 

на приоритета „Продоволствената сигурност, устойчиво селско и горско стопанство, океански, 

морски изследвания и биоикономика”. Приблизително 4 милиарда евро са предназначени 

единствено за социалното предизвикателство 2, което представлява около 5% от Общият 

бюджет до 2020 год. Приблизително 25 милиарда евро са свързани с други обществени 

предизвикателства през Стълб 3, който също имат значение за биоикономиката (например 

здраве, чиста енергия, зелен транспорт, борба с климатични промени и ефективност на 

ресурсите в околната среда)94.  

Общият размер на средствата за подпомагане на биоикономиката обаче може да бъде още 

по-висока, като се има предвид широкия обхват на концепцията. Например, финансиране по 

линия на „Хоризонт 2020“ на различни фундаментални науки в Стълб 1 или насърчаване на 

лидерството и индустриални технологии и иновации на МСП в Стълб 2. 

Няколко други по-малки програми функционират успоредно с трите стълба на „Хоризонт 

2020“, включително Европейски институт за иновации и технологии (финансиране на 

регионални иновации), Spreading Excellence Initiative (подпомагане на регионите, които са по-

малко ангажирани в научните изследвания на ЕС), науката с и за обществото и Евратом 

(финансиране на ядрени изследвания). Тези аспекти обаче представляват едва 8% от бюджета 

на „Хоризонт 2020“ в сравнение с стълбовете 1, 2 и 3, които са с финансиране над 92% от общия 

бюджет. 

ERA-NET представляват допълнителна структура за поддръжка на НИРД, финансирана от 

„Хоризонт 2020“. Чрез ERA-Net през „Хоризонт 2020“, агенциите за финансиране на научни 

изследвания изпращат предложения за оценка с цел формиране на мрежа, която управлява 

                                                           
94  EC (2013). Factsheet: Horizon 2020 budget. European Commission [online] 
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съвместни транснационални компании, публично-частни партньорста и дейности. По този 

начин инструментът ERA-NET има за цел да подпомогне създаването и провеждането на 

партньорства в разработването, прилагането и координацията на съвместните дейности. ERA-

NET също се използва и за допълване на индивидуални проекти за транснационални НИРД в 

приоритетни области (включително значителен брой от значение за биоикономиката).  

Съвместния научноизследователски център (JRC): Обсерватории по биоикономика и Център за знание за 

биоикономиката 

Редица допълнителни инициативи, произтичащи от „Хоризонт 2020“, са в подкрепа на растежа 

и развитието на биоикономиката. JRC предоставя научни съвети по въпроси, свързани с 

вътрешния пазар (напр. стандартизация), индустриални политики и интелигентна 

специализация. Особено релевантни за биоикономиката са дейности в областта на 

интелигентната специализация, която стратегически се занимава с икономическото развитие 

на регионално равнище и насочва подкрепа към НИРД в целия ЕС. Биоикономическата 

обсерватория, създадена в тясно сътрудничество с Генерална дирекция за 

научноизследователска и развойна дейност предоставя и проследява най-новите данни и 

информация, свързани с биоикономиката в ЕС, включително статистика за инвестициите в 

научни изследвания, профили на биоикономиката, картографиране и аналитични доклади. 

Работи и допълнителна обсерватория за изследвания и иновации, отново разработена в тясно 

сътрудничество с ГД „Научноизследователска и развойна дейност“ и служи като друг 

инструмент за наблюдение в областта на НИРД.95. 

Центърът за знания за биоикономиката е създаден специално през юли 2017 год., от JRC на ЕК, 

в сътрудничество с ГД „Изследователска и развойна дейност“. Сред основните му цели е да 

събира, структурира и да разпространява информация от различни източници за 

биоикономиката. Последната е насочена към хората, които разработват и се опитват да 

очертаят политики, свързани с биоикономиката 96.  

Biobased Industries Consortium Joint Undertaking 

Публичните средства, предоставяни от „Хоризонт 2020“ на Консорциума за биотехнологични 

производства, създават съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (Biobased 

Industries Consortium Joint Undertaking, BBI JU). Това е публично-частно партньорство (ПЧП), 

което има за цел да развива и увеличава инвестициите в секторите, базирани на биологични 

ресурси, и да извлича и подкрепя силните страни на ЕС в областта на научноизследователската 

и развойна дейност 97. BBI JU насърчава изследователите да работят по-тясно с индустрията. 

                                                           
95 Research and Innovation Observatory (2017) Research and Innovation Observatory – Horizon 2020 Policy Support Facility. DG 
Research and Innovation, European Commission [online] Available at: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en  
96 EC (2017). European Innovation Partnerships. Innovation Union, A Europe 2020 Initiative, European Commission [online] Available 
at: http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?pg=eip 
97 BBI (2017). Bio-based Industries Public Private Partnership [online] Available at: https://www.bbi-europe.eu/  
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По този начин ПЧП се стреми да осигури екологични и социално-икономически ползи за 

Европа, да увеличи европейската конкурентоспособност, да намали използването и 

зависимостта от горива и рудни изкопаеми, да утвърди Европа като ключов участник в 

изследванията, демонстрациите и внедряването на модерни продукти на биологична основа. 

Подходът на ПЧП намалява риска за частния сектор, който може би желае да инвестира, но е 

обезкуражен да вложи средства в предконкурентни, демонстрационни дейности, които все 

пак са необходими за осигуряване на надеждно снабдяване с биомаса и усъвършенствана 

технология за обработка 98. Този подход позволява да бъдат включени в процеса основните 

заинтересовани страни.  

Приблизително 1 милиард евро е предоставен от „Хоризонт 2020“ на BBI, който впоследствие 

се допълва от частни фондове в размер на около 2,7 милиарда евро99. Дейностите на Съюза 

на BBI се ръководят от Стратегическа програма за иновации и изследвания (SIRA), която е 

разработена от индустрията, за да ръководи насоките и дейностите. Новата пътна карта SIRA 

насърчава мислене към верига за много стойности за биоикономиката и интегрира нови 

изходни ресурси. 

Планът за действие за кръговата икономика на ЕС и кръгооборота на отпадъците в ЕС вземат 

предвид значението да се запази стойността на продуктите, материалите и ресурсите в 

икономика за възможно най-дълго време, а генерирането на отпадъци да е сведено до 

минимум. Веригата на отпадъците е крайъгълен камък на политиката и законодателството на 

ЕС относно отпадъците и ключ към прехода към кръговата икономика. Основната му цел е да 

установете приоритетен ред, който минимизира неблагоприятните въздействия върху 

околната среда и оптимизира ефективността на използване на ресурсите при оптимизиране и 

управление на отпадъците. Тези процеси имат различни въздействия върху околната среда и 

се различават по различените нива на пирамидата на отпадъците. Там, където са избрани 

процеси за отпадъци и производство на енергия, като например общата употреба на дървесни 

отпадъци като изходен материал за изгаряне, е необходимо да се гарантира, че се използват 

най-ефективните техники: това увеличава максимално техния принос за постигане целите на 

ЕС в областта на опазване на климата и енергетиката. Всъщност процесите за използване на 

отпадъците като източник на енергия обхващат много различни операции за третиране на 

отпадъци, като се започне от „обезвреждане“ и „оползотворяване“ до „рециклиране“. 

