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източник: BioVale, 2018

Що е Биоикономика ..?

Всички сектори и системи, които използват биологични ресурси (животни, 

растения, микроорганизми и получена биомаса, включително органични 

отпадъци), техните функции и принципи.  
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Източник:  По https://www.mdpi.com/2071-1050/13/1/413/htm



Европейска стратегия за биоикономика, 2018
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm

Цели:

1. Осигуряване на 

продоволствена сигурност.

2. Устойчиво управление на 

природните ресурси.

3. Управление и адаптиране 

към климатичните изменения.

4. Намаляване зависимостта от 

невъзстановимите и 

неустойчиви ресурси.

5. Подобряване на 

конкурентноспособността и 

създаване на заетост.  

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm


Предизвикателства

Нисък дял на приноса на секторите на биоикономиката в 
националната икономика, но с голям брой заети лица в тези 
сектори.

България няма действаща Национална Стратегия и План за 
Действие за развитие на биоикономиката

Липса на добри практики от сферата на кръговата 
биоикономика за преработка на отпадъци от биомаса и 
биобазирани продукти.

Ниска добавена стойност от биоикономиката. 

Висок дял на износа на непреработена свежа биомаса и 
незначителен дял на износа на преработена продукция

Висок, но неизползван потенциал за добив и преработка на 
биомаса.



Структура на биоикономиката, 2017 г.
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Насърчаване на международното партньорство за разработване 
на национални стратегии за кръгова биоикономика в страните от 

инициативата Биоийст

Използване на междусекторен подход с включване на повече 
участници в разработването на нови стойностни вериги за 

насърчаване на биоикономиката;

Подпомагане създаването на политики, основани на 
данни/доказателства.  

Разработване на обща програма за 

стратегически изследвания и иновации (SRIA) в областта на 

биоикономиката

Проект „Насърчаване на устойчива кръгова биоикономика в страните от

Централна и Източна Европa“, финансиран по Програма Хоризонт 2020 -

Grant Agreement No 862699

Отворена инициатива БИОИСТ (BIOEAST) за 

земеделие, аквакултура и гори, базирани на знания.   



Анализ на 
земеделието и 
индустриалните 
сектори  в БИ и 
са опредеени  
приоритетите за 
развитието им

Международни и  
национални  срещи с 
участието на политици -
включването на 
биоикономиката в 
Стратегическите 
планове на  държавите 
от ЦИЕ

Предложение за
включване в SRIA на ЕС
на теми, съобразени 
с приоритетите за 
развитие на БИ от ЦИЕ.
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Относителен дял (%) на разходите за изследвания и 
иновации от БДС

Стратегическото програмиране на изследванията и 

иновациите като инструмент за развитие на биоикономиката



Стратегическото програмиране на изследванията и 

иновациите като инструмент за развитие на биоикономиката

Брутните разходи на България за научноизследователска и 

развойна дейност по източник на средства в международно 

сравнение, 2017 г.



Идентифициране на нуждите от действия за 

подобряване на научните изследвания и иновациите, 

свързани с биоикономиката в България
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кръговата биоикономика
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Повишаване нивото на 
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българската наука
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Свързване на развитието на 
биоикономиката с 

кохезионната политика и с 
политиката за развитие на 

селските райони

Идентифициране на нуждите от 

действия за подобряване на научните 

изследвания и иновациите, свързани 

с биоикономиката в България



Приети секторни Стратегии за подкрепа 
на биоикономиката:

Стратегия за издигане ролята на селското 
стопанство в биоикономиката (МЗХГ) - 2019

Иновационна стратегия за интелигентна 
специализация на Република България 2021-2027 г.

Стратегия за преход към кръгова икономика 

2021-2027

Национална стратегия за развитие на научните 

изследвания в Република България 2017-2030 г. 

Възможности



Нови бизнес-модели и технологии, свързани с ефективността 

на ресурсите, на база картиране на водещите сектори в 

биоикономиката в регионалните иновационни екосистеми

Разнообразни 
източници на 

биомаса

Силен сектор на 
първично 

производство

Силен хранително-
вкусов сектор

Рециклиране и 
оползотворяване на 
отпадъчна биомаса

Иновативни 
биотехнологии 

Съхранени 
природни ресурси

Дигитални технологии 
в агро-хранителния 

сектор

Биохимикали и 
биогорива

Национална Научна Програма на МОН „Здравословни Храни за Силна 

Биоикономика и Качество на Живот http://www.nnp-food.au-plovdiv.bg/

http://www.nnp-food.au-plovdiv.bg/


Преход към Биоикономика
European Commission, DG Research and Innovation, 2021.  10 
policy recommendations for building national bioeconomies
toward a fair and just climate neutral Europe 

1. Поемане на политически ангажимент за признаване важността на 

биоикономиката за страната

2. Конституиране на Постоянна Работна Група (РГ) под ръководството 

на МИР за разработване и приемане Нац.Стратегия и План за 

действие за биоикономика 

3. РГ включва представители от министерства, агенции, научно-

образователна и иновaционна екосистема, браншови организации 

и др. 

4. РГ оценя състоянието, картирането и позиционирането на 

биоикономиката и разработване на споделена визия между ПО и 

НПО /да се използва тhe EU Bioeconomy Monitoring System 

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/bioeconomy/monitoring /

5. Формира се национална визия за биоикономика и подход за 

ускорено развитие

6. МИР извършва междусекторна координация за мониторинг на 

внедряване на Плана за биоикономика.

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/bioeconomy/monitoring


Преход към Биоикономика
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Потенциал за внедряване на иновации и растеж

РГ се управлява централизирано, но работи в междусекторни под-групи:

• Привличане на всички заинтересовани групи (технологични, екологични, 

производствени, регионални) за интегриране на идеи, приоритети и 

планове. 

• Установяване на партньорства, вкл. публично-частни, за съвместни 

инвестиции в биокономиката.

• Разработване на план за инвестиции в биоикономика/ био-базирани/ 

биоиновации на регионално и национално ниво, съпътствани от 

изследвания, иновации и демонстрации. 

• Помощ за разработване на проекти, която може да бъде предоставена 

от Европейската Комисия и държавите-членки



Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за 
интелигентна трансформация (ПНИИДИТ 2021-2029) 

Приоритет 1:

Регионалните иновационни центрове 

и/или специализирана 

научноизследователска и иновационна 

инфраструктура като част от планираните 

индустриални паркове.

Интервенцията е по Интегрирания 

териториален подход на страната за 2021-

2027 г. и ще се реализира на базата на 

Интегрираните териториални стратегии на 

ниво NUTS2 и отчитайки резултатите от 

картографирането на 

научноизследователския и иновационен 

потенциал

Приоритет 2:

Развитие на иновационни клъстери

Идентифициране на съществуващи 

иновационни клъстери и стартъп компании 

и асоциации в регионите в областта на 

биоикономиката.


