
  

Информационен бюлетин, 4-то издание 

Eлектронен бюлетин за новини за проекта 

GPP4GROWTH 

 

Развитие на проекта и новини 

GPP4Growth е европейски проект, финансиран от 

програмата INTERREG Europe, чиято цел е да създаде 

възможности за публичните власти да стимулират еко-

иновациите, ресурсната ефективност и екологичния растеж 

чрез зелени обществени поръчки (GPP). 

През последните няколко месеца партньорите по проекта 

значително напреднаха с изпълнението на проекта, като се 

фокусираха върху дейности за насърчаване на обмена на 

опит между регионите и организиране на срещи на 

национално ниво с ключови заинтересовани страни, които 

проявиха голям интерес към проекта и неговите цели. На 

следващите страници ще намерите информация за най-

новите разработки и предстоящите дейности на 

GPP4Growth. 



  

Резултати от среща за обмяна на опит за успешно 

прилагане на ЗеОП в Уексфорд, Ирландия 

Министерството на комуникациите, климата и околната среда (DCCAE) и 

Уексфордският окръжен съвет с удоволствие бяха домакини на партньорите по 

проекта GPP4Growth в Уексфорд, Ирландия в началото на октомври, за да покажат 

както местни, така и национални казуси за зелени обществени поръчки. 

По време на двудневното посещение партньорите по 

проекта участваха в семинари и практически 

демонстрации на проекти за ЗеОП. На партньорите 

по проекта бяха представени три казуса, посветени 

на преобразуването на уличното осветление, 

модернизирането на социалните жилища и 

проектирането на защитни съоръжения за 

наводнения в Енискорти. Казусите показват, че 

екологичните решения за покупка могат да доведат 

до значителни дългосрочни икономии за местните 

власти. Проектирането и предоставянето на ЗеОП 

може да бъде инвестиция в дългосрочното здраве и 

просперитет на местността и невинаги струва повече. 

Обратната връзка от партньорите по проекта 

GPP4Growth беше много позитивна и обучението от 

това пътуване ще бъде включено в резултатите от 

проекта, както и следващото „посещение за опит“, 

което ще се проведе в Антверпен през 2019 г. 

Домакините описаха събитие като „добре дошла 

възможност да демонстрират по много практичен 

начин как практиките за екологично възлагане на 

обществени поръчки могат да донесат значителни 

възнаграждения за местните власти, които сключват 

договори“. Местната валст благодари на 

Министерството на комуникациите, действията по 

климата и околната среда за тяхното насърчаване на 

зелените обществени поръчки, като посочи, че 

„Съветът на Уексфорд ще продължи да преследва 

всички възможности за интегриране на екологични 

фактори и разходи при доставката на стоки и услуги в 

бъдеще - това не само има смисъл от околната среда 

но както показахме тук, в Уексфорд, това също има 

финансов смисъл ”. 

Партньорите по проекта заедно с представители 
на местни заинтересовани страни в Уексфорд, 

Ирландия 

АРИР-Стара Загора направи първото 

предложение за промяна на национално 

законодателство, на баа на работата по 

проект GPP4Growth.  

Това е първата препоръка, идваща от партньорите на 

GPP Growth, които призовават за промяна в 

националната правна рамкa. 

Като партньор на проекта GPP4Growth, 

АРИР-Стара Загора препоръча промяна в 

правната рамка на Закона за горите на 

Министерството на земеделието, храните 

и горите и Изпълнителната агенция по 

горите. Препоръката се фокусира върху 

прилагането на международния 

сертификационен стандарт за горски 

стопанства на FSC и прякото му 

въздействие върху мебелната индустрия в 

България. 

Той е резултат от проучване, представено 

от Търговско-промишлена палата в Стара 

Загора по време на едно от срещите на 

местните заинтересовани страни, 

проведено в Стара Загора през декември 

2017 г. в рамките на проекта. 

Въз основа на срещата екипът на АРИР-

Стара Загора се консултира с другите 

партньори по проекта и включи темата 

като дискусионен панел на програмата на 

междурегионалния семинар в рамките на 

проект GPP4Growth, който се проведе в 

Стара Загора през май и събра експерти 

от цяла Европа. 

В резултат на събитието бе направена 

препоръка за изменение на чл.115 от 

Закона за горите, който беше адресиран 

до отговорните институции. 



  

Новини 
Министерството на околната среда и 

пространственото планиране на регионалното 

правителство на Андалусия (Андалусия) участва в 

серията от семинари: „Управление на отпадъците и 

кръгова икономика: предизвикателства и 

възможности за бъдещето“ 

Серията от семинари беше организирана от 

COAMBA (Официалният колеж по екологични науки 

на Андалусия) в сътрудничество с ECOEMBES 

(организация с нестопанска цел, която е посветена 

на възстановяването на опаковките в Испания). 

