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европейският съюз се ангажира да изпълни Плана за устойчиво развитие, наречен Цели 
за устойчиво развитие, включен във визията „европа 2020“ от 2010 г.  стратегията на ес 
за устойчиво развитие има за цел да се справи с глобалните предизвикателства, свързани 
със социалните, икономическите и екологичните аспекти и включва 17 Цел, които предста-
вляват целите, които трябва да се постигнат до края на 2030 г., за да се осигури по-добро и 
по-устойчиво бъдеще в световен мащаб (фигура 1).

Целите за устойчиво развитие се отнасят до изкореняването на бедността, до изграждането 
на силна и стабилна стратегия за икономически растеж и до решаването на редица социални 
потребности, включително образование, здравеопазване, социална защита и възможности 
за работа, като същевременно се справят с промяната в климата и опазването на околна-
та среда2. европейската стратегия за биоикономика (прегледът е одобрен от европейската 
комисия през 2018 г.) и нейният План за действие3 пряко допринасят за прилагането на оп-
ределените Цели за устойчиво развитие, за да се създаде кръгово, сигурно и ресурсно-ефек-
тивно общество, което обединява продоволствената сигурност и устойчивото използване 
на възобновяемите енергийни източници, като същевременно опазва околната среда. тази 
стратегия се фокусира върху решаването на проблемите на околната среда, енергетиката и 
доставките на храни, пред които е изправена европа, чрез няколко действия, насочени към 
по-широко включване на научните изследвания в секторите на биоикономиката, по-съгла-
сувана политика в областта на околната среда, по-добра връзка между глобалните политики 
за биоикономика и по-ефективен обществен диалог.

Фигура 1. Цели за устойчиво развитие1. 

1   https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
2   https://www.un.org/sustainabledevelopment/
3   https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf#view=fit&pagemode=none
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относно съвместното ПредПриятие за биобазирани 
индустрии (BBI JU)

Предвид увеличаването на населението в световен мащаб, необходимостта от по-добро 
използване на природните ресурси и проблемите, свързани с влошаването състоянието 
на околната среда и изменението на климата, пренастройването на нашите икономики от 
базирани на изкопаеми ресурси е от съществено значение, за да се постигне по-устойчив 
подход.
очаква се европейският индустриален сектор на биологична основа да стане по-силен и 
да създаде нови пазари и работни места, и той вече привлича значителни инвестиции в 
цяла европа. в тази връзка консорциумът за биобазирани индустрии (BIC) наскоро публи-
кува оценка на оборота и заетостта на европейската биоикономика за периода 2008-2016 г., 
използвайки евростат като основен източник на данни4. ако се вземат предвид само индус-
триалните сектори (с изключение на храните, напитките и тютюневите изделия, както и сек-
торите на първично производство на биомаса), проучването съобщава, че общият оборот 
на биобазираните индустрии е достигнал около 700 млрд. евро през 2016 г. (фигура 2).

анализът показва, че секторите на биогоривата и на биоенергията представляват заедно 
около 8% от общия оборот на индустриалните сектори на ес, което съответства на прибли-
зително 60 млрд. евро. от друга страна общата заетост в икономиката на биологична основа 
е 3,6 млн. работни места през 2016 г. (фигура 3).

Фигура 2. Оборот от биобазираната икономика в ЕС-28 през 2016 г.4 

Оборот на биобазираната икономика в ЕС-28 през 2016 г. –  
общо 700 млрд. евро*

  фармацевтични продукти

  Химикали и пластмаси

  биоенергия

  биогорива

  Хартия и картонени продукти

  горска промишленост

  текстил и текстилни продукти

27%

11%
19%

8%

6%

2%

27%

4  https://biconsortium.eu/downloads/bioeconomy-figures-2008-2016-update-2019
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най-известните отрасли за заетост в ес-28 са горската, текстилната и хартиената промишле-
ност.
в тази надпревара BBI JU играе решаваща роля в стратегията на ес за биоикономика, като 
създава платформа за европейския индустриален сектор на биологична основа и предоста-
вя възможности за технологии за биорафиниране за устойчива трансформация на възобно-
вяемите природни ресурси в биобазирани продукти, материали и горива. BBI JU е създадено 
като публично-частно партньорство между публичния партньор европейска комисия и част-
ния партньор BIC в подкрепа на научно-изследователската и развойна дейност в европа.

BBI JU работи в рамките на „Хоризонт 2020“ и се ръководи от стратегическата програма за 
иновации и изследвания (SIRA, 2017 г.)5, определяща основните технологични и иновацион-
ни предизвикателства за развитие на биобазирани индустрии в европа. документът отразя-
ва визията на индустриите за европейския преход към биоикономика, отделяйки икономи-
ческия растеж от изчерпването на ресурсите и въздействието върху околната среда.

