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В рамките на седмицата 14-18 май ще се проведат три събития,

представящи механизми за по-доброто прилагане на зелените

обществени поръчки от страна на институциите и бизнеса. 

 

На 14 май от 14:15 в Тракийски Университет Стара Загора ще бъдат

представени механизми за прилагане на зелените обществени поръчки

у нас. Ще бъдат разгледани добри механизми от други страни в Европа

с  вече  реализирани вече такива практики, като ще се постави акцент

на случаите на активно използване на зелени критерии в обществените

поръчки от администрацията и полезният опит от осем други страни в

Европа.   

 

На от 16 май ще се проведат две последoвателни срещи в залата на
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споделеното работно пространство ZaraLab (бул. „Княз Александър

Батенберг №28). От 10:00 ще започне международна среща за обмяна

на опит за прилагане на зелени обществени поръчки и  насърчаване на

бизнеса да предлага „зелени решения” с експерти и местни

заинтересовани страни от осем страни в Европа. 

Темите в международната среща са насочени към зелените обществени

поръчки, критериите свързани с тях и в частност екомаркировката на ЕС

като критерий за използване в обществените поръчки от

администрацията и полезният опит от другите страни от партньорския

консорциум на проекта. Ще бъдат разгледани също добри практики и

полезни примери от други проекти за зелени обществени поръчки от

България и как съвременните технологии могат да се използват като

инструмент за по-добро надграждане на екомаркировките на ЕС. 

 

От 16:00 след международната работна среща ще започне дискусия с

представители на български институции и експерти, с които ще бъдат

обсъдени конкретни мерки и полезен опит от другите страни, който

може да бъде трансфериран като добри практики у нас.

 

 

Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора (АРИР) е

партньор по проект „GPP4Growth – Зелени обществени поръчки за

регионален растеж чрез ефективно използване на ресурсите”,

финансиран по програма “INTERREG EUROPE”. Водещ партньор е

Университетът в Патра, Гърция. Проектът включва и девет партньора от

девет страни-членки на ЕС (Гърция, Италия, Полша, Белгия, Испания,

Латвия, България, Ирландия и Малта). 
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Основната цел на проекта GPP4Growth е да подобри капацитета на

местните власти и институциите за внедряването на политики, които

водят до ефективно използване на ресурсите и популяризират еко-

иновациите и „зеления” растеж чрез ефективното прилагане на зелени

обществени поръчки. Проектът цели да бъдат увеличени със 7% броят

на компаниите в регионите от партньорския консорциум, които вземат

под внимание екосъобразните фактори и правят разходи в тази насока

при производството на стоки,  извършването на доставки и

предоставянето на услуги. 

 

Идентифицираните заинтересовани страни по проекта са представители

на местните и регионалните власти, бизнеса и организации, работещи

за подобряване на опазването на природата чрез ефективно

използване на ресурсите и екологични иновации. 
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Как е възникнала писмеността?
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Таблетите влизат в учебните часове на най-малките
(ВИДЕО) (//dariknews.bg/novini/na-
uchilishte/tabletite-vlizat-v-uchebnite-chasove-na-naj-
malkite-video-2121120)

Ст. Загора .

2 часа

Ограничават движението през Шипченския проход
заради състезание (//dariknews.bg/regioni/stara-
zagora/ogranichavat-dvizhenieto-prez-shipchenskiia-
prohod-zaradi-systezanie-2120843)

2 часа
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Училищна Телерик Академия с безплатни школи по
програмиране за ученици
(//dariknews.bg/regioni/stara-zagora/uchilishtna-
telerik-akademiia-s-bezplatni-shkoli-po-programirane-
za-uchenici-2121200)

3 часа

Правят първа копка за улица в „Железник“
(//dariknews.bg/regioni/stara-zagora/praviat-pyrva-
kopka-za-ulica-v-zheleznik-2121269)

13 часа

След учителската оставка: Намериха ножче в двора на
училището в Калояновец
(//dariknews.bg/regioni/stara-zagora/sled-
uchitelskata-ostavka-nameriha-nozhche-v-dvora-na-
uchilishteto-v-kaloianovec-2121291)

16 часа
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„За няколкото сребърника“ влезе в европейските
новини (//dariknews.bg/regioni/stara-zagora/za-
niakolkoto-srebyrnika-vleze-v-evropejskite-novini-
2121270)

20 часа

Министър Цачева връчва сертификати на магистрати,
социални работници и полицейски служители,
обучени за работа с деца
(//dariknews.bg/regioni/stara-zagora/ministyr-cacheva-
vrychva-serti�kati-na-magistrati-socialni-rabotnici-i-
policejski-sluzhiteli-obucheni-za-rabota-s-deca-
2121228)

