
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

GPP4Growth 
 

Kaкво е ЗОП?  
 

Зелена обществена 

поръчка (ЗОП) е процес, 

при който държавните 

органи се стремят да 

придобиват стоки, 

услуги и произведения с 

намалено въздействие 

върху околната среда 

през целия им жизнен 

цикъл, когато се 

сравняват със стоки, 

услуги и произведения 

със същата основна 

функция чрез процедури 

за публично възлагане.  

 

Препоръки от срещите с 

местни заинтересовани 

страни в първи и втори 

семестър от проект 

GPP4Growth.  

 

Срещи с местни заинтересовани страни 

Срещите с основните местни заинтересовани страни са задължителна дейност на проектите по 

програмаIntereg Europe, като например проекта GPP4Growth. Честото взаимодействие между 

заинтересованите страни и партньорските организации от консорциума на GPP4Growth, е 

предпоставка за тясно и успешно сътрудничество между всички участници. 

 

Завършването на всички 54 регионални срещи със заинтересовани страни ще насърчи 

обществения диалог по проекта GPP4Growth и ще спомогне за постигането на консенсус, за да 

се гарантира успешното изпълнение на регионалните планове за действие, които ще разработят 

препоръки за мерки за по-ефективно прилагане на политиките за зелени обществени поръчки в 

регионите на партньорите по проекта. За да се гарантира, че всички регионални срещи на 

заинтересованите страни са ефективни при решаването на основните проблеми, всяка среща на 

семестъра е определена за тема в началото на програмата. Шестте теми са следните: 

 

1. Встъпителна среща на заинтересованите страни за създаване на основа за сътрудничество по 

време и след неговото приключване. 

2. Фактори, които засягат участието на бизнеса в зелените търгове\ 

    мнения относно изпълнените зелени договори и случаи на прилагане на ЗОП до 2010 г. \ 

Фактори, коио засягат изготвянето на зелени обществени поръчки от повече възложители. 

3. Екомаркировки, определени като метод за сертифициране на екологичните показатели. 

4. Предложения за области за оценка на разходите за продукти и услуги по време на жизнения 

цикъл на продукта. 

5. Процедури за наблюдение и оценка на зелените договори. 

6. Изпълнение на плана за действие на GPP4Growth. 

 

След всяка среща в техния регион, всеки партньор по проект GPP4Growth подготвя обобщен 

доклад, в който се отбелязват основните дискусии и препоръки от срещата. 

Резюме 

В рамките на Дейност 2.1 на програмата GPP4Growth, всеки от деветте партньора в проекта ще 

проведе по една среща с основните заинтересовани страни в техния регион през всеки от 

първите шест семестъра на проекта. 

Настоящият бюлетин събира темите на тези срещи и методологията, която ще събира и 

използва предложенията и мненията на заинтересованите страни на тези срещи, така че те да 

могат да информират за разработването на препоръки за политики в регионите на партньорите 

от проект GPP4Growth. Основните препоръки за политиките, събрани от заинтересованите 

страни по време на 1-ви и 2-ри семестърс, след това ще се реализират със съдействието на 

въпросните заинтересовани страни.  Какво е 

GPP4Growth? 
 
GPP4Growth обединява 

опита и практиките на 

девет партньора от ЕС в 

опит да подобри 

капацитета на 

публичните органи за 

прилагане на политики, 

които насърчават 

екологичните иновации 

и зеления растеж чрез 

"зелени обществени 

поръчки" (ЗОП). 14% от 

общия БВП на ЕС се 

изразходва от 

публичните органи на 

Европа. Тези публични 

разходи за стоки, услуги 

и строителство възлизат 

общо на 1,8 трилиона 

евро годишно. Тази 

значителна покупателна 

способност на 

публичните власти може 

да бъде използвана за 

стимулиране на 

екологичните иновации, 

ефективното използване 

на ресурсите и 

екологичния растеж 

чрез насърчаване на 

екологосъобразни и 

ефективни за ресурсите 

стоки и услуги. 
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 Семестър 1  (С1) 

Срещи на местни 

заинтересовани 

страни 

срещу 

Семестър 2 (С2) 

Срещи на местни 

заинтересовани 

страни 

- 

 

Брой посетители 

С1 = 235 

С2 = 236 

 

% на посетителите 

от публичния 

сектор 

С1 = 71% 

С2 = 60% 

 

% на посетители от 

частния сектор 

С1 = 29% 

С2 = 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насоките, които бяха разработени като част от Дейност А2.1, за да 

помогнат на партньорите на GPP4Growth с техните съответни регионални 

срещи със заинтересованите страни, включват: 

- Методи за идентифициране на заинтересованите страни. 