основната мисия на BBI JU е да подпомага изследователски, демонстрационни и внедрява-
щи дейности по цялата верига на стойността на биоикономиката, обхващаща растежа на 
биомасата до предприятията за биорафиниране и крайното използване на продукти на би-
ологична основа. с широк спектър от ръководени от индустрията проекти, европа се стре-
ми чрез програмата BBI JU да генерира знания и да разработва технологии за подобрено 
използване на биологични ресурси (остатъци, странични потоци и отпадъци), като допри-
нася за постигане на целите на оон за устойчиво развитие и в същото време създаване на 

Фигура 3. Заетост в биобазираната икономика в ЕС-28 през 2016 г.4 

Заетост в биобазираната икономика в ЕС-28 през 2016 г. – 
общо 3,6 млн. работни места*

  фармацевтични продукти

  Химикали и пластмаси

  биоенергия

  биогорива

  Хартия и картонени продукти

  горска промишленост

  текстил и текстилни продукти

22%
7%

5%

4%

1%

18%

43%

5  https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/sira-2017.pdf
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стойност за европейското общество, смекчаване на изменението на климата, опазване на 
околната среда и биологичното разнообразие. и най-важното е, че подобни усилия пропра-
вят пътя за внедряване на нови технологии, които също ще допринесат за по-устойчиво 
развитие в световен мащаб.
самото BBI JU представлява пример за Цел 17 „Партньорство за целите“, където индустриите 
и публичните институции си сътрудничат, за да създадат програма, насочена към развитие 
на устойчив биобазиран сектор в европа. Понастоящем проектите на BBI JU допринасят за 
няколко стратегии на оон за устойчиво развитие и този доклад предоставя преглед на тези 
приноси.
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методология

съгласно „Хоризонт 2020“ и в съответствие с регламент (ес) № 560/2014 на съвета, BBI JU 
има правно задължение да наблюдава и ежегодно да докладва за изпълнението на своята 
програма и да разпространява резултатите от това наблюдение. чрез проучване, което еже-
годно е насочено към консорциумите на подпомаганите проекти, BBI JU следи напредъка им 
по отношение на очакваните резултати. Проучването включва серия от стандартни въпроси 
относно специфичните ключови показатели за ефективност (кПе) на BBI JU, които са ясно 
идентифицирани в SIRA6, относно очакваните въздействия (социално-икономически, еколо-
гични, други) от проектите на BBI JU до 2020 г. или до края на проекта), както и относно при-
носа на проектите към Целите за устойчиво развитие, като се предполага, че проектът ще 
бъде успешен. кПе на BBI JU обхващат няколко аспекта като създаване на нови биобазирани 
продукти, валидиране на технологии, социално-икономически и екологичен принос, както и 
специален раздел за приноса на проекта към постигането на Целите на оон. координатори-
те на проекти са поканени да консултират консорциумите и да преценят как и до каква сте-
пен специфичните за проекта приноси допринасят за конкретните кПе, определени в SIRA, 
и за общите му очаквани въздействия. резултатите от това годишно проучване, заедно с 
други дейности за наблюдение на BBI JU, допринасят за годишния доклад за дейността (гдд) 
на BBI JU. в последната версия на въпросника от 2018 г., е поискано от координаторите на 
проекти да предоставят и информация за Целите за устойчиво развитие, с които са свързани 
проектите им, с кратко описание на техния принос.

съдържанието и нивото на технологична зрялост на проектите се различават значително, 
тъй като програмата за научноизследователска и иновационна дейност на BBI JU включва 
четири различни вида действия: (1) изследвания и иновации (RIA); (2) иновационни дейст-
вия (IA) - демонстрация (DEMO); (3) иновационни действия (IA) - водещи действия (Flagship) и 
(4) координационни и подпомагащи действия (CSA).
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резултати

в края на 2018 г. портфолиото от проекти на BBI JU обхваща 82 подкрепени проекта. 42 RIA, 
22 DEMO, 7 Flagship (водещи пилотни) и 8 CSA проекта се присъединиха към проучването 
на BBI JU относно Целите за устойчиво развитие (2 проекта DEMO и 1 RIA не са отговорили 
на проучването). както е показано на фигура 4, по-голямата част от проектите на BBI JU съ-
общават, че допринасят за Цел 12 отговорно потребление, Цел 13 борба с климатичните 
промени, Цел 9 иновации и инфраструктура, Цел 8 сигурна работа и икономически растеж 
и Цел 3 добро здраве. Приносът към постигането на тези Цел, при които са отчетени от 
по-малко от 25% от общите проекти в един вид действие, не е подробно описан в настоящия 
доклад.

Фигура 4. Броят на проектите на BBI JU, които докладват, че допринасят за постигането на Целите 
на ООН и делът на Целите спрямо дейностите.

12 отговорно  
Потребление

13 борба с климатичните 
Промени

9 иноваЦии и инфраструктура

8 сигурна работа и 
икономически растеж

3 добро здраве

2 край на глада

11 устойчиви градове  
и общности

7 възобновяема енергия

15 живот на земята

всички  
действия

RIA

IA-DEMO

IA-FLAG

14 живот Под водата

5 равенство  
между Половете

6 чиста вода и 
санитарно-Хигиенни 

условия

17 Партньорства  
за Целите

1 изкореняване  
на бедността

4 качествено 
образование

10 намаляване  
на неравенствата

16 мир и  
сПраведливост
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3 добро�здраве

Приносът на RIA и DEMO Проекти към Постигането  
на Целите за устойчиво развитие

както е показано на фигура 5, данните, събрани от проучването, показват, че по-голямата 
част от проектите за RIA и DEMO допринасят за Цел 12, 13, 9, 3 и 8.

около 40% от проектите RIA и DEMO допринасят за постигането на Цел 3, която е свър-
зана с насърчаването на устойчиво развитие чрез подкрепа за човешкото здраве и 
благосъстоянието във всички възрасти. По-долу са дадени няколко примера за прино-
са на проектите на BBI JU към Цел 3:

•  ABACUS 
  RIA проектът има за цел да разработи нова биорафинерия за валоризация на до 

95% от биомасата на водораслите във висококачествени съставки за хранител-
ната и козметичната индустрия. Приложението на новите продукти, базирани 
на водорасли, може да бъде разширено и в медицинския сектор, за да помогне 
на новородени и бременни жени в развиващите се страни.