Например, процесите като анаеробно смилане (гниене), което води до производството на 

биогаз и други допълнителни продукти в законодателството на ЕС за отпадъци се считат за 

рециклиране. От друга страна, изгарянето на отпадъци с ограничено оползотворяване на 

енергия се счита за изхвърляне. Важно е да се подчертае, че йерархията на отпадъците също 

отразява широко предпочитаният вариант, който е противопоказен за околната среда: 

                                                           
98 BBI (2017). Bio-based Industries Public Private Partnership [online] Available at: https://www.bbi-europe.eu/  
99 BBI (2017). Bio-based Industries Public Private Partnership [online] Available at: https://www.bbi-europe.eu/  
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изхвърляне в сметища или чрез изгаряне с малко или никакво възстановяване на енергия 

обикновено е най-малко благоприятният вариант за намаляване на емисиите на парникови 

газове; обратно, предотвратяване на отпадъците, повторна употреба и рециклирането има 

най-голям потенциал за намаляване на емисиите на парникови газове. 

Програма за развитие на селските региони  2014-2020 

Обикновено финансиране  биоикономиката в селското и горското стопанство, произтича от 

една от двете политики: Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) и „Хоризонт 2020“. 

Както е потвърдено от European Innovation Partnerships (2017), тези две политики работят и 

взаимно се допълват, като ПРСР обикновено се прилагат в конкретен  регион, докато 

изследователската политика работи за  съфинансиране на НИРД на равнище ЕС. 100 

ПРСР са важен източник на финансиране на биоикономиката, особено за развитие на вериги 

на стойността, свързана инфраструктура и съоръжения. По отношение на съществуващите 

възможности, свързани с подкрепата за ПРСР за биоикономиката, те са разпределени между 

множество мерки и области. Това означава, че е важно да се осигурят координирани и 

съгласувани действия за осигуряване на насочена към биоикономиката подкрепа. 

Следните приоритети и мерки са идентифицирани като възможни за подпомагане на 

биоикономиката (European Network for rural development, 2018):101 

1А) Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в 

селските райони; 

1Б) Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, 

горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел 

подобряване на екологичното управление и екологичните показатели; 

4А) Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително 

в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и 

земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските 

ландшафти; 

5A) Повишаване на енергийната ефективност; 

5В) Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката; 

5Г) Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство; 

                                                           
100 EIP-AGRI (2017) Funding opportunities, boosting agricultural innovation, European Innovation Partnership Agriculture and 
Innovation 
101 European Network for rural development,2018 , ENRD Thematic Group on ‘Mainstreaming the Bioeconomy’ Scoping Paper,2018 
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5Е) Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и 

горското стопанство; 

6А) Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, 

както и разкриването на работни места; 

6Б) Стимулиране на местното развитие в селските райони 

Съществуват и мерки и подмерки, които биха могли да финансират развитието на 

биоикономиката – те са насочени в следните направления : 

Таблица 12:Мерки с потенциал да покрепят биоикономиката 

М01 — Трансфер на знания и действия за осведомяване  

М02 —  Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство 
M04 — Инвестиции в материални активи  

M06 — Развитие на стопанства и предприятия  
М07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони 

М08 — Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите  
M09 — Създаване на групи и организации на производителите  

M10 — Агроекология и климат  
М15 — Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите 

M16 — Сътрудничество  
M19 — Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)  

Източник: Базирано на European Network for Rural development, 2018 

Пътят към устойчива, кръгова биоикономика 

Кръговата икономика - съвременна икономика за устойчиво развитие/припокриване между 

биоикономиката и кръговата икономика 

Биоикономиката обхваща всяка верига на стойността, която използва биоматериал и продукти 

от селскостопански, водни или горски източници на входа на своята система. Преминаването 

от невъзобновяеми ресурси към биоматериали е важен иновационен аспект от кръговата 

икономика. По този начин биоикономиката и кръговата икономика са концептуално свързани. 

Те споделят някои от целите: по-устойчив и ефективен по отношение на ресурсите свят с нисък 

въглероден отпечатък. 

Ключовите моменти са: 

 Кръговите и биоикономическите политики имат силни тематични връзки, като 

например хранителни отпадъци, биомаса и продукти на биологична основа; 

 Политиката за кръгова икономика има за цел да затвори материалните вериги чрез 

рециклиране и повторна употреба на продуктите, като по този начин ефективно 

намалява използването на природните суровини и натиска върху околната среда. 

 Стратегията за биоикономика е също така програма за научни изследвания и иновации, 

насочена към експлоатация на биоматериали по устойчив начин. 
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 И двата плана се сближават по отношение на икономическите и екологичните 

проблеми, научните изследвания и иновациите като социален преход към устойчивост. 

 Стратегията за биоикономика обръща малко внимание на аспектите като екодизай, 

управлението на отпадъците, рециклирането и ролята на иновативните бизнес модели 

в това отношение. 

 Планът за действие на кръговата икономика посочва биомасата и биоматериалите като 

приоритет, но липсва цялостен подход към тяхното устойчиво прилагане, включително 

аспекти на биоразнообразието и хранителни цикли. 

 Използването на биомаса не е непременно кръгово и устойчиво. Преработените 

биоматериали не винаги са биоразградими и смесването им с технически материали 

може да попречи на рециклирането. В допълнение, експлоатацията на биоматериали 

може да увеличи натиска върху природните ресурси и зависимост от използването на 

небиологични материали със значително въздействие върху околната среда, като 

например селскостопанските химикали. 

Кръговата икономика засилва ресурсната ефективност на процесите и използването на 

рециклирани материали, за да се намали използването на допълнителен въглерод (или 

оползотворен в материали, или емитиран по време на процесите на производство / добив). 

Биоикономиката замества добивания въглерод с възобновяем въглерод от биомаса 

(включително странични продукти и отпадъци) от селското, горското и морската среда. Това са 

различни, но допълващи се подходи. 

Кръговата икономика е концепция, която доби популярност в речника на европейския бизнес, 

като в същото време все повече измества термина „устойчиво развитие“. Кръговата 

икономика, както бе посочено редица пъти по-горе, следва да предостави отговор на 

множеството предизвикателства на съвременния свят, включително икономически, 

екологични и социални. Този нов икономически модел се основава на предположението, че 

стойността на продуктите, материалите и ресурсите в икономиката трябва да се поддържа 

възможно най-дълго, за да се намали до минимум образуването на отпадъци. Ефективното 

използване на ресурсите е приоритет на кръговата икономика. В тази концепция суровините 

многократно се рециклират, често преминавайки от един отрасъл в друг. Следователно става 

въпрос за затваряне на жизнения цикъл на продукта и преминаване от модела на линейна 

икономика (придобиване на суровина-производство-употреба-отпадъци като суровина) към 

модел на затворена верига (производство-употреба-използване на отпадъци като суровина в 

следващ производствен цикъл). 