- Предложения за организационните задачи на срещите. 

- Насоки за уебсайта, покани и процес на регистрация. 

- Образец на дневен ред. 

- Указания за правилното поведение на модераторите по време на 

   срещи. 

- Насоки за правилното изготвяне на обобщени доклади. 

 

Тези насоки са подпомогнали организирането на проведените досега 

срещи на регионалните заинтересовани страни. Средно около 95% от 

участниците, които са завършили проучвания, оценяващи регионалните 

срещи на заинтересованите страни в Семестър 1 и Втори семестър, 

оценяват организацията на срещите или като „много добро“ или „добро“. 

 

 

 
Последните 2 страници на този бюлетин ще очертаят основните препоръки, предложени от 

заинтересованите страни по време на първите две групи от регионални срещи с тях. 
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Схемата по-горе показва резултатите от дейност А2.1 в рамките на проект GPP4Growth. 

След всичките 54 регионални срещи на заинтересованите страни (по един във всеки от деветте 

партньорски региона през шестте семестъра на проекта във фаза 1), Министерството на 

околната среда и пространственото планиране, регионалното правителство на Андалусия ще 

използва обобщените доклади, изготвени след всяко заседание от организаторите. партньор за 

създаване на обобщен доклад. Този обобщаващ доклад ще съдържа приноса на 

заинтересованите страни и след това ще бъде използван, за да повлияе на политиката на GPP в 

участващите региони, като информира регионалните планове за действие. 

Резултати от дейност 2.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      Препоръки от срещите с местните заинтересовани страни: 

                                      Втори семестър 
Тема на срещата от втори семестър: 

Фактори, които засягат участието на предприятията в зелените търгове и възгледите на бизнеса за изпълнени 

зелени договори и за случаите прилагането на GPP от регионалните публични органи. 

Препоръки: 
- Работните срещи (по време на срещите със заинтересованите страни) показаха възможностите въз основа на функционални 

нужди и спецификации, вместо спецификациите на продуктите и необходимостта от определяне на функционални нужди, 

включително минимално използване на ресурси и екологичност. 

- Отправната точка винаги трябва да бъде качеството и като се вземат предвид нуждите на потребителите, вместо максимум 

„един за всички“ подход. 

- Съществува ясна необходимост от намаляване на множеството източници на „страх“ от прилагането на зелените 

обществени поръчки в рамките на организациите чрез популяризиране на казуси и организирането на повече дейности, които 

помагат за изваждането на мистерията и изграждане на доверие сред практикуващите. 

- Има голяма нужда от организиране на повече регионални срещи за заинтересованите страни, за да могат те да обменят 

своите „Зелени дейности“ и техните познания по въпросите за зелени обществени поръчки. 

- Регионалните власти могат да помогнат на своите заинтересовани страни, като им предоставят примери за най-популярните 

 възлагания, така че те да могат да го използват лесно в своите поръчки. 

- Включване на ЗОП в оперативните програми. 

- Паспортизация и стандартизация на горските стопанства. 

- Да се направи задължително за общините да имат стратегия за зелени обществени поръчки. 

- Трябва да се въведе ясна регулаторна рамка по отношение на зелените обществени поръчки. 

- Държавата трябва да предостави стимули на (регионалните) власти за използването на екологични критерии, особено когато 

  те водят до увеличаване на разходите. Когато дългосрочните разходи са по-малки, държавата трябва да компенсира 

увеличаването на разходите в краткосрочен план. 

- Държавата трябва да осигури подкрепа по отношение на увеличаването на капацитета в персонала на държавните органи 

при прилагане на зелени обществени поръчки.  
 

…продължава на следващата страница. 

 

 

Препоръки от срещите с местни заинтересовани страни: 

 Първи семестър  
Тема на срещата от първи семестър:  
Встъпителна среща на заинтересованите страни, за да се създаде основа за сътрудничество по време и след 

проекта. 

Препоръки: 
- Участниците се споразумяха за необходимостта те да бъдат подкрепени в по-голяма степен по отношение на прилагането на 

нови правила за зелени обществени поръчки (ЗОП). 

- Необходимо е да се проведат курсове за обучение. 

- Създаване на база данни на предприятията, участващи в обществени поръчки, за да се избегне бюрокрацията. 

- Пилотните проекти биха били полезен начин за постигане на напредък и разпространение на посланието. 

- Всички светлини, които са закупени и инсталирани в градовете, трябва да имат слънчеви панели, които биха помогнали за 

намаляване на консумация на енергия. 