Фигура 5. Броят на проектите на BBI JU, които докладват, че допринасят за постигането на Целите 
на ООН и делът на Целите спрямо дейностите.

RIA проекти

12 ОтгОвОрНО пОтрЕБлЕНиЕ

9 иНОваЦии и 
иНФраСтруктура

13 БОрБа С климатичНитЕ 
прОмЕНи 

3 ДОБрО ЗДравЕ

8 СигурНа раБОта и 
икОНОмичЕСки раСтЕж

13 БОрБа С климатичНитЕ 
прОмЕНи 

12 ОтгОвОрНО пОтрЕБлЕНиЕ

9 иНОваЦии и 
иНФраСтруктура

8 СигурНа раБОта и 
икОНОмичЕСки раСтЕж

3 ДОБрО ЗДравЕ

DEMO проекти

По-долу са избрани някои примери сред проектите RIA и DEMO, които са описали по-добре 
в проучването с техния принос към тези Цели за устойчиво развитие (числов ред). както бе 
споменато по-горе, този доклад се фокусира върху Целите, за които се съобщава най-често 
от проекти че са допринесли за тяхното постигане (над 25%), като се вземат предвид всички 
проекти за един вид действие.
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8 сИГУрна�работа�
И�ИконоМИческИ�
растеЖ

•    BIOBARR
      това е RIA проект, който се фокусира върху производството на 100% биологичен ма-

териал за опаковане на храни (полихидроксиалканоати PHA), за да увеличи срока 
на годност на хранителните продукти по по-безопасни начини. Производството на 
PHA също ще отделя по-малко токсини, замърсители във въздуха, водата и почва-
та. очаква се ползите за околната среда и човешкото здраве да бъдат оценени ко-
личествено чрез оценка на жизнения цикъл (ожЦ) до края на проекта през 2021 г.

•     EUCALIVA
       DEMO проектът има за цел да разработи преносими биобазирани електронни 

сензори, които да заменят централизираните системи за болнична помощ. био-
сензорите могат да се използват за домашна лична диагностика, което ще доведе 
до намаляване както на здравните разходи, така и на анализа в реално време за 
диагноза.

•     SpIRALG
       в този DEMO проект водорасли се преработват за производството на фикоцианин, 

естествено багрило, което се използва в хранителната промишленост. използване-
то на хранителни оцветители на фосилна основа е забранено, поради техния опасен 
ефект върху човешкото здраве заради токсичност, риск от рак и от „разстройство с 
дефицит на вниманието и хиперактивност“. в процеса на SpiralG фикоцианинът се 
произвежда в устойчиви условия, като осигурява на хранителната промишленост 
това естествено и качествено синьо оцветяване и е одобрен като безопасен продукт 
за консумация от агенцията по храните и лекарствата на сащ през 2015 г.

Цел 8 е свързана с насърчаването на приобщаващ и устойчив икономически растеж 
на страните от ес. Поради тази причина се изисква проектите да подпомагат социал-
но-икономическия растеж в рамките на цикъла на проекта и след това, като създават 
нови възможности за работа и достойни условия на труд и като стимулират местната 
икономика. що се отнася до Цел 13, RIA и DEMO проектите засега декларират своя при-
нос към Цел 8, главно с някои прогнози за съживяване на селските райони или директ-
но създаване на работни места.

•     DEMETER 
       основната цел на DEMO проекта е да се създаде иновативна ензимна техноло-

гия, за да се увеличи добивът от индустриалните ферментационни процеси с 
поне 20% и да се намалят общите разходи на продукта с поне 15%. Прилагането 
на разработения процес и възпроизвеждането на пилотен завод ще увеличи до-
ходите в селските райони и ще създаде нови възможности за работа.
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•   FUNGUSCHAIN
       Партньорите по проекта работят в тяс-

но сътрудничество с производителите 
на гъби, за да превърнат страничните 
потоци от гъбите в ценни съединения 
за индустрията на биологична основа. 
благодарение на това сътрудничество 
се предвиждат по-високи доходи за про-
изводителите на гъби, както и създава-
нето на възможности за квалифицира-
на работа в селските райони.

       броят на създадените работни места все 
още е на ниво проект; реалното въздействие на този DEMO проект обаче може да 
бъде представено в края на изпълнението на проекта заедно с икономическия ана-
лиз.

Цел 9 е свързана с изграждането на устойчива инфраструктура, за подкрепа на устой-
чива индустриализация и за насърчаване на иновациите. Повече от половината от 
проектите RIA и DEMO отчитат, че допринасят за Цел 9, с дейностите, свързани с инвес-
тициите в инфраструктура, технологичен прогрес и производство.

•     pOLYBIOSKIN 
       Целта на този RIA проект е да разработи продукти на базата на биополимери, 

предназначени за контакт с кожата, често използвани в козметичната, биоме-
дицинската и санитарната индустрия с повишена производителност и функцио-
налност. очаква се адаптирането и комбинацията от технологии за преработка 
да окажат икономическо въздействие върху тези сектори и да създадат еколо-
гично производство на продукти на биологична основа. високият иновационен 
потенциал е свързан и с увеличаване на използването на биополимери, които 
предлагат безпрецедентни антимикробни, абсорбиращи и съвместими с кожата 
функции, за да доставят нови високоефективни продукти.

