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Що е биоикономиката?

 
Биоикономиката обхваща онези части от икономиката, които включват 
възобновяеми биологични ресурси (като гори, култури, животни и микроорга-
низми) за производство на храни, материали и енергия.

Предвид изчерпването на изкопаемите ресурси, промените в климата и на-
растващото население на света, се търсят устойчиви и ресурсно-ефективни 
стратегии, за да се гарантира благосъстоянието на обществото. Биоикономи-
ката е отговор на тези предизвикателства и обхваща различни сектори, като 
селско стопанство, околна среда, аквакултури и промишленост.

Макар много хора да не са наясно с това, че биоикономиката е част от ежедне-
вието ни, вече се използват биологични ресурси и новаторски технологии за 
замяна на неустойчивите продукти и процеси, които сега са базирани на из-
копаеми ресурси. Някои био-стоки може дори да имат нови свойства, което ги 
прави по-добри от продуктите, от които зависим днес.
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Нововъзникващи 
технологии
Развитието на биоикономиката зависи от използването на най-нови техноло-
гии и води до по-големи приложими резултати чрез интелигентно съчетание 
на био и инженерни науки.

В последните години имаше новаторски постижения в областта на науките 
за живота, които дадоха силен тласък на концепцията за биоикономиката. Те 
включват принос към биоразнообразието, молекулярната основа и 
метаболизма на организмите.

Заедно с иновациите от химията, инженерните системи, машиностроенето и 
информационните технологии, са разработени процеси и приложения, които 
могат да се използват в индустрията по много различни начини.

Благодарение на взаимодействието между всички тези развития са оптимизирани 
съществуващите производствени процеси и са създадени много новаторски ре-
шения. Днес, фирмите могат да получат достъп до биологични минифабрики под 
формата на бактерии, гъбички или клетки, както и процеси на биологична основа 
с биогаз или ферми за аквакултури и биорафинерии за производство на промиш-
лени продукти.

 

Молекулярна биология Химия Машиностроене 
Информационни 

технологии
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Ресурси на 
биоикономиката
Важна цел на биоикономиката е намаляване потреблението в индустрията на 
изкопаеми горива, като въглища, нефт и природен газ. Тя има потенциал да 
намали вредните емисии на въглероден двуокис и отрицателното въздейст-
вие на индустриални процеси върху околната среда. Затова, използването на 
възобновяеми ресурси е начин да се подобри устойчивостта на икономиката.

Биологичните ресурси – живи организми (като растения, животни и микроор-
ганизми) - растат, процъфтяват и чрез своя метаболизъм произвеждат широ-
ка гама от органични вещества. Тази биомаса може да се използва по много 
начини: като храна или фураж, като доставчик на материали и енергия за ин-
дустрията.

Биоикономиката има водещ принцип като на кръговата икономика. В идеал-
ния случай, има затворени системи, където природни сурови и отпадъчни 
материали не само се преработват и преобразуват, но също се използват по 
няколко пъти и се преобразуват още повече.

Този принцип, например, се прилага в модерните биорафинерии. С използване 
на различни технологии, отпадъчни материали (като слама, трева или дървес-
ни отпадъци) могат да се превърнат в широка гама от междинни и крайни про-
дукти - при пълно използване на всички елементи на биомасата.

 



Биоикономиката не само замества изкопаемите ресурси с възобновяеми су-
ровини, но също така цели да повиши ефективността на ресурсите чрез 
каскадна употреба и управление на жизнения цикъл. 

Въглероден цикъл 

Биомаса Остатъчен 
материал
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Биоикономиката в 
Европейския съюз 
Европейският съюз има специална стратегия за биоикономика, съставена под 
ръководството на Генералната дирекция за научни изследвания и иновации 
и се осъществява главно чрез финансиране на изследванията и иновациите в 
рамките на Хоризонт 2020. 