- Участниците поискаха по-голям достъп до добрите практики, идентифицирани по време на проекта. 

- Нов закон за обществените поръчки и нова нормативна уредба и насоки за зелени обществени поръчки, както и 

съществуващо регулиране на GPP  в транспортния сектор и кетъринг биха помогнали за прилагане на зелените обществени 

поръчки на местно ниво. 

- Повече от групи продукти, които са важни в местния контекст, трябва да бъдат включени в ЗОП, напр. в офертите за.  

снабдяване с вода за почистване на улици. 

- Броят и диверсификацията на заинтересованите страни трябва да бъдат увеличени, за да се повиши активното участие в 

зелените търгове. 
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Допълнителна информация 

Тази публикация е изготвена  от Департамента 

 по съобщенията, действията по климата и  

околната среда на Република Ирландия 

 / Roinn Cumarsaide, Gnómhaithe ar son  

na hAeradeide agus Comhshaoil и  

се основава на по следните източници: 

- „Общи насоки за всички 

Срещи на заинтересованите групи 

както е подготвено от Министерството на 

Околна среда и пространствено планиране, 

Регионално правителство на Андалусия. 

- Презентации на Раул Мир  

(Министерството на 

Околна среда и пространствено планиране, 

Регионално правителство на Андалусия) на межедународни работни срещи 

по проект GPP4Growth в Лудж, Полша на 16.11.2017 г. и в Стара Загора на 

15.05.2018 г.  

 

Посетете www.interregeurope.eu/gpp4growth за повече информация 

за проект GPP4Growth.  

.  

 

ЗА КОНТАКТИ 
 

Агенция за регионално 

икономическо 

развитие-Стара Загора 

 

Address:гр. Стара 

Загора, ул. „Генерал 

Столетов” №127 

Tel:+359 346050 07 

Email: office@szeda.eu 
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Продължение от предходната страница.... 

 
- Необходим е общ подход към общите нужди, осигурен чрез централна система, за да могат най-добрите практики 

  лесно да се прехвърлят. 

- Необходимо е да се разработи по-ясно определение на ЗОП, за да се изясни кои са зелените договори и кои  

  не са. 

- Трябва да се обърне повече внимание на разработването и използването на значими критерии за зелени обществени поръчки, а 

не само да се изпълняват правни задължения. Когато някои критерии за зелени обществени поръчки лесно се изпълняват от всички 

оференти, докажете, че не всички критерии за зелени обществени поръчки имат еднаква тежест в процеса на оценка на офертите. 

Критериите за зелени обществени поръчки трябва да могат да бъдат проверени и да бъдат използвани за контрол на изпълнението. 

- Обсъдете с централната агенция за финансиране и възлагане на обществени поръчки (отговорни за финансирането от ЕС)  

  общо разбиране по отношение на ЗОП и прилагането му за продуктовите групи, които не са обхванати от (съществуващи) 

регулации 

- Възложителите трябва да обсъдят своите нужди с производителите и дистрибуторите, преди да започнат поканата за 

  търг. Важно е да се провери дали такъв продукт съществува на пазара.  

- Възложителите трябва да регистрират всички случаи, когато дружествата не изпълняват договорните си задължения. тези 

  могат да бъдат използвани за нарушаване на договора и изключването им от бъдещите оферти.  

- За механизмите за контрол и надзор, възложителите могат да използват разпоредби, които уточняват информацията за 

законопроекта на натоварване, напр. регистрационен номер на автомобил, който може да се използва, за да се провери дали 

автомобилът за доставка е 5 евро или евро6 превозно средство, както е посочено в тръжното предложение.  

- Институциите следва да разработят вътрешни инструкции за зелени обществени поръчки, които след това да се използват за 

оправдаване на използването на зелените обществени поръчки критерии. 

- Италия е една от първите страни, приели задължителен закон, свързан с зелените обществени поръчки, с новаторска инициатива  

  фазата, в която зеленият компонент ще бъде неразделна част от публичните процедури. Важно е да се разпространява 

  осъзнаването на важността на пълното и правилно прилагане на новите правила за богатството на ЕС и всички публични 

администрации трябва да са наясно с правните последици от пренебрегването на закона. 

- Засилване на интегрирането на функциите на ЗОП във всички правителствени отдели. 

- Финализиране на националните планове за действие за зелени обществени поръчки, където е приложимо.  

- Да се съсредоточи върху кръговото възлагане на обществени поръчки и одита след поръчките.  

- Обучение на доставчиците да следват критериите за зелени обществени поръчки. 

 

 

tel:+359

