
 
  

 

 

 

Уважаеми дами и господа! 

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на дискусионна среща (жива лаборатория) по 

проблемите на биологичното отглеждане на етерично-маслени култури (програма в 

приложение) и изложение с иновативни продукти на биоикономиката (13-15.10.2017 г.). Двете 

събития ще започнат  на 13 октомври в Историческия музей на Стара Загора (бул. Руски 42, 

ет. 4), и са организирани в рамките на европейския проект BioSTEP, който цели ангажиране 

на обществото и институциите по въпросите за развитие и разпространение на 

биоикономиката. 

 

Какво е биоикономиката? 

Биоикономиката обхваща онези части от икономиката, които включват възобновяеми 

биологични ресурси (като гори, култури, животни и микроорганизми) за производство 

на храни или фураж, като доставчик на материали и енергия за индустрията.  

Биоикономиката обхваща различни сектори, като селско стопанство, околна среда, 

аквакултури и промишленост. 

Биомасата от живи организми (като растения, животни и микроорганизми) може да се 

използва по много начини. Пример за това са модерните биорафинерии - отпадъчни материали 

(като слама, трева или дървесни отпадъци) могат чрез различни технологии да се превърнат в 

широка гама от междинни и крайни продукти. 

Важна цел на биоикономиката е намаляване на потреблението в индустрията на изкопаеми 

горива, като въглища, нефт и природен газ. Тя има потенциал да намали вредните емисии на 

въглероден двуокис и отрицателното въздействие на индустриалните процеси върху околната 

среда. 

Биоикономиката вече е част от ежедневието ни и с дейностите по този проект искаме да 

запознаем българското общество с нейните възможности и да предизвикаме дебат и 

ангажираност по темата. 

 

Избрахме Област Стара Загора за разработване на пилотен стратегически документ за 

развитие на биоикономиката на регионално ниво, който да постави началото за нейното 

прилагане в региона със съответни мерки и политики.  

За тази цел, на 13 октомври и през месец ноември, организираме две полудневни срещи - живи 

лаборатории в Стара Загора, с участието на представители на местните власти, университет и 

институти, бизнес и гражданско общество.  

Темата на първата жива лаборатория ще са традиционните за областта етерично-маслени 

култури и техните перспективи за развитие, проблеми и план за дейности, които да 

подпомогнат отрасъла. 

 

Участието в срещата на 13 октомври е безплатно и на участниците ще бъде предоставен достъп 

до музея за живата лаборатория. 

 

Като се надяваме на Вашето участие, молим за Вашите потвърждения до 9 октомври на e-mail 

martin@bia-bg.com или по телефон 02 93 209 33; 02 93 209 22. 
 

С уважение, 

 

Бранимир Ханджиев 

Главен директор 

Международни организации и програми 
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