 

График: 

2005 2007 2012

Представяне на 
концепцията за 
биоикономика, 
основана на знанието 
(KBBE), от бившия 
комисар на ЕС за 
научни изследвания 
и иновации, Янез 
Поточник

“Кьолнски доку-
мент” Визия, прог-
нози и препоръки на 
признати експерти по 
KBBE бяха включени 
в документа и пред-
ставени на конфе-
ренцията “На път 
към биоикономика, 
основана на знания”

“Иновации за 
устойчив растеж: 
Биоикономика за 
Европа” Европейската 
комисия представя 
първата си стратегия 
за биоикономиката и 
план за действие

Основаване на 
Европейското 
партньорство 
за иновации 
“Селскостопанска 
производителност и 
устойчивост” 
(EIP-AGRI) 
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Био-базирани продукти
Дрехи, направени от мляко или кафе, автомобилни гуми от глухарче, подметки 
за маратонки от оризови люспи или кресла, дъбени с екстракти от маслинови 
листа – понякога трябва да се вгледате повторно, за да видите качествата на 
био продуктите и много често дори не виждате каква био технология се крие 
вътре.

Разгледайте следните продукти, за да получите представа за биоикономиката 
в ежедневието.
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Паста за зъби

Бактерии срещу бактерии - това е принципът на нова 
паста за зъби. Бактериите са един от патогените, които 

причиняват кариес чрез произвеждане на киселини, 
увреждащи зъбния емайл. Сега има пробиотична 
паста за зъби, която изпраща целенасочени млечно-
кисели бактерии за борба с патогените. Микробите 
са естествените врагове на кариеса. След почист-

ване, те се натрупват в устата около патогените и се 
слепват с тях. Тези натрупвания после могат да бъдат 

лесно отстранени. Пастата вече е достъпна за закупуване 
в Хърватска.

Отстраняване на ръжда

В природата има механизъм за премахване на ръжда. Ръждата не 
е нищо друго, а атоми на желязото, които са реагирали с кислород. 
А после има някои микроорганизми, като бактерии, които разяждат 
желязото. За да се стигне до този важен елемент, бактериите произвеж-
дат сидерофори. Тези протеинови молекули може да уловят железните 
атоми и ги включат в своята структура. Ето защо сидерофорите се 
използват като биоразградими отстранители на ръжда. За използване 
на сидерофорите като биологични прахови отстранители, една 
компания е разработила процедура, използваща бактерии-
те от видовете Streptomyces olivaceus.
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Автомобилни гуми

Производителите на автомобили използват 
естествения каучук за производство на гуми, понеже той 

е еластичен дори при ниски температури. Като суровина 
обикновено се използва латекс от субтропичното каучуково 

дърво. Обаче, дървесните плантации са все по-застрашени от 
гъбички, които предизвикват колебания в световната пазарна цена. 
Руското глухарче е екологична алтернатива. Вирее в Централна 
Европа и върху неподходяща за земеделие почва. С помощта на 
съвременни техники за отглеждане на растения, изследователите 
са превърнали едно диво растение в полезно, което освен това е 
здраво и високодобивно. В сътрудничество с немски производител 
на гуми, в Германия е създаден пилотен завод за производство на 
каучук от глухарчета.

Биоетанол

Биогорива като биоетанола се извличат от възобновяеми 
суровини. Досега са били ползвани захари от обработва-
еми култури. За да се избегне конкуренция с производството 
на храни, сламата като остатъчен материал привлече внима-
нието на няколко производители на биогорива. Това е защото сла-
мата или дървесината се състоят основно от лигноцелулозни влакна, 
които имат висок потенциал за енергийно преобразуване. Швейцарска 
химическа компания е създала демонстрационна биорафинерия, в коя-
то се произвежда биоетанол от пшенична слама. С помощта на ензими, 
лигноцелулозата се разгражда и възстановява от растителното влакно 
в отделните му компоненти. Получените захарни молекули служат за 
храна на дрожди и гъбички ги ферментират в алкохол. Това после може 
да се добави към високооктановия бензин за бензинови двигатели.
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Колело

