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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.



Вдъхновяваща среща за обмяна на 
опит в Антверпен, Белгия 
На 27-ми и 28-ми март, провинция Антверпен посрещна партньорите от 
проекта GPP4Growth и местни заинтересовани страни за втората среща 
за обмяна на опит в сферата на ЗеОП. 
Седем местни и регионални власти представиха 
добри приактики в областта на ЗеОП, 
обхващайки класически примери и иновативни 
тенденции. Участниците бяха вдъхновени от по-
кръговия подход на ИКТ от Digipolis (град 
Антверпен) и проекта CircuIT (BBL, провинция 
Антверпен). Приносът за екологизирането на 
автомобилния парк показа възможностите и 
важността да докаже, че ЗеОП често е не само 
най-устойчивият, но и най-икономичният избор 
(град Aнтвероен). Инструментът Ecoscore се 
оказа полезен като критерий за възлагане в 
ЗеОП (провинция Антверпен). Други теми бяха 
устойчивото офис оборудване (провинция 
Антверпен и OVAM (Фламандска власт)), 
устойчив кетъринг, санитарни материали за 
еднократна употреба и дозатори с биологично 
почистване (провинция Антверпен), 
осветлението като услуга (град Мехелен),
Разбира се, провинция Антверпен показа новата 
си обществена сграда (кандидатстваща за 
BREEAM-сертификат). Също така беше 
обърнато внимание на създаването на 
благоприятни рамки като системите за 
управление на околната среда или 
фламандската енергийна компания. 
Проучванията на случаи показаха, че ЗеОП са 
възможни за широк спектър от продукти и 
услуги и са достъпен инструмент за публичните 
органи на всички нива. Зелените решения за 
закупуване често водят до дългосрочни 
икономии, дори без да се вземат предвид 
екологичните и здравните ползи. 

Новини от Уексфорд, Ирландия
Съветът на графство Уексфорд бе домакин на 
част от първото посещение за обмяна на опит в 
Ирландия. Двамата служители от правния им 
отдел взеха участие в посещението в Антверпен 
и този ангажимент беше от съществено значение 
за генериране на идеи и предоставяне на нови 
възможности за ЗеОП в техните региони.

Д.Д.Дохени, правен отдел в Съветът на 
графство Уексфорд:  „Съветът на 
графство Уексфорд е много развълнуван 
от потенциалната възможност за 
положителни промени в околната среда, 
предизвикани от включването му в 
обмена на знания GPP4Growth в 
Антверпен през март тази година. 
Поводът за обмен на информация доведе 
до вероятността общинският съвет на 
Уексфорд да се движи в различна посока 
при изпълнението на проекта за 
почистване на BioOrg. Чрез връзките, 
направени по време на това 
неотдавнашно посещение, сега се 
свързваме с провинция Антверпен и Koen 
De Koster, главен изпълнителен директор 
на BioOrg, с цел да възприемем 
принципите си за екологосъобразни 
проекти за почистване в нашата мрежа 
тук в Уексфорд. 



4-та работна среща на местните заинтересовани 
страни се проведе през януари в Стара Загора

Новини за проекта 

На 5 април 2019 г. Европейската комисия 
публикува втория преглед на 
изпълнението на околната среда (EIR), 
преглед на прилагането на политиките и 
законите на ЕС в областта на околната 
среда. Освен основния документ за 
политиките, въвеждащ всички теми, 
обхванати от EIR, съобщение с 
политически констатации и приложение с 
приоритетните действия за държавите-
членки на ЕС, групирани по теми, вторият 
пакет за EIR се състои от 28 доклада и 
фактически справки. Зелените 
обществени поръчки са разгледани в част 
II на докладите: „Улесняваща рамка: 
инструменти за изпълнение“.

Пълното прилагане на законодателството 
на ЕС в областта на околната среда би 
могло да спести на икономиката на ЕС 
около 55 милиарда евро годишно в 
разходите за здравеопазване и преките 
разходи за околната среда. Това е 
резултат от ново проучване на разходите 
за неприлагане на законодателството на 
ЕС в областта на околната среда. 
Въпреки че методологията е нова, 
изследването води до подобна цифра 
като проучване от 2011 г., което е довело 
до оценка от 50 млрд. Евро годишно. 
Макар това да не е изненадващо, тъй 
като напредъкът в прилагането на 
законодателството на ЕС противоречи на 
нови цели и натискът върху околната 
среда не е лесен за преодоляване, това 
потвърждава общата констатация на EIR, 
че са необходими повече и постоянни 
усилия.

Повече информация: 
http://ec.europa.eu/environment/eir/country-

reports/index2_en.htm . 

Европейската комисия публикува 
втория преглед на изпълнението 
на мерките за околната среда 

На срещата присъстваха 10 представители на местни 
заинтересовани страни, включително представители 
на Изпълнителната агенция по околна среда, 
Търговско-промишлена палата Стара Загора, 
Община Казанлък и експерти в областта на зелените 
обществени поръчки от неправителствения сектор. 
След представянето на Венелин Добрев от АРИР-
Стара Загора, потенциалните препоръки за бяха 
разделени в 4 различни категории:

•  Политически препоръки, които ще доведат до 
задължителни промени в законодателството
• Политически препоръки, които ще разгледат 
необходимостта от повече информация относно 
зелените обществени поръчки както за публичната 
администрация, така и за бизнеса.
• Политически препоръки, които ще бъдат 
доброволни за администрацията.
• Политически препоръки, насочени към 
административния капацитет на предприятията и 
публичната администрация, които засягат участието в 
зелени търгове. 