20 часа
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Учреди се Организация за управление на Тракийски
туристически район (//dariknews.bg/regioni/stara-
zagora/uchredi-se-organizaciia-za-upravlenie-na-
trakijski-turisticheski-rajon-2121224)

23 часа

Възпитател напусна селско училище заради конфликт
с второкласник (//dariknews.bg/regioni/stara-
zagora/vyzpitatel-napusna-selsko-uchilishte-zaradi-
kon�ikt-s-vtoroklasnik-2121153)

1 ден
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10 000 лева даде мъж на ало измамник
(//dariknews.bg/regioni/stara-zagora/10-000-leva-
dade-myzh-na-alo-izmamnik-2121108)

1 ден

Национален конкурс „Моят празник“ очаква млади
таланти (//dariknews.bg/regioni/stara-
zagora/nacionalen-konkurs-moiat-praznik-ochakva-
mladi-talanti-2121094)

1 ден

Търсят се нови "Маргаритки"
(//dariknews.bg/regioni/stara-zagora/tyrsiat-se-novi-
margaritki-2120903)

1 ден
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С тържествен ритуал и показ на техника честваме
Деня на независимостта (//dariknews.bg/regioni/stara-
zagora/s-tyrzhestven-ritual-i-pokaz-na-tehnika-
chestvame-denia-na-nezavisimostta-2120907)

1 ден

Мъж оцеля по чудо, след като падна от комбайн
(СНИМКИ) (//dariknews.bg/regioni/stara-zagora/myzh-
ocelia-po-chudo-sled-kato-padna-ot-kombajn-snimki-
2120974)

1 ден
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Засилват полицейското присъствие около
казанлъшката ромска махала
(//dariknews.bg/regioni/stara-zagora/zasilvat-
policejskoto-prisystvie-okolo-kazanlyshkata-romska-
mahala-2120944)

1 ден

13 фирми участваха в младежката трудова борса
(//dariknews.bg/regioni/stara-zagora/13-�rmi-
uchastvaha-v-mladezhkata-trudova-borsa-2120936)

2 дни

Поредна крупна измама по телефона
(//dariknews.bg/regioni/stara-zagora/poredna-krupna-
izmama-po-telefona-2120894)

Акценти .
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4 часа

Как известните мъже
демонстрират обичта
към любимите си
жени (СНИМКИ)
(//dariknews.bg/v-snimki/kak-
izvestnite-myzhe-demonstrirat-
obichta-kym-liubimite-si-zheni-
snimki-21818)

19 часа  Обновена

Майката на херцогиня
Меган сияе до дъщеря
си и принц Хари
(СНИМКИ/ВИДЕО)
(//dariknews.bg/novini/liubopitno/m
ajkata-na-hercoginia-megan-siiae-
do-dyshteria-si-i-princ-hari-
snimkivideo-2121235)

1 час

Какви мъже харесват
жените според
зодията си (ВИДЕО)
(//dariknews.bg/novini
/liubopitno/kakvi-myzhe-haresvat-
zhenite-spored-zodiiata-si-video-
2121352)

21 часа

Пера, тюл и коприна:
Пенелопе Крус е като
ангел в рокля на
„Шанел“ (СНИМКИ)
(//dariknews.bg/v-snimki/pera-tiul-i-
koprina-penelope-krus-e-kato-angel-
v-roklia-na-shanel-snimki-21822)

Прочетете още .
1 ден

„Хищникът“
пропуска целта
си... отново
(https://www.ves
ti.bg/lyubopitno
/hishtnikyt-propuska-celta-si...-
otnovo-6086648?

4 часа

Amazon вече
предлага Alexa
за всеки
автомобил
(https://www.ves
ti.bg/tehnologii/kompyutri-i-
djadji/amazon-veche-predlaga-alexa-
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utm_campaign=cross-
traf�c&utm_medium=news-
block&utm_source=dariknews.bg&ut
m_content=right-
two&utm_term=6086648)

za-vseki-avtomobil-6086676?
utm_campaign=cross-
traf�c&utm_medium=news-
block&utm_source=dariknews.bg&ut
m_content=right-
two&utm_term=6086676)

Be the first of your friends to like this

Дарик радио Стара За…
4.5K likesLike Page

Лю�опитно .
1 час

Какви мъже харесват жените
според зодията си (ВИДЕО)
(//dariknews.bg/novini/liubopitn
o/kakvi-myzhe-haresvat-zhenite-
spored-zodiiata-si-video-2121352)

2 часа

Ще се осмелите ли: Секси кожа,
животински принтове и много
сребро през есен 2018
(//dariknews.bg/novini/liubopitn
o/shte-se-osmelite-li-seksi-
kozha-zhivotinski-printove-i-
mnogo-srebro-prez-esen-2018-
2121222)

Още от лю�опитно

(//dariknews.bg/liubop

itno)

Водещи .
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Хороскопи
(https://www.edna.bg/horoskopi)