 „Кръговата биоикономика“ е пресечната точка на биоикономиката и кръговата икономика 

(Фигура 12) 
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Фигура 12:  Кръгова биоикономика 

 

 

 

 

 

 

Какво общо имат понятията биоикономика и кръгова икономика? 

 Подобрени ресурси и екологична ефективност; 

 Ограничаване на парниковите емисии; 

 Намаляване на търсенето на въглеродни емисии; 

 Подобряване на отпадъците и страничните потоци. 

Биоикономиката не е изцяло част от кръговата икономика. Разликите произтичат от следното: 

 В момента повечето от материалните потоци – полезни изкопаеми, биомаса, метали и 

минерали са част от кръговата икономика. Голяма част от металите и минералите не се 

поддържат в икономиката, а се губят в околната среда. Изкопаемите продукти или 

продуктите на биологична основа често завършват в сметищата или се губят в околната 

среда, така че те също се губят като ресурс за кръговата икономика. 

 Потенциално голяма част от всички материали могат да станат част от кръговата 

икономика и по този начин добавената им стойност ще се увеличи за реализиране на 

устойчивостта. 

 Някои сектори на биоикономиката, никога няма да бъдат изцяло част от кръговата 

икономика. Примерно, повечето почистващи препарати, козметика, покрития и бои не 

могат да бъдат събирани и рециклирани, но за някои от тези приложения, 

биоразградимите разтвори могат да бъдат част от органичното им рециклиране. 

Използването на биомаса за енергия или горива, макар и с кръгово естество, не е най-

ефективният вариант. В тази връзка, кръговата биоикономика следва да насърчава 

каскадното използване на биомаса, където енергийните нужди са на последно място. 

 Важните аспекти на биоикономиката, както и важните аспекти на другите материални 

сектори, са структурно извън кръговата икономика, която се фокусира върху 

„поддържане на стойността на продуктите, материалите и ресурсите в икономиката за 

възможно най-дълго време“ и повишаване на екологичността ефективност на 

процесите. 

Кръгова 

икономика 
Биоикономика 

Кръговата биоикономика включва: 

 Био-базирани продукти; 

 Споделяне, повторна употреба, пре-

производство и рециклиране; 

 Каскадна употреба; 

 Използване на органични отпадъци; 

 Ресурсно ефективни продуктови вериги; 

 Органично производство. 
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 Биодеградация -  някои материали на биологична основа са по-малко трайни от гледна 

точка на кръговата икономика; 

 Биоикономиката надхвърля „конверсията“ и се свързва последващо чрез компонента 

„производство“ с нейната база от екосистеми, което е ключово за принципа на 

ефективност на ресурсите, подхода на веригата на стойност и методологиите на Оценка 

на жизнения цикъл (Life Cycle Assessment – LCA). 

Устойчивата биоикономика на ЕС подкрепя модернизацията и укрепването на европейската 

индустриална база чрез създаване на нови вериги на стойността и по-екологични, по-

икономични промишлени процеси. Устойчивата биоикономика е възобновяемият сегмент на 

кръговата икономика. Той може да превърне биологичните отпадъци, остатъците и 

изхвърлянето в ценни ресурси и може да създаде иновации и стимули за подпомагане на 

процесите в посока ограничаване на хранителните отпадъци с 50% до 2030 год. 

Според EU Directive 2018/851 от 30 Май 2018, държавите-членки следва да въведат мерки за 

насърчаване на предотвратяването и намаляването на хранителните отпадъци. Те трябва да 

се стремят да постигнат ориентировъчна цел за целия Евро-Съюз за намаляване на 

хранителните отпадъци с 30% до 2025 год. и с 50% до 2030 год. Онези държави-членки, които 

през 2013 год. са се подготвили за повторна употреба в продуктовия цикъл и рециклират по-

малко от 20% битови отпадъци или са депонирали повече от 60% битови отпадъци трябва да 

решат дали да удължат периодите за постигане на цели за подготовка за повторна употреба и 

рециклиране, определени за 2025, 2030 и 2035 год. В EU Directive of 2018, бяха определени 

нови цели за подготовка на битови отпадъци за повторна употреба и рециклиране - минимум 

55% до 2025 год., минимум 60% до 2030 год. и минимум 65% до 2035 год. Държавите-членки 

ще прилагат избирателно събиране на най-малко хартия, метал, пластмаса и стъкло, а от 1 

януари 2025 год. - текстил. Как се е променило количеството на генерираните отпадъци в 

страните от ЕС / България е показано на Графика 29. 

Графика 29:Количеството на генерираните отпадъци в страните от ЕС / България 

 

Източник: Eurostat, 2019 
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Индикаторът (Графика 30) измерва емисиите на парникови газове, създадени от човека, 

включително въглероден диоксид (CO2), метан (CH4), азотен оксид (N2O), 

хидрофлуоровъглеводороди, перфлуоровъглерод, азотен трифлуорид (NF3) и серен 

хексафлуорид (SF6). 

Потенциалът за глобално затопляне (GWP) е за всеки газ поотделно интегриран в един 

индикатор, изразен в еквивалентни CO2 единици. Това също показва, че при правилно 

управление на отпадъците емисиите на парникови газове могат да бъдат по-ниски в страните, 

генериращи големи количества отпадъци, в сравнение с тези, които произвеждат ниски 

количества отпадъци, например Дания и Испания. 

Графика 30: Емисии на парникови газове от сектора за управление на отпадъцитеизразен в еквивалент на CO2 

 

Източник: Eurostat, 2019 

Начинът за намаляване на емисиите на парникови газове и ефективно използване на 

суровините е управление на отпадъците в затворен цикъл. 

Един от методите за управление на отпадъците е рециклирането. Освен че е полезно за 

околната среда, рециклирането носи финансови печалби на компаниите за управление на 

отпадъците.  

Графика 31:  Рециклиране на биоотпадъци 

 

Източник: Eurostat, 2019 
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През 2018 год. EК публикува Пътна карта за актуализиране на Европейската стратегия за 

биоикономика от 2012 год. Важна цел на общественото допитване на пътната карта, беше да 

се постигне обратна връзка относно обхватът на актуализацията и предложените индикативни 

редове на действия. Броят на получените публични отговори е 92 от обществеността и частния 

сектор, като асоциации, както и частни лица. Като цяло отговорите сочат, че заинтересованите 

страни и гражданското общество приветстват актуализацията на Европейската стратегия за 

биоикономика. 