•     URBIOFIN
       Проектът участва в изграждането на демонстрационна инсталация в полуиндус-

триален мащаб за превръщане на органичната фракция на твърдите битови от-
падъци в химикали, биополимери и добавки. избраната технология интегрира 
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традиционния процес (например биологично третиране на градски отпадъци) с 
водорасли за полихидроксиалканоати и производството на мастни киселини с 
дълга верига или каталитична обработка за производствени единици за етилен. 
очаква се тази методология да допринесе за по-устойчив модел за управление 
на отпадъците с внедряването на иновативни индустрии и да стане бъдещата 
инфраструктура за управление на градските отпадъци в европа.

•     EMBRACED
       Проектът EMBRACED ще демонстрира, в съответна индустриална среда, устойчив 

модел на интегрирана биорафинерия, базиран на валоризацията на целулозна-
та фракция на отпадъците от използвани абсорбиращи хигиенни продукти (аХП) 
за производство на биологични градивни елементи, полимери и торове. био-
рафинерията ще използва подход на кръгова икономика, затваряйки цикъла 
на суровините и свеждайки до минимум използването на първични ресурси. 
консорциумът EMBRACED се ръководи от FATER, голямо дъщерно дружество 
на Procter & Gamble International 
Operations (P&G), решително отда-
дено на устойчивостта и кръгова-
та икономика, което в рамките на 
проекта си сътрудничи с други ин-
дустриални партньори за устано-
вяване на положителни модели на 
сътрудничество между заинтересо-
ваните страни, участващи по цяла-
та верига на стойността в сферата 
на кръговата икономика.

Цел 12 се отнася до насърчаването на устойчиви инфраструктури, увеличаването на 
енергийната ефективност и качеството на живот, както и намаляването на бедността, 
екологичните и социалните разходи. според проучването 64% от RIA и 68% от DEMO 
проектите отчитат, че имат пряко въздействие върху Цел 12. някои примери са пред-
ставени по-долу:

•     AQUABIOpRO-FIT 
       Целта на RIA проекта е да разработи технология, която ще позволи по-добро из-

ползване на биомасата от страничните потоци, получена от риболовната индус-
трия, и ще даде възможност за ресурсно и енергийно ефективно производство 
на висококачествени хранителни добавки, възстановени от водна биомаса. освен 
това те ще повлияят на поведението на потребителите по отношение на избора 
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на богати на хранителни вещества и по-здравословни добавки, които се произ-
веждат с по-нисък отпечатък върху околната среда в сравнение с производството 
на основата на фосили.

•     Tech4Effect
       този RIA проект подобрява стратегиите за управление на горите чрез тестване 

на ефективни техники за дърводобив в 5 държави от ес. Цел на проекта e да 
демонстрира как допълнителна горска биомаса може ефективно да бъде моби-
лизирана на европейско ниво с повишена екологична ефективност и на прием-
ливи цени. това ще осигури устойчиво използване и производствени цикли на 
горските ресурси за биобазираната индустрия.

•     Dendromass4Europe
       този DEMO проект има за цел да създаде устойчиви с кратък ротационен период 

(SRC) регионални системи за отглеждане на топола за производство на селскосто-
панска дендромаса (биомаса от корени) на трудна за обработване земя. Проектът 
разработва ефективен и устойчив начин за използване на природни ресурси за 
опаковъчната индустрия, като същевременно демонстрира в индустриален ма-
щаб как да добави стойност към горските ресурси, без да ги „изгаря“ или „мулчи-
ра“. разгледано е и значително намаляване на химикалите за третиране на гор-
ските ресурси с по-малко токсично изпускане във въздуха, водата и почвата.

•     Greenprotein
       GreenProtein е индустриален демонстрационен проект, който има за цел да 

произвежда хранителни протеини и други съставки от растителни хранителни 
отпадъци с висока добавена стойност. основната цел ще бъде да се извлече и 
пречисти, напълно функциониращ, протеин RuBisCO от хранителен клас, изоли-
ран в индустриален мащаб, като се използват отпадъците от растително-прера-
ботвателната индустрия. GreenProtein ще допринесе за по-устойчиви модели на 
потребление, предоставяйки на индустрията висококачествена алтернатива на 
животинския протеин.

•     SpiralG
       Производството на водорасли и фикоцианин включва скъпоструващи процеси, 

които пряко влияят върху цената на крайните продукти. като се има предвид 
икономическата конкуренция със страни с по-ниски почасови ставки на труда, 
SpiralG има амбицията да намали производствените разходи чрез увеличаване 
на производствените темпове и намаляване на енергийните разходи (естествени 
източници на енергия и методи за добив на водна основа). след екстракцията на 
фикоцианин остатъците ще бъдат проверявани за допълнителна стойност за дру-
ги сектори, като по този начин ще се даде по-голяма стойност на произведената 
насипна биомаса. чрез различните подходи SpiralG ще направи производството 
на водорасли и фикоцианин в ес устойчиво и икономически жизнеспособно и по 
този начин ще предостави на потребителите устойчиво произведени продукти.