За разлика от материали, като алуминий, желязо или въгле-
род, дървото е възобновяем ресурс, за чиято фотосинтеза 
са нужни само слънчева светлина и CO2. Същевременно, 
инженерната дървесина е здрава и лесна за обработка. 
Компания в Дрезден използва фурнир от дърво като база 
за леки тръби за велосипеди. Тънкостенните тръби са 
леки и здрави, като се ползва минимално количество 
истинско дърво за производството им. Отделните 
слоеве фурнир са залепени напречно. Първият про-
дукт е дизайнерско колело, конструирано с помощта 
на лигно-тръбна рамка.

Фотьойл 

Дъбители на базата на соли на тежки метали, като хром (III) сулфат, 
обикновено се ползват в промишленото производство на кожа. Масли-
новите листа са естествена и екологична алтернатива. Те съдържат 
вторични съединения, които растенията използват като защита от вре-
дители. Това е основата на биоразградим дъбител. Той не само предпаз-
ва околната среда, но също така прави кожата изключително приятна 
на допир. Тонове маслинови листа падат ежегодно при събиране на 

реколтата в Средиземно море и досега повечето се изгарят като 
зелени отпадъци. Две компании са разработили метод, който 

извлича танините от маслиновите листа във воден разтвор.
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Облекло 

Млякото е популярен хранителен продукт, но всъщност 
не всички млечни протеини се използват. Ежегодно се натрупват 
милиони тонове мляко, което не може да се ползва за консумация. 
Две фирми са започнали да използват млечния протеин казеин за 
производство на текстилни влакна и дрехи, като рокли или бельо. Те 
са копринени на допир, естествено антибактериални и лесно могат 
да се боядисат. Отдавна е известно, че казеинът може да се изпреде 
във влакна. Обаче за това се изисква не само много вода, но и много 
химикали: сега са добавени пчелен восък и цинк. Производството 
на органично влакно се извършва, за да отговори на Световния 
стандарт за органичен текстил (GOT): значително по-малко ресурси 
се потребяват спрямо традиционния процес на мокро предене.

Чаша за кафе

Преобразуване на старо кафе в нови продукти! Немска 
фирма произвежда чаши и чинийки за кафе, които се 

състоят от използвана утайка от кафе. До 40% от продукта се 
прави от рециклирана кафеена утайка. Всяка чаша е направена 

от 60 грама утайка, което се равнява на осем еспресо. Рециклираният 
материал, наречен Kaffeeform се състои не само от утайка, но също от 
растителни влакна, целулоза и смола от биополимери. За производ-
ствения процес, фирмата използва процедура за леене под налягане. 
Получените продукти са здрави, миещи се и така може лесно да се 
използват повторно.



Предизвикателства, 
свързани с 
биоикономиката 
Ключови стратегии за биоикономиката в Европа и по света твърдят, че био-
икономиката предлага възможност за съчетание на икономическия растеж с 
екологично отговорни действия. Все пак, трансформацията на обществото към 
био-базирана икономика повдига въпроси за нейните екологични, социални и 
етични аспекти. Някои често споменавани опасения, свързани с биоикономи-
ката, са:

16



›  Въздействие върху околната среда 
  Преминаването от продукти, които в момента се базират на изкопаеми 

ресурси към продукти, ползващи биомаса, може да създаде допълнителен 
натиск върху природните ресурси, като земя, вода или биоразнообразие. 
Устойчивостта на биоикономиката зависи от намаляването на високите нива 
на потребление, за да се постигне развитие на планетата. 

›  Продоволствена сигурност  
  Производството на биомаса и използването на земята за влакна, горива, фу-

ражи и други продукти, се конкурира с производството на биомаса за храни. 
Нужно е да се установят политики, които да гарантират приоритетно “първо 
храна“ и да подобрят продоволствената сигурност за нарастващото светов-
но население. 