Много респонденти заявиха, че Европейската стратегия за биоикономика и Планът за действие 

следва да подкрепя стратегическите изследвания и иновациите. Последните са от решаващо 

значение за осигуряване на решения на настоящите предизвикателствата. Планът се фокусира 

върху осигуряване приоритетите на гражданите, както са заложени в Целите за устойчиво 

развитие и в Парижкото споразумение за борба с изменението на климата, относно растежа и 

създаването на работни места и за решаване на глобалните предизвикателства, пред които 

сме изправени днес и ще се сблъскаме в бъдеще. Освен това, научните изследвания и 

иновациите определят производителността и конкурентоспособността на нашата икономика: 

около две трети от икономическия растеж на Европа през последната десетилетия се движи 

от иновациите. Прегледът за 2017 год. заключава, че „директен резултат от Плана за 

действие от 2012 год. е надвишеното увеличение на целевото финансиране от ЕС на 

биоикономиката по програма „Хоризонт 2020“ […] към рамкова програма 7 […]. Този 

финансов пакет може да надхвърли 7 милиарда евро, когато се вземат под внимание и 

други действия по „Хоризонт 2020“, които не са обозначен като "биоикономика" сама по 

себе си и който подкрепят, по косвен начин, развитието на биоикономиката“. Въпреки че 

се има предвид дългосрочният характер на изследванията и иновации само по предварителни 

оценки на въздействието на финансирането, което може да се направи в момента и прегледът 

за 2017 год. посочва, че „вече има ранни индикации, че проекти финансирани по рамковите 

програми на ЕС генерират подходящи отлични и мултидисциплинарни изследвания […]. 

Доказателства от проектите също така показва, че те разработват полезни иновации, 

които целят например намаляване на въздействието на хранителната обработка върху 

околната среда, генериране на хранителни култури, които са икономични на ресурси и 

високо съдържание на протеини, генериране на сухоземна и водна биомаса за използване на 

биологична основа, подобряване подводно наблюдение на морската среда, рибните запаси 

и замърсяване. " 

Много заинтересовани страни заявиха, че Европейската стратегия за биоикономика и Планът 

за действие следва изрично да подкрепят обучението на квалифицирана работна сила за 

всички области на биоикономиката. Мобилизирането на инвестициите се счита за решаваща 

стъпка. 
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Много от анкетираните призовават за по-добри данни и повече познания за екологичните, 

социалните и икономическите въздействия на биоикономиката, като основа за справяне с 

възможни компромиси. С оглед развитието на регионалните биоикономически стратегии, 

потенциалът на междурегионалното сътрудничество нараства. Най-вече се подчертава 

необходимостта от съгласуваност на европейската биоикономическа стратегия с другите 

политики на ЕС, особено в областта на кръговата икономика, селското стопанство, горското 

стопанство, енергетиката и климата. 

При научно-изследователската дейност съществува консенсус, че повишаването на 

обществената осведоменост и широкото ангажиране на заинтересованите страни са от 

изключително значение за бъдещото развитие на биоикономика в ЕС. Освен това е налице и 

ясна индикация за необходимостта от пространство, където може да се разгръща редовно 

стратегическо международно сътрудничество на мулти-партньорно ниво, пространство с 

акцент върху изграждането на съгласуваност на политиката и използването на синергии между 

държавите и регионите, като се вземат предвид съществуващите механизми. В този смисъл 

Европейската комисия създаде Международният биоикономически форум през 2017 год. 

Очаква се, той да разработи, в условията на глобален политически диалог по избрани аспекти 

на биоикономиката, чрез международно сътрудничество за съгласувана, съвместна и активна 

рамка на световната биоикономика относно целите за устойчиво развитие, приведени в 

съответствие с финансирането на научно-изследователски програми и увеличаване на 

сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите и международна 

осведоменост за централната роля на биоикономиката. 

Разгръщането местните биоикономики в цяла Европа е една от целите на Европейската 

стратегия за биоикономика, за да се гарантира, че биоикономиката като цяло е двигател за 

приобщаващ и устойчив растеж на местно ниво. Това включва развитие на местните 

структурни програми в държавите-членки и техните територии, като например техните 

региони, селски райони, градове и крайбрежни райони. 

През 2017 год. прегледът на Европейската стратегия за биоикономика стигна до заключението, 

че: 

„… Възможностите, които предлага биоикономиката и значението на координацията на 

Стратегията за биоикономика все повече се признава от страна на членките на ЕС и 

техните региони. […] Въпреки това, все още има място за по-нататъшно развитие в 

държавите-членки, а също и потенциала на градските общности за развитие на 

биоикономиката остава до голяма степен неизползван. " 

Програма за внедряване на устойчиви храни и селскостопански системи, горско стопанство и 

биологични производства в кръгова икономика ще осигури дългосрочна визия и пътища за 

развитие на биоикономиката и нейната устойчивост. Той трябва да бъде допълнен от отворени 
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иновационни пространства, което ще позволи в по-кратък срок интегриране на участници във 

веригите на стойност, за да експериментират и да работят заедно върху нови решения, които 

ще осигурят подобрена устойчивост и кръгова способност и които са адаптирани към местните 

условия. 

Специфични области, които биха могли да се възползват от стратегиите за внедряване в този 

контекст включват: 

 Използване на потенциала на биологичните иновации, включително в селското 

стопанство. Разработване на нови продукти, процеси и вериги на добавяне на  

стойност, базирани на биологична основа, както и нови пътища за развитие на 

дейността на производители в селските и крайбрежни райони. Това включва 

химикали и материали с висока добавена стойност, превръщайки 

селскостопанските отпадъци и морски плевели в ценни органични продукти или 

използване на материали за иновации при оптимизация на реколтата. 

 Бъдещи приложения за хранителни и селскостопански системи (сухоземни и водни) 

от адресиране, напр. хранителни отпадъци, загуби и странични продукти 

(включително хранителни вещества), рециклиране, добиване на повече храна от 

океаните, с увеличен дял на европейското производство на аквакултури и усвояване 

на пазара, с цел борба с повишаващите се нива на затлъстяване и недохранване. 

 Използване на потенциала на морското и океанско земеделие - водорасли и други 

морски ресурси - за устойчива биоикономика, с увеличаване на мащаба и пазарно 

усвояване на морските индустрии, базирани на биологична основа, както и по-

нататъшно интегриране на морското и сухопътно земеделие. 

 Нови възможности, възникващи от лесовъдния сектор с оглед на замяната на по-

малко устойчиви (не възобновяеми) ресурси в строителството, опаковането и 

осигуряването нови, по-устойчиви иновации в класическите производствени 

сектори като текстилна индустрия, мебелно производство и химическа индустрия. 

Биоикономиката трябва да използва възможностите за подобряване на устойчивостта 

например тези, които се предлагат от био-базирани технологии за превръщане на остатъци и 

допълнителни продукти в нови ценни био-базирани материали и източници на енергия или за 

рециклиране на хранителни вещества. Резултатите от редица научни изследвания и 

приложени иновации в ЕС, като цяло и на равнище държави-членки са предоставили важни 

решения през последните години, като това позволява в бъдеще да се отговори адекватно на 

предизвикателствата пред които обществото ни е изправено на база новите възможности, те 

обаче не се внедряват достатъчно бързо. 

