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РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА 

 

ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦИТЕ НА 
ТРЕТИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

ЗА ПРОЕКТ GPP4GROWTH! 

 

GPP4Growth е европейски проект съфинансиран по програма 

ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, който има за цел да предостави възможност на 

местните власти за прилагане на политики за ефективност на 

ресурсите, които насърчават екологичните иновации и зеления 

растеж чрез екологични обществени поръчки.  

На следващите страници ще намерите информация, описваща 

цялостния контекст и целите на проекта, както и информация за 

последните събития и предстоящите такива. 

Информационният бюлетин на GPP4Growth ще се публикува на 

всеки 6 месеца. Чрез уеб сайта на проекта и периодичните 

информационни бюлетини можете да се информирате за проекта и 

неговото развитие.  

Екипът на проект GPP4Growth 

 

 

GPP4Growth обединява девет 

партньора от девет държави в 

обмяна на опит и добри практики 

и подобрява капацитета на 

местната власт за прилагане на 

политики за ефективност на 

ресурсите, които насърчават 

екологичните иновации и зеления 

растеж чрез екологични 

обществени поръчки. 
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Международна работна среща за еко-

маркировки в Стара Загора, България. 

  
  

  

  

Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) – Стара Загора организира и бе домакин на 

двудневна работна среща за местни власти на 16-ти и 17-ти май, с участието на всички партньори по 

проект GPP4Growth и експерти от всички страни-партньори. Работната среща се фокусира върху употребата 

на еко-маркировките като инструмент за прилагане на зелени критерии в обществените поръчки и като 

средство за удостоверяване на „зеления” произход на даден продукт или услуга, без това да води до 

нечестно предимство сред кандидатстващите за изпълнение на дадената обществена поръчка.  

По време на срещата, участниците обсъдиха еко-маркировките, тяхната употреба с цел промотиране на 

зелен и устойчив растеж и факторите, които оказват влияние върху участието на бизнеса в ЗОП. Бяха 

идентифицирани мерки за подобрение на съществуващите политики за зелени обществени поръчки за 

зелен растеж и управление на отпадъците. 

АРИР-Стара Загора създаде доклад, който включи основните заключения от срещата, като партньоите 

организираха допълнителни вътрешноекипни срещи за разпространение на наученото.  

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Трети срещи с местни 

заинтересовани страни 

През последните няколко месеца, всички партньори организираха 

успешни срещи с местните заинтересовани страни, вземайки 

предвид основните насоки дадени от партньорите от Испания.  

Третите срещи имаха за цел да повишат вниманието на 

публичните възложители към ЗОП. В допълнение към това, по 

време на срещите участниците се запознаха с прогреса на 

проекта и добри практики, които могат да бъдат приложени в 

техните региони по отношение на зелените обществени поръчки.  

Ключовите фигури, които влияят на политическите решения по 

отношение на ЗОП, включително представители на публични 

администрации и специалисти по обществените поръчки, както и 

представители на бранша и академичната общност, предоставиха 

своя принос за предложените мерки в областта на политиките в 

областта на обществените поръчки. Те бяха информирани за 

важната роля, която трябва да играят по време на двете фази на 

проекта и изразиха своя засилен интерес и желание да 

продължат да участват в процеса на подобрение.  

  
 

 

  

Информационен ден - ЗОП в Ломбардия   

 

 

 

На 27.06.2018г. регион Ломбардия, организира информационен ден за ЗОП за проект GPP4Growth.  

Събитието се проведе в институционалния дворец на Ломбардия. Сто души от публичния и частния сектор 

участваха в сутрешните и следобедните сесии на събитието. 

Срещата започна с реч на Рафаел Катанео, съветник по въпросите на околната среда и климата в 

Ломбардия. Той подчерта важността на този тип инициативи, но и значението на приемането на конкретни 

мерки в съответствие с Кодекса за възлагане на обществени поръчки и минималните екологични критерии. 