•     BIOMOTIVE
       BIOMOTIVE е DEMO проект, който има за цел да покаже, в съответните индустри-

ални среди, производството на иновативни и усъвършенствани биобазирани 
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материали, специално за автомобилната индустрия. Проектът е в съответствие 
с 2 цели: а) постигане на устойчиво управление и ефективно използване на 
природните ресурси; б) постигане на екологосъобразно управление на всички 
отпадъци през целия им жизнен цикъл, в съответствие с договорените между-
народни рамки, и значително намаляване на изпускането на химикалите във 
въздуха, водата и почвата, за да се сведе до минимум тяхното неблагоприятно 
въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

Цел 13 е свързана с неотложните действия, които трябва да бъдат предприети за бор-
ба с изменението на климата, което засяга всяка държава на всеки континент. 77% от 
DEMO и 60% от RIA проектите на BBI JU отчитат, че допринасят за Цел 13, която е свър-
зана с усилията за борба с проблема с изменението на климата. Повечето от проектите 
съобщават за възможно намаляване на въглеродния отпечатък благодарение на из-
ползването на суровина от биомаса и нови технологии за производство на продукти с 
добавена стойност. трябва обаче да се има предвид, че напредъкът в RIA и възпроиз-
веждането на DEMO проектите в по-голям мащаб осигурява потенциала за по-голямо 
цялостно въздействие. точните изчисления на въглеродния отпечатък и цялостната 
оценка на въздействието могат да бъдат предоставени само в края на проекта, след 
като бъдат направени анализи на ожЦ.

•     LigniOx
      Целта на DEMO проекта е да демонстрира жизнеспособността на новата техно-

логия за превръщане на богати 
на лигнин странични потоци в 
дисперсант. значително намаля-
ване на емисиите на въглероден 
диоксид по време на производ-
ството на промишлен диспер-
сант ще бъде постигнато чрез 
заместване на суровините (на 
петролна основа) с лигнин и го-
ривен процес с химичен процес 
на окисляване. тъй като диспер-
сантите се използват широко в 
строителната индустрия, конста-
тациите от проекта могат да се разглеждат като важно усилие за борба с изме-
нението на климата.

13 борба�с�
кЛИМатИчнИте�
ПроМенИ
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•    SpIRALG
      тъй като водораслите са основен материал от биомаса, който изисква слънце, 

вода и хранителни вещества, способността им за улавяне на въглерод сери-
озно се разглежда в целия свят. улавянето на въглерод чрез високоскоростни 
системи за производство на водорасли, заедно с използването на биопигменти 
като алтернативи на синтетичните багрила на петролна основа, може да се счи-
та за атрактивен начин за действие срещу изменението на климата.

•    pROLIFIC
      RIA проектът има за цел да приложи каскаден технологичен подход за възста-

новяване на значителни количества протеини / пептиди, фибри и други съеди-
нения с добавена стойност от остатъци от промишлена обработка на бобови 
растения, гъби и кафе. благодарение на предложената технология, PROLIFIC 
изчислява намаляване на въглеродния отпечатък с около 15% в сравнение със 
сегашното състояние.

•    pROMINENT
      RIA проектът участва в разра-

ботването на технологично ико-
номически и екологично жизне-
способни съставки на базата на 
протеини и храни от странични 
потоци за преработка на зърнени 
култури. Предложената техника 
за производство на протеини от 
растителни ресурси ще намали 
драстично емисиите на въглеро-
ден диоксид в сравнение с насто-
ящото производство на протеини 
от животински ресурси. точните стойности за намаляване на въглеродния от-
печатък обаче могат да бъдат докладвани само на последния етап от проекта.

•    Dendromass4Europe
      Проектът допринася за Цел 13 по два начина: а) чрез тестване на кората като 

иновативен компонент в производството на биопластмаси за опаковки, леки 
конструктивни елементи и в много други различни индустрии (например авто-
мобилната); б) чрез намаляване на транспортните недостатъци (консумация на 
бензин, емисии на въглероден диоксид) чрез функционална адаптация на нова, 
лека, дървена дъска.

•    EMBRACED
      Проектът цели намаляване на емисиите на парникови газове с технологията за 

предварителна обработка и интегрираната биорафинерия от една интегрира-
на система, благодарение на заместването на първичните с вторични сурови-
ни и да произвежда строителни блокове, материали и продукти на биологична 
основа.
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към края на 2018 г. по програмата на BBI JU са подпомогнати 7 водещи пилотни проекта. 
те подкрепят стартирането на иновация (като производството на продукти на биологична 
основа), която е демонстративна, и все още не е пусната на пазара, например чрез изграж-
дането на съоръжения за биорафиниране на индустриално ниво. всички пилотни проекти 
отговориха на нашето проучване за Целите, показвайки, че тяхното участие е много по-ши-
роко в сравнение с RIA и DEMO проектите. както RIA и DEMO, всички водещи пилотни проек-
ти на BBI JU отчитат силен принос към Цели 13, 9, 12 и 8 също и към Цели 15, 2 и 7 (фигура 6). 

за да се осигури представа за приноса на водещите проектите към постигане на Целите, 
споменати в предишния раздел, са дадени някои примери по-долу.

Приносът на пилотни проектите на BBI JU към Цел 13 „действия по климата“ е същият като 
RIA и DEMO проектите. 

Фигура 6. Отчетен принос на водещите пилотни проекти за постигане на Целите за устойчиво 
развитие.

Водещи пилотни проекти

13 БОрБа С климатичНитЕ прОмЕНи 

9 иНОваЦии и иНФраСтруктура

12 ОтгОвОрНО пОтрЕБлЕНиЕ

8 СигурНа раБОта и икОНОмичЕСки раСтЕж

15 живОт На ЗЕмята

2 край На глаДа

7 въЗОБНОвяЕма ЕНЕргия

Принос на водещите Пилотни Проекти за Постигане 
на Целите за устойчиво развитие
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•     LignoFlag
       този проект се фокусира върху производството на етанол, като устойчиво транс-

портно гориво или химически градивен елемент, започвайки от нехранителна 
целулозна биомаса. Проектът има за цел да насърчи прехода към общество след 
петрола и неговият производствен процес се очаква да намали отделянето на въ-
глероден диоксид дори до 95% в сравнение с неговите еквиваленти на фосилна ос-
нова.

