Въпреки че биоикономиката разчита на възобновяеми
ресурси, все още има голям потенциал да се направят
стратегиите за биоикономика по-кръгови. Този преход

започва от промяна на начина на мислене: възприемане на
биологичните отпадъци като ресурс, а не като изхвърлен
материал. Освен това, има необходимост от съгласуване
на

законодателството,

подобряване

управлението

на отпадъците и използване на „кръговия“ подход в
биоикономиката.

Биоикономиката насърчава
устойчивото производство
на природни ресурси
от биомаса, вместо от
изкопаеми и минерални
ресурси.

Проект BBI-JU Biocircularcities предлага да се преодолее
тази празнина, насърчавайки зеления преход. Той има

за цел да отключи потенциала на кръговата икономика
от неизползваните потоци от отпадъци на биологична

основа, като проучва разработването на икономически

и екологично ефективни модели за органични отпадъци
(хранителни и домакински отпадъци, градински отпадъци,

www.biocircularcities.eu
info@biocircularcities.eu
@biocirc_cities

селскостопански отпадъци от аграрния сектор, дървесни и
горски отпадъци, и др.) в три пилотни региона.

Тези три региона ще обединят ключови местни
заинтересовани страни, за да разработят и предложат
съгласувани стратегии, насърчаващи местния растеж и
създаването на работни места.

Този проект е получил финансиране от програма за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт
2020“ H2020-BBI-JTI-2020 по Споразумение за безвъзмездна помощ № 101023516. Съвместното предприятие
получава подкрепа от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ и от
Консорциума за био-базирани индустрии.

Региона на град

Региона на град

Област

Насърчаване на качеството и количеството на
биоотпадъците, събирани разделно в района
на Барселона, и проучване на възможността
за производство на биопродукти с добавена
стойност.

Подобряване на настоящата система за
управление на отпадъците в регион, обхващащ
градски, селскостопански и индустриални зони
с дейности за производство на биомаса и верига
за доставка на храни.

Включване на местни заинтересовани
страни за по-широко разгръщане на
кръговата биоикономика в селски региони
и употреба на неизползвани биоотпадъци
от селското и горското стопанство.

Неапол (IT)

Барселона (ES)

Анализиране
на ситуацията

Насърчаване на
кръговата биоикономика

в пилотните региони

Октомври

2021 г.

в пилотните региони

•

Избор на съответните сектори, произвеждащи и
управляващи биологични отпадъци

•

Най-добри практики и казуси от кръговата
биоикономика на местно ниво и в цяла Европа

•

Идентифициране на съответните заинтересовани
страни, участващи във веригите за управление
на биологични отпадъци

•

Местни събития и дейности за изграждане на
капацитет

•

Идентифициране на потенциални подобрения
във веригите за биоотпадъци

•

Анализ на регулаторните рамки за прилагане на
кръгова биоикономика на местно ниво

•

Политически препоръки на местно ниво

Септември

2023 г.

Улесняване трансфера
на добри практики
в други региони на ЕС
•

Насоки за управление на биоотпадъци, базирани на
подхода за кръгова биоикономика

•

Уебинари за разпространение на резултатите

•

Анализ на законодателната рамка в подкрепа на
прилагането на кръговата биоикономика

•

Уеб-базиран инструмент за подпомагане на публичните
органи и промишлеността при изграждането на стратегии
за управление на биологични отпадъци

Пазарджик (BG)

Участвате ли във веригите
за биоикономика?
Организации разработващи политики, публични
органи, производители на биоотпадъци (общини,
представители
на
хранително-вкусовата
промишленост, търговци на дребно, организации от
сектор „Обществено хранене“ и др.), организации,
управляващи и преработващи биологични отпадъци
(местни власти, обществени или частни комунални
компании) и крайни потребители на продуктите,
получени при оползотворяването на биологични
отпадъци, са поканени да допринесат за проект
Biocircularcities. Как?
Всеки пилотен регион ще създаде работна
група, която ще представлява “Група от местни
заинтересовани лица”, с цел да се сподели мнение
относно текущите дейности на проекта. Партньорите
на Biocircularcities също ще организират три сесии
за експертно сътрудничество, където специалисти от
цяла Европа ще бъдат поканени да споделят опита си
с пилотните региони.

Ако проявявате интерес да се
присъедините към Групата от местни
заинтересовани лица на Област
Пазарджик или ако желаете да
предложите своя опит по време на
сесията за експертно сътрудничество,
не се колебайте да се свържете
с нас, като изпратите имейл на
pazardzhik@biocircularcities.eu.

