Биоикономика?
Ти все още не знаеш, но тя става част от нашия
живот! И ние работим върху това
биоикономиката да стане част от ежедневието в
региона на Стара Загора.
Какво е биоикономиката? Това е модел на
производство и потребление, основано на
използване на възобновяеми биологични
ресурси. Тоест, ако има биоикономика, няма
заплаха от това, че ресурсите ще свършат, а
природата ще бъде замърсена.
А милионите тонове биологични отпадъци?
Биоикономиката организира използването на
потенциала и на този ресурс!

Каква е целта?
Често чуваме по телевизията и четем статии, че
ограничените природни ресурси свършват. И
това никак не е добре…
Климатът се променя, хората на земята стават
все повече и се нуждаят от все повече храна, а
това води до недостиг.
Целта на биоикономиката е да направи преход от
използване на ограничените ресурси към
използване на възобновяеми ресурси с по-малко въздействие върху околната среда и
намаляване на вредните емисии.

3 начина на влияние на биоикономиката
върху околната среда.
1. Намалява отделянето на вредни емисии и
премахва тежката зависимост от изкопаеми
горива
2. Използва продукти на биологична основа и по
такъв начин намалява въглеродния отпечатък на
човечеството. А някои от продуктите на
биоикономиката даже превъзхождат по качество
тези, от които сме зависими в момента!
3. Биоикономиката съдейства за възобновяване
на някои от изчезващите екосистеми.
Звучи добре, нали?
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Защо Стара Загора?
Стара Загора е регион, който притежава
неразгърнат бизнес потенциал. Тук има
благоприятни условия за отглеждане на
различни растителни култури, подходящи за
целите на биоикономиката.
Регионът е водещ по производство на етерични
масла.
Има потенциал за по-добро използване на
съществуващите ресурси, както и за внедряване
на нови технологии.

Биоикономиката позволява:
✅ Да направим по-рационално нашето
потребление.
✅ Да сме по-малко зависими от продукти и
енергия, произлизащи от изкопаеми ресурси.
Биоикономиката способства социалноикономическото развитие на обществото. Тя
създава работни места в сектори като:
- Селско стопанство
- Горско стопанство
- Аквакултури
- Риболов
- Текстилна промишленост
- Хартиена промишленост
- Фармацевтична промишленост
- Химическа промишленост

Ползи от биоикономиката за бизнеса
Биоикономиката позволява:
✅ Да диверсифицираме доходите си
✅ Да запазим екосистемите
✅ Да създадем по-устойчиво производство
✅ Да изполваме остатъците от производството
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Знаете за съществуването на продуктите на
биологична основа, но се чудите за какво са
нужни те? Или каква е тяхната полза? Или какви
са техните съставки?
Заповядайте в нашия pop-up store!
https://be-rural.eu/pop-up Той е създаден с
цел да разкаже за продуктите на биологична
основа на всички неравнодушни към темата за
екологията.
Вълнуват ли Ви въпросите, свързани със
защитата на околната среда и климата? А какво
знаете за продуктите на биологична основа?
Тяхното производство е пряко свързано точно с
първия въпрос. Какви съставки включват те и
каква е изгодата от тях?
Отговори на тези въпроси и повече информация
можете да откриете на: https://be-rural.eu/pop-up
Какво можете да откриете в Pop-up
изложението?
В нашия pop-up store ще намерите подробности
за 50+ продукти на биологична основа, които
вече са на пазара днес.
Ще разберете:
✅ къде се произвеждат,
✅ колко устойчиви са,
✅ от какво са направени,
✅ за коя цел за устойчиво развитие на ООН
могат да допринесат.
Можете дори да проверите знанията си, като
преминете малки викторини.
Заповядайте в нашия магазин за продукти на
биологична основа - https://be-rural.eu/pop-up
Биоикономиката в действие
Учени от Тракийския университет създадоха
стартираща компания с иновативно решение на
значителен екологичен проблем – нарастващите
количества утайки от пречиствателните станции
за общински отпадъчни води. Компанията се
стреми да намали неефективното изхвърляне на
утайки от пречиствателните станции и
нарастващото използване на минерални торове в
селското стопанство. Чрез прилагане на
иновативна патентована технология и прилагане
на принципите на кръговата икономика, те
разработиха продукти, използвайки напълно
безотпадна и екологична технология.
Искате да разберете повече? Заповядайте да се
запознаете с нова и важна информация по
темата на адрес: https://be-rural.eu/pop-up
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