Този набор от действия има за цел да насърчи приемането, актуализирането и съгласуваността 

на национални и регионални стратегии за биоикономика в цяла Европа. Това има за цел 
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едновременно да подкрепя крайбрежните, селските и градските райони на ЕС при използване 

на биоикономиката и нейните възможности. Предложените до тук действия адресират 

необходимостта да се гарантира справедливо споделяне на ползите от биоикономиката на ЕС 

и отговаря на целта на Стратегията за създаване на работни места и повишаване на 

европейската конкурентоспособност. Той има за цел да подкрепи по-нататъшно развитие на 

биоикономиката на всички нива. 

Преходът към биоикономиката играе ключова роля за стратегическата позиция пред 

основните предизвикателства пред които е изправен ЕС, като изменението на климата, 

продоволствената сигурност, здравеопазването, промишленото преструктуриране и 

енергийната сигурност, но анализите до тук показват, че биоикономиката представлява 

сравнително млада изследователска област, въпреки че е вероятно изследванията, обхванати 

от този анализ, вероятно да са участвали в свързани вече задълбочено изследвани области или 

в подобни изследвания в различни направления, като например биотехнологиите. За разлика 

от предишни изследвания на биотехнологията като такава, по-новите изследвания за 

биоикономиката изглежда се отнасят до по-широко понятие което обхваща няколко сектора, 

простиращи се от здравеопазването и химическата промишленост, до селското стопанство, 

горско стопанство и био-енергетиката. Стратегията на ЕС за интелигентен растеж показва как 

участващите редица различни дисциплини свързани с производството на знания е в основата 

на появата на биоикономиката. Тази широка основа отразява родовата характеристика и 

характер на понятието биоикономика. Въпреки това, сред разнообразието от дисциплините, 

изследващи биоикономиката, природните и инженерните науки, заемат най-централната 

роля към настоящия момент. 

Имайки това предвид, може би не е изненадващо, че литературния преглед идентифицира три 

визии за биоикономиката, от които поне първите две изглежда са значително повлияни от 

перспективите пред инженерните и природни науки. Визията за биотехнологиите подчертава 

важността на биотехнологичните изследвания при прилагането и комерсиализацията на 

биотехнологиите в различни сектори на икономиката. Визията за биоресурсите се фокусира 

върху обработката и усъвършенстването на биологичните суровини, както и за създаването на 

нови вериги на добавена стойност. Визията за биоекология подчертава устойчивостта и 

екологичните процеси, които оптимизират използването на био-енергия и неизползвани до 

момента хранителни вещества, насърчават биоразнообразието и избягват моно-културните 

производства и деградацията на почвата. 

Постановките за биоикономика, също съдържат различни цели от гледна точка на фокуса 

върху намаляването на отпадъчните потоци от биоресурси, от една страна и разработване на 

нови продукти и вериги на икономическа стойност, базирани на експлоатацията на 

съществуващите потоци от отпадъци от биоресурси от друга. Появяват се нови вериги за 

икономическа стойност около биологичните отпадъци, но това може да представлява 
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възпиращ ефект за намаляване на количеството биологични отпадъци. Тези две цели могат да 

действат в противоположна посока. Такива противоположни обосновки отразяват 

многообразието между съответните политически области и подчертават трудността да се 

говори за хоризонтални политики в сектори или области. В този смисъл това може да е 

жизнеспособна стратегия за държавите и регионите да притежават както локализирани 

биоресурси, така и технологията за усъвършенстването и надграждането им. Вместо да се 

изнасят биоресурси за обработка на друго място, вътрешната обработка и добавяне на 

стойност ще гарантира създаване на по-висока стойност на местно ниво, в допълнение към 

очакваните взаимодействия по отношение на научните изследвания и иновациите. 

Основният акцент в много изследвания на биоикономиката е поставен върху естествените и 

инженерните науки, важна тема за бъдещите проучвания е връзката между биоикономиката 

и нейните по-широки обществени и икономически последствия. Представата за биоикономика 

често се разглежда като обхващаща широк спектър от индустрии, които са много различни по 

отношение на технологичния напредък и веригите на стойност. Освен това, се очаква 

развитието на биоикономиката да подпомогне въвеждането и прилагането на общи 

биотехнологии съвместно в няколко сектора и области. Такова приложение на 

биотехнологиите в различни съществуващите отраслови сектори могат да послужат за 

предефиниране на начина, по който функционират тези сектори и какво произвеждат. Поради 

това, по-нататъшни изследвания на позицията на биоикономиката в стратегиите за 

обществено и икономическо развитие трябва да следва принципите на регионалната политика 

и да вземе под внимание чувствителна към контекста на интелигентната специализация или 

съществуващите регионални предимства. 

Докато основният анализ на биоикономиката подчертава тези специфични аспекти, 

последиците по отношение например на опазването на околната среда и климатичните 

промени рядко се оценяват. Това може да се дължи на доминирането на естествените и 

инженерни научни изследвания, които често се фокусират върху тесни аспекти на 

биоикономиката, а не от по-широките, системни ефекти. По този начин, допълнителни 

биоикономически изследвания в нетехническите полетата са несъмнено важни, за да се 

осигури по-задълбочено разбиране на социално-икономическите аспекти на биоикономиката 

и по този начин да се разкрие нейния потенциал за справяне с големите предизвикателства на 

нашето време. 

Понятието биоикономика е многостранно: в ширина, например по отношение на произхода 

си и секторите в които е представено, и в дълбочина, т.е. по отношение на обосновките, 

визията на основните опорни точки, посоката и двигателите на биоикономиката. Тези 

различни визии съществуват съвместно в научната литература и имат отражение върху целите, 

създаването на стойност, двигателите на иновациите и пространствения фокус на 

биоикономиката. Биоикономиката е широк термин обхващащи много сектори и значения, но 
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все пак е възможно да се дестилира общообхватен фокус върху „проучване и експлоатация на 

биоресурси“. Такъв интерес може да предполага различни начини за прилагане на 

биотехнологии към биоресурси и различни форми за събиране на нови биопродукти. Все още 

е необходимо подобрено разбиране на екосистемите, в които живеем, и възможностите по 

отношение на нови и устойчиви решения, както и знанията и технологиите, които ги подкрепят. 

Индустриална политика и биоикономика 

Счита се, че индустрията представлява „Гръбнакът на европейската икономика“, осигуряващ 

висококвалифицирани работни места, износ и  предпоставки за иновации. Смята се, че Европа 

има конкурентно предимство в световен мащаб по отношение на продукти с висока добавена 

стойност, и иновациите са в основата на тези начинания .102 

Развитието на нови индустрии, област от значение за биоикономиката включва поддръжка на 

Ключови стимулиращи технологии (KETs) в рамките на европейската индустриална политика и 

по-специално, свързаните с биоикономиката нанотехнологии, промишлени 

биотехнологии,модерни материали и модерни технологии за производство20. Работейки в 

индустриалните сектори, KET предоставя основа за иновация за редица продукти, с насоченост 

към зелената икономика. Всъщност се смята, че те са в основата на преминаването към по-

устойчива и кръгова икономика, както ЕК се опитва балансира индустриалното развитие с 

екологични, климатични и енергийни съображения 103.  

