
Среща на заинтересовани лица - № 2 Област Пазарджик 

ПРОГРАМА

За проекта :

Въведение - цели и дневен ред 

Този проект се финансира от Съвместно предприятие „Био-базирани индустрии“ (BBI JU) в рамките на програма за
научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за отпускане на
безвъзмездни средства № 101023516. Съвместното предприятие получава подкрепа от програмата за изследвания
и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз и Консорциума за биологични индустрии.

10:45ч. – Виртуален прием30 септември 2022 г.

10:45 - 13:00 ч.

Събитието ще се 
проведе online 

Безплатно присъствие

Бариери и стимули за прилагането на кръгова биоикономика в горския сектор и веригата 
за битови биоотпадъци в Област Пазарджик

Кликнете тук, за да се
регистрирате

11:00ч. - Въведение и посрещане 
на участниците

Георги Симеонов, РЕАП

Обща визия на проекта, избрана верига в 
пилотния регион (ПР), основни резултати от 
първата среща на заинтересовани лица

11:10ч. - Текущ статус на проект 
Biocircularcities

Rosaria Chifari, Фондация ENT - Ръководител проект

Анализ на правни недостатъци и възможности с 
подкрепата на заинтересованите лица
Екологични и икономически ползи и пречки при 
валоризацията на биоотпадъците от твърдите 
битови отпадъци 
Определяне на насоки за идентифициране на 
най-подходящите варианти за третиране на 
биоотпадъци

11:30ч. - Очаквани резултати от 
местните заинтересовани страни

Amalia Zucaro, ENEA

Идентифициране на заинтересованите страни и 
техните дейности в рамките на горския сектор и 
веригата за управление на битови биоотпадъци 
в ПР, свързани с кръговата биоикономика

11:45ч. - Представяне на 
различните групи 
заинтересовани страни 

Георги Симеонов, РЕАП

Идентифициране и анализ на регулаторните, 
социалните, екологичните и технико- 
икономическите бариери и стимули за 
прилагане на кръгова биоикономика в сектора 
на горското стопанство и общинските 
биоотпадъци в ПР.
Обобщение и съвместно обсъждане на 
споменатите стимули и бариери и тяхното 
класиране за всеки етап от веригата на 
биоотпадъците в ПР.

12:00ч. - Работна среща за 
определяне на пречките и 
факторите за кръговата 
биоикономика

Георги Симеонов, РЕАП

12:50ч. - Заключения и перспективи
Георги Симеонов, РЕАП

https://forms.gle/aWrehFeobGqzRAzs5
https://forms.gle/aWrehFeobGqzRAzs5