Регион Лудж - пета работна среща 

Регион Лудж организира 4-та и 5-та среща 
на местните заинтересовани страни

Регион Лудж организира на 4-ти април своята 5-та 
среща на местните заинтересовани страни,

На срещата присъстваха повече от 90 представители 
на публични, частни и неправителствени сектори, а 
много опитни говорители дадоха голяма част от 
практическата информация за ЗеОП за тях:

- - Г-жа Ивона Ковалчук от Центъра за обществени 
поръчки и публично-частно партньорство / 
Университет в Лодз представи юридически и 
формални аспекти, свързани с GPP, и
- - Г-н Марчин Сковрон от полската служба за 
обществени поръчки (централно правителство) 
представи презентация за състоянието на областта на 
зелените обществени поръчки в Полша въз основа на 
системата за мониторинг на зелените обществени 
поръчки в Полша. 
След „теоретичната“ част от срещата участниците 
участваха в 3 семинара: свързани с GPP в 
управлението на отпадъците ,ЗеОП в градската 
инфраструктура  и ЗеОП в организацията на срещите, 
особено в областта на кетъринга.



Обучение за зелени 
обществени поръчки в 
София, България

На 28.02 и 01.03, Венелин Добрев от АРИР-Стара 
Загора участва в обучение за ЗеОП в София и 
представи проекта GPP4Growth. Събитието бе 
организирано от Българската фондация за 
екологично партньорство. Венелин взе участие в 
събитието с презентация на тема „Пречки и 
стимули за обществени поръчки и изпълнители, 
свързани със зелени обществени поръчки - опит 
от проекта GPP4Growth“. Среда също така обърна 
внимание на факта, че малките публични 
купувачи, като малките общини, имат добра воля 
да прилагат по-устойчиви решения, но нямат 
достатъчно покупателна способност да влияят на 
Публиката бе съставена от представители на 
малките общини в България, които имат трудности 
с включването на екологични критерии в 
обществените поръчки, като бяха обсъдени 
възможностите на обществените купувачи да 
получат повече информация за възможностите за 
сътрудничество при прилагането на екологично 
устойчиви решения. чрез обществени поръчки и 
възможни мерки за увеличаване на 
административния капацитет на възлагащите 
органи.

Работна среща за 
ЗеОП в Гърция

На 17 февруари 2019 г. в гр. Пеания на 
Източна Атика в Гърция се проведе 
третото международно изложение 
“Verde.Tec” за екологични технологии, 
което продължи от 15 до 17 февруари. 
Изложбата включваше над 200 лектори и 
над 120 органа, общини и фирми 
подадоха кандидатури за 
кандидатстване на „GreekGreenAwards 
2019“, които получиха специално 
признание тази година. По време на 
изложбата Техническата камара на 
Гърция успешно проведе семинар на 
тема: „Зелени обществени поръчки - 
Изпълнение на КЕНАК и оценка 
на„ Програмата за спестяване на 
домакинствата ”.

На 27 ноември и 4 декември миналата година в Севиля се проведоха две сесии на обучителния 
курс „Новините в зелени обществени поръчки след закон 9/2017” с участието на 86 участници от 
публичните администрации (лице в лице). Всяка сесия продължи 6 часа, където участниците 
можеха да научат повече за използването на екологични етикети, екологични клаузи като 
изисквания за платежоспособност и награди и как зелените критерии трябва да бъдат включени 
след новото Закон за обществения сектор.

Обучение за ЗеОП в 
Андалусия
Министерството на околната среда и 
пространственото планиране на 
регионалното правителство на 
Андалусия е разработило обучителен 
курс за зелени обществени поръчки, 
предназначен за служителите в 
публичната администрация.



Предстоящи 
събития и дейности

Европейски форум за ЗеОП, който да позволи 
обучението на ниво ЕС и обмяната на опит 
относно политическата подкрепа за зелените 
растения и зеления растеж, ще бъде домакин 
на MRDDF във Валета, Малта. MRDDF ще 
разработи документ за въвеждане, основан на 
проучване на пазарната наличност и 
потенциал за екологични продукти, услуги и 
дейности в ЕС, за да се улесни срещата на 
върха на регионите. Участниците ще включват 
държавни органи от страни от ЕС, особено от 
северозападните региони на ЕС, които имат 
по-голям опит в GPP. Дискусията ще се 
съсредоточи върху опита и плановете за 
зелени обществени поръчки, анализирането на 
възникналите инхибитори и проблемите и 
използваните фактори, които позволяват.

Partnership 

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)

АРИР-Стара Загора

Отдел „Комуникации и 
действия по климата и 
околната среда” (Ирландия)

Фондация за регионално 
развитие и диалог (Малта)

Последвайте ни: 

Facebook Twitter LinkedIn 

За въпроси, можете да се свържете с 
Венелин Добрев: venelin@szeda.eu

Искате да научите повече за 
GPP4Growth? 

Запишете се за нашия бюлетин на: 
www.interregeurope.eu/gpp4growth 

Европейски форум за ЗеОП в Малта

Университетът в Патра разработи новаторска 
методология и ресурси за LCC, с цел да 
подпомогне регионите в идентифицирането и 
изчисляването на преките и външните разходи в 
някои продукти, свързани с ключовите сектори на 
интересите на партньорите. Крайният резултат ще 
бъде скоро наличен като документ.

Наръчник за прилагане на LCC методология