›  Социални последици 
   Една силна биоикономика ще има международно въздействие. Как може 

да се управлява? Кой може да взема решения за употребата на биологични  
ресурси? Кой печели и кой носи бремето?
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Въведение в проекта
Биоикономиката носи възможни решения за важни бъдещи предизвикател-
ства. Социалните, икономическите и екологичните въздействия, свързани 
с нейните продукти и процеси, обаче, ще изискват пространен диалог за бъ-
дещото развитие на биоикономиката. Общата цел на проекта BioSTEP, финан-
сиран от ЕС, е да подпомогне процеса на по-широко участие за развитие на 
биоикономиката.

Целта ни е да повишим общата осведоменост и разбиране за биоикономиката, 
както за последиците й и ползите от информиране и ангажиране на граждани-
те. BioSTEP събира основните заинтересовани страни и политици за обсъжда-
не на нужните стъпки за цялостна стратегия, която да вплете биоикономиката 
в материята по разработването на политики в много сектори в държавите-
членки на ЕС. BioSTEP също ще определи и разпространи най-добри практики 
за обществено развитие на национални и регионални стратегии за участие в 
управлението на биоикономиката.

Координиран от Института Ecologic, съвместният проект се гради на партньорство 
на девет организации с разнородна дейност, от Германия, Италия, България, 
Холандия и Великобритания.
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Повишаване на осведомеността

Задълбочаване на разбирането

Насърчаване на обществен дебат

Улесняване на участието

Идентифициране и разработване на 
най-добри практики



Наличната информация да 
стане достъпна  
Съществуващата информация за продукти и процеси в биоикономиката става 
достъпна за заинтересованите страни и широката общественост чрез база 
данни на BioSTEP. Вместо да се опитва да обхване цялото разнообразие от 
продукти и процеси в биоикономиката, базата данни представя обзор – таксо-
номия – на основните продуктови категории, производствени процеси и суро-
вини в биоикономиката, както и някои характерни въздействия и въпроси на 
управлението. 
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Управление и други въпроси

Продукция – Продуктови категории 

Производство – Производствени процеси

Входни – суровини

Влияние върху устойчивото развитие

Конвенционални биогорива Съвременни биогорива Биоматериали 

Биорафинерии

Селскостопанска 
биомаса Горска биомаса Морска биомаса Отпадъци 



В национални и регионални проучвания BioSTEP разглежда подбрани същест-
вуващи стратегии за биоикономиката. Чрез преглед на документацията и про-
веждане на интервюта с представителна група участници, се поставя акцент 
върху степента, в която стратегиите са обхванали широк спектър от форми на 
експертиза в развитието си. От синтеза на тази информация са изведени насо-
ки за добри практики по отношение на участието.

Национални примери

› Финландия
› Германия

Регионални примери

› Био-базирана Делта (NL)
› Саксония-Анхалт (D)
› Шотландия (UK)
› Венето (IT)
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Събиране на ключовите 
заинтересовани страни 
заедно
BioSTEP ще организира няколко семинара, изложения и конференции, и ще на-
сърчи обществения диалог за биоикономиката. На регионално ниво BioSTEP 
прилага и изпитва подхода на ‘живите лаборатории’ за да улесни участието 
на публично-частни мрежи на различни заинтересовани страни, участващи в 
процеси за развитие на иновации и бизнес модели, базирани на биоикономи-
ката.



Семинари
По време на серия от семинари със заинтересовани страни ще се обсъдят 
съществуващи предизвикателства (политики) за бъдещото развитие на ев-
ропейската биоикономика и потенциални (политически) мерки за справяне с 
тях. Семинарите са планирани на различни нива: един на европейско и два на 
регионално ниво. Проблемите, опасенията и идеите, възникнали по време на 
семинарите, ще бъдат обобщени в тематични справки и ще служат за основа 
на целенасочени политически препоръки. През 2017 г. ще се организира кон-
ференция за представяне и обсъждане на препоръките, които са изведени по 
време на тези семинари.