Темите на семинарите включват теми като 

екодизайн и зелени обществени поръчки, кръгова 

икономика и общинско управление, интелигентни 

градове, градовете на бъдещето и управлението на 

отпадъците. В контекста на тези събития, 

испанските партньори представиха проекта 

GPP4Growth, обсъдиха добри практики за устойчиво 

управление на отпадъците, както и бариерите и 

възможностите, свързани с включването на 

екологични критерии в обществените поръчки. 

Венелин Добрев (АРИР-Стара Загора, България) 

участва в демонстрационния ден за стартиращи 

проекти в зеления и устойчив сектор, организиран 

от Cleantech България. 

По време на еднодневното събитие, което се състоя 

в София Тех Парк на 6 декември 2018 г., Венелин 

Добрев представи презентация на тема „Зелените 

обществени поръчки в ЕС - пазарни възможности за 

екологични и устойчиви решения“. Венелин 

подчерта, че в много случаи обществените купувачи 

трябва да извадят зелените критерии от 

обществената поръчка, защото не съществува 

значителен интерес от бизнеса и процедурата 

остава неуспешна. Освен това малките публични 

купувачи, като малките общини, имат воля да 

прилагат по-устойчиви решения, но им липсва 

покупателна способност, за да влияят на пазара. 

Снимки: 

1 & 2: Андалусия на семинара за управление на 
отпадъците 

3: Венелин Добрев(АРИР-Стара Загора, България) 

Резюме с препоръки на база на срещите 

на местните заинтересовани страни 

В рамките на проекта GPP4Growth всеки 

партньор по проекта провежда по една среща с 

основните заинтересовани страни в техния 

регион през всеки семестър. За да се улесни 

разпространението на резултатите от такива 

срещи, DCCAE подготви политически доклад за 

първите две срещи, включително препоръки. 

Кратката политика включва допълнителна 

информация за методологията, която 

партньорите по проекта ще използват, за да 

документират предложенията и мненията на 

заинтересованите страни, така че те да могат 

да информират за разработването на политики 

в териториите на GPP4Growth. 



 

Предстоящи 

събития и дейности 

Следващта среща за обмяна на опит ще се 

проведе на 27-28-ми март в Атнверпен, 

Белгия. 

Домакините от Антверпен ще споделят 

изпълнените мерки и критерии за ЗеОП, 

които доведоха до инвестиции в зелени 

договори, организира и срещи с регионални 

бенефициенти, за да споделят своя опит. 

Всички партньори ще участват. Домакините 

ще подготвят и обобщен доклад, 

представяйки извлечените поуки от срещата. 

Всички партньори ще организират срещи за 

обсъждане, за да предадат знания на 

съответните колеги. 

Проучване на методите за определяне на 

разходите за жизнения цикъл (LCC) за ЗеОП 

През следващия период Университетът в 

Патра (UPAT) ще разработи новаторска 

методология и ресурси за цифрови LCC, с 

цел да подпомогне регионите в определянето 

и изчисляването на преките и външните 

разходи в някои продукти, свързани с 

ключовите сектори на интересите на 

партньорите. 

 Междурегионален семинар за мониторинг на 

показателите за изпълнение на зелени 

договори, в Латвия, през юни 2019 г.  

Регион Земгале ще разработи документ за 

въвеждане, за да представи темите на 

семинара относно използването на 

договорни клаузи, които подкрепят 

мониторинга, напр. KPIs за зелени продукти, 

санкции за несъответствие, бонуси за добро 

представяне, ясна индикация за 

отговорността за докладване. 

Партньорски 

консорциум 

Университетът на Патра (Гърция) 

Регион Ломбардия (Италия) 

Регион Лудж (Полша) 

Област Антверпен (Белгия) 

Министерство на околната среда и 

териториалното планиране, 

регионално правителство на Андалусия 

(Испания)  

Регион Земгале (Латвия) 

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) 

Намерете ни в: 

Facebook Twitter LinkedIn 

За информация за проекта се свържете с 

Агенция за регионално икономическо 

развитие (АРИР) – Стара Загора:  

office@szeda.eu; +359 42 60 50 07 

Искате да научите повече 

за GPP4Growth? 

Абонирайте се за нашите бюлетини тук: 

www.interregeurope.eu/gpp4growth 

https://www.facebook.com/GPP4Growth-1623599990996800
https://twitter.com/GPP4Growth
https://www.linkedin.com/in/gpp4growth-project-649901141/
mailto:office@szeda.eu
www.interregeurope.eu/gpp4growth