•   BIOSKOH
       този проект ще използва захари, съдържащи се в дървесната и целулозна биомаса, 

за да се получат алкохоли (целулозен етанол), биогорива и други химикали. Първите 
индикации на анализа на ожЦ показват, че проектът напълно отговаря на целите 
на политиката на ес в областта на околната среда по отношение на изменението на 
климата, с намалени емисии на газове, причиняващи парников ефект и осигурени 
конкурентни разходи в сравнение с ресурсите от изкопаеми горива.

•     First2Run
       През последните четири години First2Run успешно създаде първия по рода си завод 

за биорафиниране чрез възстановяване на спрени обекти и инфраструктури чрез 
внедряване на водещи по мащаба си иновативни биобазирани процеси с ниско 
въздействие в Порто торес, италия. биорафинерията използва сухи култури, от-
глеждани в недостатъчно използвани маргинални земи, за производството на фини 
химикали за козметика, биопластмаси и биолубриканти.

•   BIOSKOH
       Предвид спада на химическата промишленост в източна словакия през последните 

години, BIOSKOH инвестира във връщането на квалифицирана заетост в региона, 
както пряко, така и косвено чрез отличителни свързани селскостопански дейности, 
осигурявайки доставките на суровини. комбинацията от промишлената площадка 

13 борба�с�
кЛИМатИчнИте�
ПроМенИ
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за производство на целулозен етанол и инсталацията BIOSKOH, предлага отлична 
възможност за индустриална симбиоза и валоризация на страничния поток на би-
орафинерия, използвайки съществуващата инфраструктура като пречиствателната 
станция за отпадъчни води и инфраструктурата за доставка на енергия.

•     AgriChemWhey
       Проектът има за цел да изгради биорафинерия в индустриален мащаб, която да 

преработва странични продукти от млечната индустрия за устойчива биопластма-
са, хранителни вещества, минерали и производство на торове. този флагман ще 
предостави възможност за установяване на икономическа връзка между млечната, 
хранителната и селскостопанската индустрия за по-голяма ефективност на ресур-
сите, генериране на по-малко хранителни отпадъци и интегрирано производство 
на хранителни и нехранителни съединения. възпроизвеждането на такъв завод за 
биорафинериране ще изгради устойчива индустриализация и ще насърчи инова-
циите чрез подкрепа на постигането на Цел 9.

•     First2Run
       този проект също допринася за пости-

гането на Цел 12 чрез популяризиране 
на знанията за растениевъдството и 
условията за съхранение с цел недо-
пускане изчерпването на ресурсите и 
генерирането на замърсяване, със съ-
временно увеличаване на работните 
места в агроиндустрията и опазване на 
земята. този проект също така насър-
чава отговорни модели на потребле-
ние и производство чрез разработване 
на биобазирани продукти с ниско въздействие, замислени като не просто замес-
тители на продукти на фосилна основа, а като решение на екологични и социални 
проблеми.

•   AgriChemWhey
       Проектът ще допринесе за глобалното намаляване на отпадъчните води по верига-

та на доставки, в съответствие с договорените международни рамки и значително 
ще намали тяхното изпускане във въздуха, водата и почвата, за да се сведе до ми-
нимум тяхното неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и околната 
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8 сИГУрна�работа�
И�ИконоМИческИ�
растеЖ

среда. освен това целите на проектите са постигане на устойчиво управление и 
ефективно използване на природните ресурси, намаляване генерирането на отпа-
дъци и насърчаване на компаниите да възприемат устойчиви практики.

•     AgriChemWhey
       Приносът на AgriChemWhey към Цел 8 е свързан със създаването на около сто ди-

ректни работни места както по време на строителството, така и при експлоатацията 
на централата в лишийн (ирландия), където след 17 години експлоатация дейност-
та на рудника за олово и цинк е закрита. районът е избран с цел изграждане на 
биорафинерия, запазване на заетост и съживяване на селските райони. Проектът 
ще допринесе за постигане на по-високи нива на икономическа производителност 
чрез диверсификация, технологично надграждане и иновации в сектора с висока 
добавена стойност. това също ще подобри глобалната ефективност на ресурсите в 
производството и ще допринесе за отделянето на растежа от влошаването на окол-
ната среда.

•   EXILVA
       този проект има за цел да разшири 

мащаба на съществуващ процес за 
производство на микрофибрилира-
на целулоза (MFC), революционен 
продукт с потенциал в широк спек-
тър от приложения, започвайки от 
алтернативна нехранителна био-
маса, вместо да използва ресурси 
от хранителна биомаса. амбицията 
е продуктите, базирани на MFC, да 
бъдат достъпни за първи път на 
пазара, така че местни партньори и 
доставчици да създадат значителни вълнообразни ефекти в обществото по отно-
шение на икономическия растеж и създаването на работни места.