Изложения
Практическо изложение показва примери от ежедневието на продукти и про-
цеси на биологична основа. На изложенията ще дадем разяснения и ще бъдем 
в контакт с различните заинтересовани лица и местната общественост.

Конференция
Ще бъде организирана финална конференция за представяне и обсъждане на 
препоръки за развитие на стратегии за биоикономиката в Европа.

Живи лаборатории
Живите лаборатории събират разработчици на продукти и потребители в про-
цеса на създаване на идеи. Живите лаборатории могат да служат за устано-
вяване на различни гледни точки и допринасят за развитието на новаторски 
продукти. Те често се прилагат на регионално ниво за насърчаване на сътруд-
ничеството и регионалните иновации по определени теми. 
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Живите лаборатории на 
BioSTEP
Живите лаборатории са платформи за изследвания и иновации, които позво-
ляват на различните участници да се срещнат и изследват нови идеи и кон-
цепции, които може да се превърнат в успешни иновации. Гражданите, бизнеса 
и местните власти са ангажирани в подхода за участие, който може да бъде 
разделен на три фази:
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Разработване на концепция

› Анализ на литературата

› Включване на съответни участници

Стратегическо планиране на общността

› Първа лаборатория за анализ на съществуващи стратегии

› Споделяне на идеи, определяне на собствения принос и конкретни (политически) действия

Бизнес моделиране

› Втора лаборатория в подкрепа на създаването на бизнес модели

› Определяне приноса и отговорностите на участниците

› Планиране на бизнес инкубатори

BioSTEP ще тества този инструмент за по-активно участие в управлението на 
биоикономиката в двата проучвани региона: Венето в Италия и Стара Загора в 
България.
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Проучвани региони

България: Стара Загора

Регионът на Стара Загора е разположен в централната част на България и е ин-
тересен за биоикономиката – наред с другото – със своите земеделски ресурси. 
Плодородните земеделски земи, гори и извори са важни природни ресурси за 
региона. Мекият климат и богатата почва благоприятстват производството на 
различни селскостопански култури. Биоземеделието е включено в стратегия-
та за развитие на Стара Загора. С традиционното си земеделие (зърнени и мас-
лодайни култури) регионът предлага богати възможности за производство на 
биогорива, докато животновъдството е основа за използване на отпадъците и 
биоактивните съединения от различни източници, като зеленчукови култури, 
етерично-маслени култури, грозде и вино, сирене и вълна.

Италия: Регион Венето

Венето е разположен в североизточната част на Италия и има подчертан ин-
терес към биоикономиката. В региона са разположени центрове за изследва-
ния и технологичен трансфер, както и между-университетски центрове, които 
участват в изследвания по биотехнологии, биоструктури и биосистеми. Био-
технологиите се определят като една от силните страни на региона – Венето се 
нарежда на шесто място сред италианските региони по брой биотехнологични 
фирми със специализация в „Интелигентни агрохрани” и „Устойчиви условия 
на живот”.
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Включете се!
Въпроси? Интереси? Идеи? Нека знаем за тях – ще се радваме да чуем какво 
мислите! С BioSTEP имате възможност да участвате активно в биоикономика-
та: посетете нашите семинари, иновативни живи лаборатории и изложението 
„Биоикономиката в ежедневието“, където можете да видите различни био про-
дукти.

За повече информация посетете нашата уеб страница: 
www bio-step eu

Или се свържете с нас чрез социалните медии:
 www.twitter.com/biostep_project
 www.facebook.com/biostep.project
 www.linkedin.com/company/biostep

За контакт: 
Ръководител проект
Холгер Гердес
Екологичен институт
Пфалцбургерщрасе 43/44, 10717 Берлин, Германия
Тел: +49 30 86880148 
coordination@bio-step.eu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 
2020 Research and Innovation Programme under grant agreement  
No 652682. 
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