Стратегия за единния пазар 

Амбициите на стратегията за Единния пазар също са особено важни за подкрепата на 

биоикономиката. С цел да създаде повече възможности за бизнеса и потребителите, 

стратегията улеснява движението на стоките, услуги, хора и капитали. Стратегията за единния 

пазар все повече се фокусира върху стандартизиране на правилата и нови бизнес модели, 

свързани със сътрудничество, стратегията също работи и за подкрепа на МСП, насърчаване на 

модернизацията и иновациите, модернизиране на стандартите и правата на интелектуална 

собственост и създаване на по-ефективни и прозрачни механизми за обществени поръчки. 

Всички тези аспекти са от основно значение за подкрепата и напредъка на биоикономиката. 

В действителност, инициативата на ЕС за водещ пазар между 2008 год. и 2011 год., специално 

се фокусираше върху развитие на сектора на био-базирани продукти с акцент върху аспектите 

на стандартизация, етикетиране и обществени поръчки. По този начин разработването на 

инструменти за иновационна политика допълнително подчертава нарастващо признание и 

подкрепа за биоикономиката в цяла Европа. То завърши с междинен доклад на тема „Поемане 

                                                           
102 DG Grow (2017a). Industry. Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, European Commission 
[online] Available at: http://ec.europa.eu/growth/industry_en 
103 DG Grow (2017). Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. European Commission [online] 
Available at: https://ec.europa.eu/growth/aboutus_en 
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на био-базирано обещание за пазара“,104 списъци с препоръки и политически документи за 

финансиране на продукти на биологична основа. Бяха издадени и редица стандартизации, 

включително свързани с биополимери и биомасла, биоразтворители и хоризонтални 

стандарти за стоки, основаващи се на биологична основа. 

През 2013 год. беше създадена допълнителна експертна група на Комисията за продукти на 

биологична основа, натоварена с оценка на напредъка на инициативата за водещ пазар и 

даване на препоръки за по-нататъшното развитие на био-базираните сектори. В своя доклад 

за оценка за 2015 г 105, работна група оцени нивото на изпълнение, усвояване и осезаемо 

въздействие на петнадесетте приоритетни области отбелязвайки значителен напредък в 

дейностите, базирани на биологични изследвания, свързани с НИРД (включително например 

учредяване на Съюза на BBI), обществени поръчки и комуникация. Те обаче отбелязаха и 

малко видими резултати по отношение на достъпа до суровини и достъпа до пазарите на био-

базираните продукти (две от петте приоритетни препоръки, установени в Инициативата за 

водещ пазар през 2008 год.). Области, които изискват значително внимание включват 

прилагането на стандарти на био-базирани сектори и данъчни стимули на равнище държави-

членки, политически консенсус относно обвързването на целите за развитието на 

биоикономиката със законодателство, за да се гарантира устойчив достъп до биологични 

суровини . 

Други аспекти на законодателството в областта на биоикономиката и работата на Единният 

пазар включва маркировка „СЕ“ (законодателството за лоялна конкуренция и хармонизиране, 

което гарантира, че всички търгувани продукти отговарят на еднакви високи критерии за 

безопасност, здраве и околната среда) и Законодателство REACH (рамката за химическо 

регулиране и управление на риска в ЕС).  

Като се има предвид, че над 99% от предприятията в ЕС са класифицирани като МСП 106, 

конкретно насочване и подкрепа на техните иновационни процеси са от съществено значение 

за икономическото развитие. 

Достъпът и осигуряването на финанси обаче е едновременно с най-големите 

предизвикателства, пред които са изправени МСП в Европа, което означава спешна нужда от 

държавна намеса и подкрепа в тази област. Основни програми, които финансират МСП и имат 

значение за биоикономиката са :  

                                                           
104 European Commission, 2010, Taking bio-based from promise to market measures to promote the market introduction of innovative 
bio-based products,Brussels 
105 DG Grow (2017c) Working Group on Evaluation of the Implementation of the Lead Market Initiative for Bio-based Products' Priority 
Recommendations1. Commission Expert Group For Bio-Based Products, Ref. Ares(2015)4468322, European Commission [online] 
Available at: https://ec.europa.eu/growth/sectors/biotechnology/bio-basedproducts_en 
106 DG Grow (2017d) Access to Finance for SMEs. Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, 
European Commission [online] Available at: http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance_en 
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 COSME107: с бюджет от 2,3 милиарда евро, COSME или програмата за 

конкурентоспособност на малки и средни предприятия, помага на предприятията да имат 

достъп до пазарите. С цел да подобри достъпа на МСП до капитал, COSME цели да привлече 

до 4 евро милиарда в капиталово финансиране до 2020 год. Той гарантира заеми до 150 000 

евро и обикновено е насочен към фази на растеж и разширяване на бизнеса. 

 CIP: финансовите инструменти на Рамковата програма за конкурентоспособност и 

иновации (CIP) са предшественикът на COSME, помагайки МСП да наберат капитал и дългово 

финансиране. Макар че  програмата официално приключи през 2013 год., някои инструменти 

на финансиране все още са достъпни за посредници, които са избрани и одобрени. Изчислено 

е, че над 340 000 малки предприятията се възползваха от гаранциите, предоставени от CIP от 

1998 год. до 2013год. 

 InnovFin: финансовите инструменти на COSME работят съвместно с InnovFin в 

рамките на „Хоризонт 2020“. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейският 

инвестиционен фонд (ЕИФ) и ЕК в рамките на програма Хоризонт 2020108.Тя се фокусира върху 

предоставянето на финансиране от ЕС на иноваторите. InnovFin е концентрирана особено 

върху осигуряването на собствен капитал в начална фаза, финансиране на НИРД проекти и 

предоставяне на заеми и гаранции за иновативни компании. 

 SME Instrument (Инструмент за МСП)109: отново функционира в рамките на 

H2020.Позволява на МСП да инвестират и разширят дейността си в международен план. МСП 

инструментът предлага финансиране, обучение и  поддръжка във всички фази на 

иновационния цикъл. 

 ESIF: Европейските структурни и инвестиционни фондове (ESIF) предоставят заеми, 

гаранции, бизнес безвъзмездни средства и дялово финансиране на регионална основа. ESIF 

представлява над половината от финансирането от ЕС и се насочва чрез пет стратегически 

фонда, които се управляват съвместно от ЕК и държавите-членки. Те подкрепят 

икономическото развитие, създаването на работни места за устойчивата и здрава Европа.  Пет 

области имат значение за биоикономиката : цифрови технологии; нисковъглеродна 

икономика; устойчиво управление на природните ресурси; и малки предприятия. Два от петте 

специфични фонда, които се предлагат, също са свързани пряко с развитието на 

биоикономиката (например  European Agricultural Fund for Rural Development and the European 

Maritime and Fisheries Fund). 

