
WEBINAR 

Идентифициране и сравнителна оценка на потенциални места за създаване на 
"Центрове за търговия и логистика с Биомаса" (BLTC – Biomass Logistic and Trade 

Centres) в България, Хърватско и Сърбия

Вторник, 14.04.2015, 11:00ч

Този Webinar е част от проект BioRES (Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy), 
финансиран  по  програмата  Хоризонт  2020  на  Европейския  съюз.  Проектът  има  за  цел  да 
представи на заинтересованите в България, Сърбия и Хърватско иновативната концепция за 
"Центрове за търговия и логистика с Биомаса" (BLTC – Biomass Logistic and Trade Centres), като се 
кооперира с лидерите в тази технология от Австрия, Финландия, Германия и Словения. Това ще 
помогне за повишаване и улесняване на използването на дървесна биомаса (дървесен чипс, 
дървесни  пелети,  дървесни  брикети,  пресована  слама  и  отпадъци  от  земеделието)   в  тези 
страни  и  ще  допринесе  до  изпълнението  на  директивата  за  ВЕИ  на  Европейската  комисия 
(2009/28/EC). В проектът участват 9 организации от 8 страни (DE, BE, AT, FI, SI, HR, RS, BG). 

Чрез този webinar се цели стартиране на избор на 15 приоритетни локации за изграждане на 
"Центрове  за  търговия  и  логистика  с  Биомаса"  в  България,  Сърбия  и  Хърватско.  За 
определянето на приоритетни локации за изграждане на "Центрове за търговия и логистика с 
Биомаса" (BLTC – Biomass Logistic and Trade Centres) се подготвя списък с критерии, върху които 
заинтересованите са поканени да направят своите коментари и да ги оценят. Ще се обсъждат 
критериите за избор на локации и специфичните изисквания и пречки в отделните страни. Ще 
се  обсъдят  примери  от  Австрия  и  Финландия,  показващи предимствата  на  тези  центрове  и 
начините за финансиране.

Програма:

ПЪРВА ЧАСТ

11:00 – 11:05 Въведение. Критерии за избор на локации (REGEA, Хърватско)

11:05 – 11:15 Представяне на най-добри практики и примери – Австрия и Финландия 

11:15 – 11:30 Въпроси и Отговори 

ВТОРА ЧАСТ 

11:30 – 12:30 Специфични проблеми и изисквания за Хърватско, Сърбия и България

Официалният език на този Webinar е АНГЛИЙСКИ!

Този Webinar ще се проведе онлайн чрез платформата GoToMeeting. Участниците могат  

да ползват безплатно платформата през Уеб браузер или Мобилно приложение. Повече  

информация за платформата:  GoToMeeting-AttendeeGuide-Brief.pdf. За да се включите в 

Webinar е необходимо да заредите в браузера адрес с номера на срещата (Meeting ID): 

https://global.gotomeeting.com/join/818822141 . Ако пробвате  да се свържете по-

рано,  ще видите съобщение "Waiting for Marina Malogorski  to  start  the meeting."  Тя е  

организаторът,  който  ще  стартира  събитието  5-10  минути  преди  уговорения  час.  

Тогава ще можете да виждате презентацията и да чувате останалите участници, както  

и да задавате въпроси ако желаете.

https://global.gotomeeting.com/join/818822141
https://l1.osdimg.com/online/dam/pdf/en/resources/wp/GoToMeeting-AttendeeGuide-Brief.pdf