Спорт
(http://gong.bg/)

Кога ще усетим първия полъх на
есента?
(//dariknews.bg/novini/bylgariia/
kakvo-shte-byde-vremeto-prez-
pochivnite-dni-i-v-nachaloto-na-
esenta-2121370)

Разкриха подробности за
задържаните за нападението в
Роженския манастир (ВИДЕО)
(//dariknews.bg/novini/bylgariia/
razkriha-podrobnosti-za-
zadyrzhanite-za-opita-za-obir-v-
rozhenskiia-manastir-video-
2121347)

3 часа

Как всъщност са възникнали
буквите?
(//dariknews.bg/novini/na-
uchilishte/kak-e-vyzniknala-
pismenostta-2121230)

3 часа

Седем от най-изумителните
цветя в света (ВИДЕО)
(//dariknews.bg/novini/liubopitn
o/sedem-ot-naj-izumitelnite-
cvetia-v-sveta-video-2120973)

Всичко от днес 

(//dariknews.bg/novini

)

Виц на деня .

Правителството обявило "Ден без нецензурни думи". В този ден: - Работата в
автомонтьорските работилници била напълно парализирана. - Прекъснала дейността на
всички хамалски услуги. -… Виж още (http://vicove.vesti.bg/razni/1312142-Pravitelstvoto-
obiavilo--quot-Den-be)

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си.
Ако не сте съгласни, научете повече (http://passport.netinfo.bg/nipass/index.php?cmd=termscookie)

 |  Съгласен съм

https://www.edna.bg/horoskopi
http://gong.bg/
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/kakvo-shte-byde-vremeto-prez-pochivnite-dni-i-v-nachaloto-na-esenta-2121370
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/razkriha-podrobnosti-za-zadyrzhanite-za-opita-za-obir-v-rozhenskiia-manastir-video-2121347
https://dariknews.bg/novini/na-uchilishte/kak-e-vyzniknala-pismenostta-2121230
https://dariknews.bg/novini/liubopitno/sedem-ot-naj-izumitelnite-cvetia-v-sveta-video-2120973
https://dariknews.bg/novini
http://vicove.vesti.bg/razni/1312142-Pravitelstvoto-obiavilo--quot-Den-be
http://vicove.vesti.bg/razni/1312142-Pravitelstvoto-obiavilo--quot-Den-be
http://passport.netinfo.bg/nipass/index.php?cmd=termscookie
javascript:;


21/9/2018 Обсъждат включването на механизми за по-добро прилагане на зелените обществени поръчки - Ст. Загора - DarikNews.bg

https://dariknews.bg/regioni/stara-zagora/obsyzhdat-vkliuchvaneto-na-mehanizmi-za-po-dobro-prilagane-na-zelenite-obshtestveni-porychki-2096139 16/17

Времето
(http://sinoptik.bg/)

Камерите
(http://nova.bg/camera)

Още от мрежата .
5 часа

16 холивудски двойки, чиято раздяла
разстрои феновете им (ГАЛЕРИЯ)
(https://nova.bg/news/view/2018/09/21/22714
5/16-
%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%
D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%
D0%B8-
%D1%87%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BE-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%8F%D
0%BB%D0%B0-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D1%82%D1
%80%D0%BE%D0%B8-
%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%
D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BC-
%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%
D0%B8%D1%8F/)

nova (//nova.bg)

40 минути

Есен: Равноденствие на любовта
(https://www.edna.bg/kolonkata-na/esen-
ravnodenstvie-na-liubovta-4654850)

edna (//edna.bg)

5 часа

Суперхрани, които могат да ви направят
дебели
(https://www.vesti.bg/zdravoslovno/hranene/
superhrani-koito-mogat-da-vi-napraviat-
debeli-6086665)

vesti (//vesti.bg)

5 часа

Сексапилна сръбска волейболистка следи с
трепет Мондиала
(https://gong.bg/volleyball/volleyball2018/mu
ltimedia/gallery/yellow/seksi-srybkinia-sledi-
s-trepet-volejbolnoto-shou-506231)

gong (//gong.bg)

Abv.bg (https://www.abv.bg/)  Vbox7.com (https://www.vbox7.com/)  Gong.bg (https://gong.bg/)
Broshura.bg (https://broshura.bg/)  Grabo.bg (https://grabo.bg/)  Edna.bg (https://www.edna.bg/)
Vesti.bg (https://www.vesti.bg/)  Nova.bg (https://nova.bg/)

За нас (https://www.netinfocompany.bg/) Поверителност (https://www.netinfocompany.bg/gdpr/)
За реклама (http://www.netinfocompany.bg/ads) Платени публикации (//dariknews.bg/novini/plateni-publikacii)

Контакти (http://www.netinfocompany.bg/contacts/?s=darik)  (https://www.facebook.com/dariknews.bg/)
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