 Venture Capital - Рисков капитал: ГД  „Растеж“ също съветва и определя политика, 

свързана с рисковия капитал за инвестиции в акции и достигане до нови пазари. ЕК 

продължава да работи за подобряване на ефективността на инвестиционните пазари на акции, 

                                                           
107 https://www.mi.government.bg/bg/themes/programa-cosme-2014-2020-1361-442.html 
108 https://mi.government.bg/bg/pages/programa-innovfin--274.html 
109 https://www.zandg-consultants.eu/finansirane-na-inovativni-proekti/ 

https://www.mi.government.bg/bg/themes/programa-cosme-2014-2020-1361-442.html
https://mi.government.bg/bg/pages/programa-innovfin--274.html
https://www.zandg-consultants.eu/finansirane-na-inovativni-proekti/
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свързващи жизнеспособни проекти с подходящи инвеститори, с цел създаване на 

общоевропейски пазар на рисков капитал, който оперира по единен набор от правила. 

 Crowdfunding110 - той е признат за нова и все по-популярна форма на финансиране, 

включва открити обаждания към обществеността, обикновено онлайн, с цел да се осигурят 

финанси за проекти чрез дарения в замяна на възнаграждение (например предварителна 

поръчка на продукт или инвестиция). Те са особено популярни при иновативни МСП и 

креативни стартиращи фирми, които ги правят подходящи за подкрепата  на биоикономиката.  

 EaSI: по програмата за заетост и социални иновации, схемите за EaSI осигуряване 

както на микрофинансиране (до 25 000 евро) за микропредприятия и уязвими групи, които 

желаят да създадат микрокомпания , така и финансиране на социални предприятия (до 500 

000 евро) или компании, които имат за цел да постигнат социално въздействие пред 

максимизиране на печалбите. 

 EFSI111: Европейския фонд за Стратегически инвестиции (EFSI) мобилизира частните 

инвестиции съвместно с Европейската Инвестиционна банка за проекти от стратегическо 

значение за ЕС. ЕФСИ подкрепя стратегически инвестиции в ключови области, като 

инфраструктура, енергийна ефективност и възобновяема енергия, научни изследвания и 

иновации, околна среда, селско стопанство, цифрови технологии, образование, 

здравеопазване и социални проекти. Той помага и на малки предприятия да започнат дейност, 

да бележат растеж и разширяват дейността си, като предоставя рисково финансиране. 

По-широки политики, свързани с биоикономиката са : 

 Business Angel Networks112: мрежи от отделни инвеститори, които инвестират в нови 

и нарастващи предприятия, предоставящи на предприемачите капитал, опит в управлението, 

контакти и умения.Въпреки че ЕК не предоставя пряко финансиране, тя съветва в тази област 

и насърчава споделянето на знания и най-добри практики между страните от ЕС. 

 Платформи за интелигентна специализация: партньорства, предназначени да 

улеснят промишлеността в модернизация и координиране на иновативните индустриални 

усилия в страните и регионите на ЕС. Тези индустриалните платформи се финансират по линия 

на Европейския структурен и инвестиционен  фонд с цел за повишаване на 

конкурентоспособността и иновациите на местно ниво в приоритетни области (включително 

кръгова икономика, свързана с биоикономиката и разширени производствени теми). 

 Enterprise Europe Network113: подпомагане на компаниите за иновации и растеж в 

международен план. Тя помага на иноваторите да намерят международни партньори, 

предоставя експертни съвети. Мрежата е активна в повече от 60 страни, свързващи над 3000 

                                                           
110 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/crowdfunding-guide/what-is/explained_bg 
111 https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-
strategic-investments-efsi_bg 
112 http://www.eban.org/about/who-we-are 
113 http://www.een.bg/bg/za-nas 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/crowdfunding-guide/what-is/explained_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_bg
http://www.eban.org/about/who-we-are
http://www.een.bg/bg/za-nas
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експерти, известни с постижения в подкрепата на бизнеса (напр. от органите за регионално 

развитие, университети, организации за подкрепа).  

Други институции извън генералните дирекции на Европейската комисия, които също са важни 

за развитието, внедряването и прилагането на биоикономиката са : 

 Европейската Инвестиционна банка (ЕИБ), например, финансира проекти, както в 

рамките на ЕС, така и извън него, които помагат за постигане на целите на политиката на ЕС. С 

90% от финансирането, отпуснато за вътрешни проекти, финансира смекчаването на 

изменението на климата и стимулирането на работните места и икономическия растеж 

(аспекти, свързани с биоикономика). Чрез заемане на пари на клиенти от всички категории и 

размери, поддръжката на ЕИБ често помага за привличане на допълнителни инвестиции и 

инвеститори за стратегически проекти.  

 Standing Committee on Agricultural Research (SCAR)114 работи за разработване на 

консолидирани селскостопанска програми и планове за биоикономически изследвания в 

Европа. Създаден през 1974 год., но рестартиран през 2005 год. и насочен към 

биоикономиката, SCAR действа като катализатор за координацията на националните 

изследвателски програми с общи цели за създаване на интегрирано Европейско 

изследователско пространство, премахването на бариерите пред иновациите и свързване на 

изследователските и иновационни практики. Той насърчава и улеснява сътрудничество в 

публични и публично-частни мрежи. 

 Националните и регионални политики могат също да предлагат алтернативни 

схеми за финансиране и възможности, които могат донесат полза за биоикономиката. 
 

Подкрепа на биоикономиката след 2020 година 

Хоризонт Европа 

През следващия програмен период програмата Хоризонт 2020 ще бъде наследена от 

Хоризонт Европа. Структурата на последната обхваща 3 стълба: 115 

Стълб I: „Отворена наука“ с бюджет 25.8 млрд. евро предложен бюджет. В този стълб 

ще участват Европейският съвет за научни изследвания, Мария-Склодовска-Кюри- 

инициатива и научноизследователска инфраструктура. 

Стълб II: „Глобални предизвикателства и европейска индустриална 

конкурентоспособност“ с бюджет от 52.7 млрд.евро. 

Бившите стълбове II и III на „Хоризонт 2020“ ще бъдат трансформирани в този стълб. Бившите 

„Обществени предизвикателства“ обхващат шест клъстера със следните изследователски 

теми: 1) здраве; 2) култура, творчество и приобщаващо общество; 3) гражданска сигурност; 4) 

                                                           
114 https://www.scar-swg-sbgb.eu/ 
115 https://www.fu-berlin.de/en/sites/bruessel/FP9/HEu-Structure-Proposals/index.html 

https://www.scar-swg-sbgb.eu/
https://www.fu-berlin.de/en/sites/bruessel/FP9/HEu-Structure-Proposals/index.html
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дигитализация, индустрия и космически изследвания; 5) климат, енергия и мобилност; 5) 

храна, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда.  

Социалните и хуманитарните науки (SSH) ще играят важна роля във всички клъстери. 

Съвместният изследователски център на Европейската комисия също ще действа по II стълб. 

Horizon Europe ще въведе и така наречените „Мисии“ като нова функция на програмата. Те са 

предназначени да работят върху предварително дефинираните глобални предизвикателства 

във всички клъстери от II стълб. Следните области са създадени за възможни 

мултидисциплинарни мисии: 

 Адаптиране към изменението на климата, включително социалната 

трансформация; 

 Борба с онкологични заболявания; 

 Океани, морета, крайбрежни и вътрешни води; 

 Климат-неутрални и интелигентни градове; 

 Опазване на почвата и храна. 