Следобед се проведе кръгла маса. Представители на публичния и частния сектор обсъдиха най-добрите 

практики и насоки за прилагане на екологичните обществени поръчки. Дискусията акцентира върху 

практиките за екологични обществени поръчки от европейски, национален и местен контекст, като 

подчерта отрицателните последици, които произтичат от пропускането на екологичните критерии. 



   

Предизвикателства пред прилагане на ЗОП в 

страните-партньори 
Партньорите по проекта GPP4Growth проучиха 

ползите, бариерите и възможностите, свързани с 

а) приемането и ефективното прилагане на ЗОП в 

регионите, участващи в проекта, както и б) 

пречките и възможностите, които засягат 

решението на бизнеса да участва в търгове с 

екологични критерии. 

Целта на тези проучвания е да предостави 

инструмент за политиците и заинтересованите 

страни да разберат пречките, които пречат на 

публичните органи и бизнеса да участват в ЗОП. 

Освен това, тези проучвания имат за цел да 

подобрят управлението и прилагането на 

политическите инструменти, като изтъкнат 

икономическите ползи, произтичащи от 

прилагането на зелени критерии в управлението 

на обществените поръчки. Трето, те демонстрират 

най-ясно изразените елементи, които произтичат 

от екологично устойчиви практики в областта на 

обществените поръчки. 

 
Бяха идентифицирани следните ключови въпроси: 

 Публичните администрации и фирмите имат 

подобни визии за възможностите и 

предимствата на ЗОП, което може да бъде 

решаващ фактор за развитието на пазара на 

зелена икономика. По-голямата част от 

участващите публични органи поне веднъж са 

приложили някои видове екологични критерии 

за възлагане в процедурите за възлагане на 

обществени поръчки и ще продължат да правят 

това с цел стимулиуране на защитата на 

околната среда и устойчивото развитие. 
 

  Публичните власти и предприятията посочват 

различни пречки и бариери пред прилагането 

на ЗОП във връзка с тяхната икономическа, 

социална и екологична роля в обществото. По-

специално, изследваните компании изпитват 

известни ограничения за участие в зелени 

търгове, като липсата на технически опит в 

зелените търгове, нискоквалифицирания 

персонал и ограничената екологична 

осведоменост и съзнание са цитирани като 

най-значителните вътрешни бариери пред 

ангажимента за обществени поръчки. 

Резултатите от проучването обаче показват, че 

държавните органи имат голям капацитет да 

управляват пазара чрез търсенето си и да 

стабилизират разходите при широко 

разпространено прилагане на ЗОП. 

  
 Основни фактори за възприемане на 

"зелени" практики и засилено ангажиране на 

предприятията в ЗОП са: достъп до 

информация, свързана с възможностите за 

обществени поръчки, прозрачност във всички 

етапи на тръжната процедура, добри 

регулаторни условия и политическа подкрепа. 

Това са най-силните фактори, свързани с 

готовността на компаниите да участват в 

зелени търгове. 

Резултатите от тези проучвания ще помогнат на 

партньорите да се справят с действията си към 

целите на проекта GPP4Growth и следователно да 

засилят ролята на ЗОП в своите регионални 

програми и политики. 

  
 

Търсене на възможности за зелено възлагане 

Бърни Киели (DCCAE) гостуваше в EU GPP News Alert,  обсъждайки развитието на 

екологични, устойчиви и кръгови обществени поръчки в Ирландия. Ето един откъс от 

интервюто : 

Как се развиват зелените обществени поръчки в Ирландия? 

В Ирландия около 12.5% от общите правителствени разходи (€9 милиарда)  се отпуска за стоки и услуги, 

които се доставят на национално и местно ниво, тоест държавата има значително пазарно влияние.  Ние сме 

наясно, че вливането на GPP в основни решения за закупуване ще гарантира, че нашите публични разходи 

са в основата на нашите екологични и устойчиви цели. Обществената поръчка като цяло е функция на 

Отдела за публични разходи и реформи и Службата за държавни поръчки. Очевидно в DCCAE имаме 

интерес да гарантираме, че обществените поръчки обслужват нашите по-широки правителствени политики, 

свързани с изменението на климата, приоритетите за устойчиво развитие и плановете за кръгова 

икономика. 