до края на 2018 г. седемте водещи пилотни проекта на BBI JU се очаква да създадат около 
3000 преки работни места и повече от 10 000 косвени, повечето от които в селските райони. 
Проектите получиха безвъзмездна помощ от 159 млн. евро, но ще генерират 1 000 млн. евро 
частни инвестиции, най-вече в Централна и източна европа.
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за разлика от това, което се докладва от RIA и DEMO проектите, водещите пилотни проекти-
те на BBI JU също допринасят за Цел 15, Цел 2 и Цел 7. ето няколко примера:

Цел 15 е свързана със защитата на сухоземните екосистеми и гори с цел борба с опус-
тиняването, деградацията на земята и загубата на биологично разнообразие.

•    водещите пилотни проекти на BBI JU като EXILVA, SWEETWOODS и First2Run съоб-
щават за принос към Цел 15 главно поради подобни причини. тези проекти въз-
приемат практики за устойчиво управление на земи (селскостопански или горски) 
чрез прилагане на възстановяване на ресурсите, като същевременно се опазват 
земята и биологичното разнообразие.

•   SWEETWOODS
      например, демонстрира на индустри-

ално ниво производството на лигнин 
с висока чистота на твърдата дърве-
сина. Проектите следват принципи-
те и критериите за устойчиво горско 
стопанство, разработени от съвета по 
стопанисване на горите (FSC) и Про-
грамата за подпомагане на горските 
сертификационни системи (PEFC), като 
установяват основания за оценка на 
икономическите, социалните и еко-
логичните аспекти на дейностите на 
собствениците на гори.
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работата по постигането на Цел 7 е едно от най-важните предизвикателства, тъй като 
енергията се използва във всички аспекти на нашия живот. универсалният достъп до 
енергия и нейното устойчиво производство чрез използване на възобновяеми източ-
ници са ключови аспекти, пред които трябва да се изправим с оглед перспективата за 
устойчиво бъдеще.

•    Проекти като LignoFlag и BIOSKOH показват участие в Цел 7, поради използването 
на устойчива технология за производство на чисто биогориво, топлина и енергия 
от местни домашни суровини като слама, царевица и ечемичена слама.

•    BIOSKOH
      този проект предлага силен каскаден 

подход, който включва валоризация 
на страничните потоци (лигнин и отпа-
дъчни води за отопление и енергия), 
което води до енергийна автономност 
на централата и външно предлагане 
на енергията, като реализира самодос-
татъчна биорафинерия и доставка на 
зелени комунални услуги на местни 
индустрии.

•    First2Run
      за First2Run лигноцелулозните остатъци от отглеждането и събирането на кардон 

могат да бъдат валоризирани за производството на енергия за местния район и за 
самата биорафинерия, но също така и за съвместното производство на топлинна и 
електрическа енергия, подходящи за приложение в контекста на земеделието. това 
ще позволи да се намали потреблението на първична енергия и да се разработят 
достъпни и чисти енергийни системи, свързани с местната биомаса. възможността 
за използване на страничен продукт от преобразуване на растителни масла като 
усъвършенствано биогориво за енергийната независимост на био-рафинерията 
е проучена и оценена положително както от икономическа, така и от екологична 
гледна точка, в съответствие с принципите на кръговата икономика и ефективност-
та на използването ресурси.
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до края на 2018 г. са подпомогнати девет CSA проекта чрез покани на BBI JU. Проектите 
на BBI JU за CSA се справят с нетехнологични предизвикателства и се занимават с въпроси 
като обществената осведоменост, подобряване на пазарното стъпване, стандартизация и 
регулации на биологично базирани продукти, създаване и работа на мрежи в рамките на 
биобазираната индустрия, засилване на биобазирани клъстери и дейности проучващи и на-
сочващи и използващи информационни и комуникационни инструменти за увеличаване 
на ефективността на предлагането на биомаса. резултатът от проучването за CSA проекти 
показва, че те допринасят главно за Цел 12 и в по-малка степен за Цел 9 (фигура 7).

Фигура 7. Отчетен принос на CSA проекти за постигане Целите за устойчиво развитие.

CSA проекти

13 БОрБа С климатичНитЕ прОмЕНи 

8 СигурНа раБОта и икОНОмичЕСки раСтЕж

7 въЗОБНОвяЕма ЕНЕргия

17 партНьОрСтва За ЦЕлитЕ

10 НамаляваНЕ На НЕравЕНСтвата

Принос на CSA Проекти към Целите за устойчиво 
развитие

•    BIOWAYS е насочени към повишаване на приемането и осведомеността от страна 
на потребителите на биобазираните продукти за подобряване на тяхното навли-
зане на пазара. чрез комуникационни, промоционални и демонстрационни дей-
ности консорциумът е насочен към обществото като цяло, за да предостави ясна, 
привлекателна и достъпна наука, основана на факти и данни, и да подчертае тях-
ното положително въздействие върху обществото, икономиката и околната среда. 
за Цел 12 BIOWAYS стартира онлайн проучване за целия ес, за да събере данни за 
общественото възприятие и отговорното потребление на продукти на биологична 
основа. събраната извадка е от 530 респонденти от няколко държави от ес, които 
са били на възраст между 25 и 65 години. резултатите показват, че има погрешно 
схващане за продуктите на биологична основа, които винаги се считат за биораз-
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градими и органични. това показва, че трябва да се положат повече усилия за по-
вишаване на обществената осведоменост относно биобазираните продукти.

•    Проектът RoadtoBio също допринася за Цел 12 чрез формулиране на План за 
действие от Пътната карта, който ще интегрира доставчиците на химическа про-
мишленост към крайните потребители чрез отговорно производство и потреб-
ление. Планът за действие на Пътната карта ще бъде вертикално интегриран по 
веригите за създаване на стойност на химическата индустрия от доставчици до 
крайни потребители.