Освен това има предвидени осем институционализирани европейски партньорства по 

тези теми: 

 По-бързо развитие и по-безопасно използване на здравните иновации за 

европейските пациенти и световното здраве 

 Подобряване на ключовите цифрови технологии и тяхното използване 

 Европейско лидерство в метрологията, включително интегрирана система по 

метрология 

 Ускоряване на конкурентоспособността, безопасността и екологичните показатели 

на въздушното движение, авиацията и железопътния транспорт в ЕС 

 Устойчиви, приобщаващи и кръгови био-базирани решения 

 Устойчиви технологии за съхранение на енергия с по-нисък екологичен отпечатък 

и по-малко енергоемко производство 

 Чисти, свързани, съвместни  и автоматизирани решения за бъдещи нужди за 

мобилност на хора и стоки 

 Иновативни малки и средни предприятия. 

Стълб III „Иновативна Европа“- 13.5 млрд. евро бюджет 

Стълб III ще бъде дом на новосъздадения Европейски съвет за иновации (EIC), който ще 

стимулира иновациите в Европа. Темата за европейските иновационни екосистеми ще бъде 

разгледана тук, а стълб III ще бъде домакин на Европейския институт за иновации и технологии 

(EIT). Някои части от предишния инструмент за МСП ще продължат да съществуват и в стълб 

III. 
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Разширяване на участието и укрепване на европейското изследователско пространство с 

бюджет от 2.1 млрд. евро. 

Тази междусекторна "кутия" има за цел да подпомогне разширяването на участието и 

разпространението на върхови постижения, както и реформирането и усъвършенстването на 

европейските R&I системи. Следователно тук ще бъдат намерени бившите аспекти на 

кооперирането и разширяването на „Хоризонт 2020“ с цел укрепване на научния капацитет на 

ЕС. Тази част Хоризонт ще даде подкрепа и за синергетични дейности с европейските 

университети - нова инициатива, финансирана по следващата програма Еразъм +. 

Програма Ератом с бюджет от 2.4 млрд. насочени към безопасност и контрол на радиацията, 

както и възможности за обучение и изследване чрез Maria Curie Actions. 

В рамките на Хоризонт Европа ще бъдат отделени 10 млрд. евро за иновации и изследвания в 

областта на храни, селско стопанство и биоикономика.116Очаква се възможностите за 

подкрепа по двата стълба на ОСП и програмата Хоризонт Европа да са фокусирани върху 

развитието на биоикономиката и да отговорят на глобалните предизвикателства. 

Целта на стратегията за биоикономика (2012) е свързана с проправяне на „пътя към новаторско 

и конкурентоспособно общество, което потребява пестеливо ресурсите и обединява 

продоволствената сигурност с устойчивото използване на възобновяеми ресурси за 

промишлени цели, като същевременно осигурява опазването на околната среда“, все още е 

актуална.117 

Устойчива и кръгова, биокономиката има сериозен дял в ЕС и това дава повод за развитие в 

различните сектори, които разчитат на биологични ресурси (животинска биомаса, растителна, 

органичен отпадък и др.) Предвид факта, че живеем в свят с ограничени ресурси, имаме нужда 

от нови технологии и добър план, който да ни води по пътя на най-ефективното използване на 

ресурсите. Това е необходимост обусловена от нарастващото население и също от нуждите на 

отделните индивиди, повишаване на стандарта на живот предвид по-качествените продукти 

предлагани на пазара. 

В рамките на Европейския съюз, Комисията работи с различни финансови институции за 

подобряване на финансирането, достъпно за МСП чрез стимулиране на предоставянето на 

заеми и рисков капитал чрез финансови инструменти.  Също така, помага на страните от ЕС да 

споделят добра политика за подобряване на достъпа до финанси, която им позволява да се 

възползват от опита на другите. 

Във връзка с политиките за осъществяване на една по-устойчива биоикономика можем да 

очакваме, като най-добър принос запазването на природата и възстановяване на 

                                                           
116 Gafo, M. (2018), Bioeconomy in the new CAP, http://www.ctfc.cat/docs/bioregions/GafoMaria.pdf 
117 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0673&from=EN 

http://www.ctfc.cat/docs/bioregions/GafoMaria.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0673&from=EN
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екосистемите; създаване на нови зелени работни места в селските райони; преобразуване на 

отпадъците от селското стопанство, градовете, храните и горите в нови продукти с добавена 

стойност, а това от своя страна ще доведе до допълнителен доход за земеделските 

производители. 118 Биоикономиката не е само производство и използване на ресурсите по най-

добрия начин, но това трябва да се прави с грижа за природата и околната среда, затова във 

всяка една стратегия и план има цели поставени към очакваните резултати при „сблъсъка“ с 

околната среда и крайния ефект от тези процеси.  

За да постигнем устойчивост на биоикономиката, трябва да можем по-добре да разбираме и 

измерваме нейните ефекти и въздействия по отношение на екологичните граници на нашата 

планета. Това е необходимо за развитието на биоикономиката по начин, който смекчава 

натиска върху околната среда, цени и опазва биологичното разнообразие и подпомага целия 

набор от екосистемни услуги. Предприемайки определени действия в обхвата на околната 

среда, трябва да се постигне увеличаване на общите познания и мониторинг на 

биоикономиката. Така ще се посрещне нуждата от задълбочени познания относно границите 

на устойчивите доставки на биомаса на местно, регионално и световно равнище.  

Увеличаването на базата от знания и разбирането на специфичните области на 

биоикономиката би означавало и получаването на повече данни, генерирането на по-добра 

информация и систематичното анализиране на данни и информация, които включват всички 

засегнати страни.  

Това обхваща свързаните с тях социално-икономически разходи и ползи, както и способността 

им да служат като устойчив местен източник на биомаса, да поглъщат въглерод и да 

увеличават устойчивостта спрямо изменението на климата, устойчивото наличие на биомаса, 

както и публичните и частните инвестиции в биоикономиката. На устойчивата биоикономика 

се пада важна роля за справянето с изменението на климата и деградирането на земите и 

екосистемите. Тя решава въпроси, свързани с нарастващото търсене на храни, фуражи, 

енергия, материали и продукти, причинено от увеличаващата се численост на световното 

население, и ще намали зависимостта ни от невъзобновяемите ресурси. 

Кръговата икономика може да помогне за намаляването на дистанцията между различните 

страни. Тя осигурява систематичен подход за постигане на безопасно и справедливо 

разпределение на ресурсите, като проектира и въвежда иновации при отпадъците и 

замърсяването, запазва продуктите и материалите в употреба възможно най-дълго и 

регенерира естествените системи. Тази политика обещава да осигури нуждите на хората, без 

да нарушава естественото развитие на отделните участници. Страните са в особено добра 

позиция за ускоряване на прехода към кръгова биоикономика чрез национално 

законодателство. 

                                                           
118 https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_booklet_2018.pdf  

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_booklet_2018.pdf
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