Цялото интервю четете тук. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_81_Interview.pdf


 

  

Последващи дейности по проекта 

Ето някои от предстоящите проектни дейности, които трябва да се реализират до края на годината: 

 Университетът на Патра ще проведе проучване как публичните власти и заинтересованите страни могат 

да разберат по-добре подхода за изчисляване на жизнения цикъл на ЗОП чрез предоставяне на 

новаторски ресурси за прилагане на хармонизирани методи за изчисляване на разходите по жизнения 

цикъл (GPC) в регионите GPP4Growth. Крайният резултат от проучването ще подпомогне регионите при 

идентифицирането и изчисляването на преките и екологичните (външни) разходи при закупуване на 

продукти, свързани с ключовите сектори на интереса на партньорите. 

 От началото на проекта партньорите изготвят редица доклади за научни изследвания. Те са 

преобразувани в информационни бюлетини от DCCAE и скоро ще бъдат публикувани. 

   
 

Предстояща международна работна среща в Ирландия 

Всички партньори ще пътуват до Ирландия, където DCCAE ще бъде домакин на 2-дневно посещение на тема 

ЗОП. Посещението ще се състои на 3 и 4 октомври 2018 г. в Уексфорд, Ирландия. По време на това събитие 

партньорите ще имат възможност да споделят опита си от съществуващите процедури, мерки и критерии по 

отношение на ЗОП, както и да научат за процесите, довели до инвестиции в екологични договори в 

Ирландия. Всички партньори по проекта, съответните заинтересовани страни и външни експерти са 

поканени да участват в събитието. 

 

Придружаващото входно проучване ще бъде основният източник на знания за процесите за изграждане на 

капацитет на семинара. След приключването на събитието DCCAE ще представи обобщен доклад, 

представящ основните изводи. 

  

 

Информация за събитието 

Тематичен фокус ЗОП – процеси и резултати 

Видове участници Местни власти, местни заинтересовани страни, външни експерти  

Организация-домакин Отдел „Комуникации и действия по климата и околната среда”  

Период на провеждане 3-4 Oктомври 2018 

Място Уексфорд, Ирландия 

Лице за контакт Ирен Кадоган (Email: Irene.Cadogan@DCCAE.gov.ie) 
 

mailto:Irene.Cadogan@DCCAE.gov.ie


 

ПАРТНЬОРСКИ КОНСОРЦИУМ 

 

ИСКАТЕ ЛИ ДА СТЕ ЧАСТ   ОТ GPP4GROWTH  И ДА 

НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ? 

 

Университетът на Патра (Гърция) 

 

Абонирайте се за нашия бюлетин на: 

www.interregeurope.eu/gpp4growth. 

 Регион Ломбардия (Италия) 

 

Регион Лудж (Полша) 

 Област Антверпен (Белгия) 

 

НАМЕРЕТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ: 

 

  

Министерство на околната среда и 

териториалното планиране, регионално 

правителство на Андалусия (Испания) 

 
Регион Земгале (Латвия) 

 

РЕДАКТОР 

За информация или редакция на информационния 

бюлетин  можете да пишете на:   

liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be 

 

Агенция за регионално икономическо 

развитие-Стара Загора (България) 

 

Отдел „Комуникации и действия по 

климата и околната среда” (Ирландия) 

 
Фондация за регионално развитие и 

диалог (Малта) 

  

 

 

http://www.interregeurope.eu/gpp4growth
mailto:liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be
https://twitter.com/GPP4Growth
https://www.facebook.com/GPP4Growth-1623599990996800
https://www.linkedin.com/in/gpp4growth-project-649901141
https://www.provincieantwerpen.be/