•   BioCannDo
      този проект ще помогне за преодоляване на пропуските в осведомеността и ще ин-

формира общественото мнение за потенциалните и дългосрочни ползи от сектора 
на биоикономиката. той разработва и разпространява комуникационни материали, 
обясняващи ползите от биоикономиката и продуктите на биологична основа, за да 
се повиши осведомеността за биобазираните приложения сред широката обществе-
ност. BioCannDo обединява мрежа от проекти и инициативи, ангажирани в комуни-
кацията и образованието по въпросите на биоикономиката за по-широка публика.

•     pilots4U
      този CSA проект има за цел да създаде много видима и лесно достъпна мрежа от 

пилотна и многофункционална демо инфраструктура с отворен достъп с общоевро-
пейско покритие, за всички компании и изследователски институти за насърчаване 
на европейската биоикономика. това ще допринесе за постигането на Цел 9, като под-
помогне съоръженията на индустрията, базирана на биологични продукти, за споде-
ляне на точните инженерни познания и 
използване на инфраструктурата за раз-
лични иновации; наистина, едно и също 
оборудване може да бъде споделено 
между различни компании, намалявай-
ки необходимостта от производство на 
ново пилотно и демо оборудване за вся-
ко иновационно начинание.

•   BiOpEN
      BIOPEN е CSA проект, чиято цел е да съз-

даде програма, подпомагаща сътруд-
ничеството между индустриите, академичните среди и научно-изследователските 
центрове и споделяне на знания в областта на биобазираната индустрия в европа. 
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за Цел 9 амбицията на BiOPEN е да подкрепи 20 междусекторни партньорства за съв-
местни иновации в уникална платформа за разработване на нови продукти и пазари 
по европейския сценарий. 

освен това BiOpEN допринася за Цел 13 Борба с климатичните промени и Цел 7 Възобно-
вяема енергия, като подкрепя нови проекти, свързани с намаляване на емисиите на Пг и 
потреблението на енергия, както и за Цел 8 Сигурна работа и икономически растеж, под-
крепяйки развитието на 20 нови партньорства заедно с нови или съществуващи вериги за 
създаване на стойност, които ще отворят нови пазари и ще помогнат за създаването на 
възможности за работа в различни сектори.

pilots4U е единственият CSA проект, който докладва, че допринася за Цел 10 Намаляване 
на неравенствата и Цел 17 Партньорства за целите, тъй като има за цел да намери обо-
рудване за процесите на разрастване, осъществимо за всички компании (големи, малки, от 
всеки регион) и да се използват различните пилотни и демо-инфраструктурни съоръжения, 
принадлежащи на компании, които не са си сътрудничили преди.
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заклЮчения

с оглед напредъка към развитие на устойчиви общества и икономики, сътрудничеството 
между основните сектори (земеделие, горско стопанство, риболов за производство на био-
маса) с производствените сектори може да представлява уникална възможност за изграж-
дане на устойчива биоикономика за устойчиво общество, способно да се справя с предиз-
викателства, свързани с продоволствената сигурност, недостига на природни ресурси и 
деградацията на околната среда. резултатите от проучването, които са описани в този до-
клад, показват, че портфолиото от проекти на BBI JU е напълно в съответствие с целите за 
устойчиво развитие, описани в SIRA.

очевидно е силното участие на нашите проекти в подобряването на използването на био-
ресурсите, целящи да ги валоризират не само заради енергийното им съдържание, но и да 
разгърнат пълния им потенциал като остатъци, индустриален страничен поток и биоотпа-
дъци. Проектите допринасят за няколко от Цел, дефинирани от оон, като заменят фосил-
ните продукти, захранвайки света при предизвикателни климатични условия, създавайки 
нови работни места и в селските райони, като същевременно запазват биологичното разно-
образие и красотата на природата.

всички Цели за устойчиво развитие са споменати поне веднъж в отчитането на проектите и 
от поне 10 проекта от нашето портфолио принос се отчита към постигането на 12 от общо 17 
Цел. засегнати са всички видове действия, в различна степен, като по този начин обхващат 
широк спектър от технологична зрялост. Проектите на BBI JU адресират цели, свързани с на-
сърчаването на устойчива индустриализация чрез изграждане на стабилни инфраструктури, 
за осигуряване на ефективен достъп до възобновяема енергия за всички и с допринасянето 
за устойчив икономически растеж чрез създаване на нови работни места, като винаги се 
взима предвид въздействието, което тези дейности могат да окажат върху околната среда.

Поради техния обхват, свързан главно с разработването на нови технологии, способни да 
внесат високо ниво на иновации в сектора на биобазираната промишленост, водещите 
действия също допринасят до голяма степен за насърчаване на устойчиво земеделие и по-
требление на енергия, в същото време борба с опустиняването, деградацията на земята и 
загубата на биологично разнообразие в района, където се намира биорафинерията.

методологичният подход, използван за това проучване, обаче предоставя само качествена 
информация за приноса на проекти на BBI JU към Целите за устойчиво развитие. въз осно-
ва на обща договорена рамка, обратната връзка, получена за настоящия доклад от нашите 
заинтересовани страни и продължаващото сътрудничество с други организации, ще бъде 
разработен по-изчерпателен и количествен подход, за да се изгради процес на мониторинг 
на приноса на BBI JU към Целите. това упражнение също ще информира за дискусията от-
носно подготовката на бъдещо партньорство за биологично базирани системи по рамкова-
та програма „Хоризонт европа“.
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