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ENABLING: Проектът 

- финансиран от Horizon2020 

 Стартира на 1/12/2017 и трябва да 
приключи на 30/11/2020 

- Консорциумът е съставен от16 партньори 
от 13 страни – от ЕС и 2 асоциирани 

- www.enabling-project.com 
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Консорциумът 

Национална асоциация по биомаса BGBIOM 

4 



    Контекст 

В Европа съществува огромен потенциал на 
биомасата, който е основен стимул за развитие на 
нов сектор като Био-Базирана индустрия (ББИ) 

Досега веригите за доставка на биомаса за Био 
базирани продукти и производства (ББП) не ползват 
предимството на структурирани мрежи: 

• Повечето производители на биомаса сключват 
двустранни договори за доставка на суровини с 
производителите на ББП 

• В Европа съществуват добри практики, но не 
са систематизирани 
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ENABLING:   Цели 

         Обща цел 

Подобряване и систематизиране на сътрудничеството между 
заинтересованите страни и в частност 

     -  източниците на потоци биомаса (производители) 

     -  Обработващата и преработващата индустрия или ББИ 

     

Специфични цели 

Характеристика на биомасата и идентифициране на 
съответните индустриални процеси 

Идентификация на добри практики 

Поддръжка на иновации (чрез брокерски и обучителни услуги) 

Разпространение и използване на резултатите 
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ENABLING:  Основни дейности 

• Създаване на матрици с данни за биомасата и 
индустриалните процеси – WP2 

• Събиране на добри практики и създаване на Атлас 

• Организиране на уъркшопи и уебинари, адресирани към 
заинтересуваните – WP3 

• Организиране на услуги за консултации и посредничество 
в иновациите – WP4 

• Създаване на платформа за улесняване на контактите 
между представителите на бизнеса – WP5 
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Добри практики – WP3 

•Всяка партнираща организация трябва 
да събере 10-12 добри практики 

•Най-добрите са представени в Атлас на 
добрите практики, на английски и на 
езика на съответния партньор, достъпен 
на: 

 https://www.enabling-project.com/atlas  

•Ще бъде публикувана интерактивна 
карта на добрите практики 
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Тренировъчни дейности – WP4 

• Проектът предвижда и създаване на сайт за 
контакти на заинтересованите лица с експерти 
в областта  на био-базираните продукти и 
производства за търсене на съвети. 

• Създаден е въпросник, който позволява на 
заинтересованите лица да потърсят съвет и 
консултация по възникнали при тях проблеми. 

• Въпросникът е достъпен в интернет: 

https://www.enabling-project.com/coaching-activities  

• Публикуван е и на www.bgbiom.org  
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Ето как изглежда Въпросникът за 
консултации 

ENABLING ВЪПРОСНИК 

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК: 

 

 

Скъпи участници, 

 

Благодарим за интереса към ENABLING тренировъчни дейности! 

Чрез този прост въпросник ще ви помогнем да добиете представа за повече детайли за био-икономиката и компонентите й. Можете да ни питате за 

биомаса, био-базирани продукти, иновации & технологии, научни публикации, EU национално законодателство, и много още! 

Един от партньорите ни ще се свърже с вас в рамките на 5 работи дни и ще ви помогне с най-добрите си възможности в необходимото време. 

Въпреки че сме експерти в тази област и с удоволствие ще ви помогнем, моля да не забравяте, че сме ограничени откъм ресурси и специфична 

информация. 

Всички данни, които получим от вас, ще бъдат третирани като конфиденциални и в съответствие с правилата на GDPR.  

 

Някои дефиниции на вашето внимание: 

 Био-базирани продукти (дефиниция в Доклада на Комисията 2007) 

ITALIAN                    
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Можете безплатно да зададете въпросите си или да поискате съвет чрез 

въпросника. Ще ви отговорят експерти от проект @ENABLING  

https://twitter.com/Enabling
https://twitter.com/Enabling


Търговска платформа- WP6 

•В рамките на проекта е залегнало 
създаването  на платформа за търговия 
с биомаса – суровини и готови продукти 

•Целта е да се създадат условия за пряк 
контакт между търгуващите страни чрез 
частни съобщения помежду им. 

•Платформата се достъпва в интернет с 
предварителна регистрация: 

•https://www.enabling-project.com/biomass-
trade-platform 
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Категории за Търговската платформа 

Пример: Остатъци и съпътстващи продукти от селското стопанство 

Остатъци от зеленчукопроизводство 

Остатъци от овощарство 

Остатъци от цвекло 

остатъци от царевица 

отпадъци от гъби 

Зелени изрезки 

Тревиста биомаса 

Дървесна биомаса 

Силаж 

Водорасли 

Рибна биомаса 

Друга биомаса 

Сено 

Слама от житни 

Друга слама 

 

Вторична биомаса от 

животински тор 

Вторична биомаса от растения 

Друга вторична биомаса 

 

Остатъци от буферни посеви 

Други ко-продукти 
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Обобщена информация 
• Тренировъчните дейности, достъпни чрез опростен онлайн въпросник, 

предоставен чрез уебсайта, ще подпомогнат производителите на 

биомаса или биобазираната индустрия за усвояването на новите най-

добри практики и ще помогнат на кандидатите да разберат повече 

подробности за биоикономиката. Заинтересованият може да пита за 

биомаса, био базирани продукти, иновации и технологии, научни 

трудове, европейски и национални закони, и много други: 

• https://www.enabling-project.com/coaching-activities  

• Търговската платформа, също достъпна в сайта на проекта и на указания 

линк https://www.enabling-project.com/biomass-trade-platform, все 

още се доусъвършенства, но в скоро време ще развие пълните си 

функции и ще позволи на заинтересованите да установят полезни 

търговски контакти. 

• Пожелаваме ви успех! 
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Благодаря за вниманието  
bgbiom.org 

https://www.enabling-project.com/ 

Twitter: @EnablingProject 

LinkedIn: Enabling-BBP 
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