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Добре дошли!  

Скъпи читателю,  

Добре дошъл в четвъртото издание на 
информационния бюлетин за проект „GPP-STREAM“! 
„GPP-STREAM“ е европейски проект, финансиран от 
програма „ИНТЕРРЕГ Европа“, целящ да създаде 
възможности за регионалните власти да подпомагат 
екологичните нововъведения, ефективното 
използване на ресурсите и зелените политики чрез 
зелени обществени поръчки (ЗеОП).  

В следващите страници ще откриете интересни 
материали относно същността и целите на проекта, 
както и информация за развитието му и за 
предстоящите събития, свързани с него. 
Информационният бюлетин на „GPP-STREAM“ ще 
има 7 издания в следващите 2 години, така че не се 
колебайте и се абонирайте на: 
www.interregeurope.eu/gpp-stream .  

Ние ще ви информираме за развитието и 
резултатите от проекта чрез сайта на проекта, чрез 
организирани събития по темата, както и чрез 
информационни бюлетини. Екипът на проект „GPP-
STREAM.  

Екипът на проект „GPP-STREAM 

 

 

 

 

 

 

 

Проектът на кратко  

 

Проектът накратко Проект 
„GPP-STREAM“ цели да 
разработи инструменти за 
управление, прилагане и 
наблюдение на 
политиките, които 
внедряват ЗеОП, за да се 
гарантира, че 
ефективността на 
използване на ресурсите 
ще бъде максимално 
повишена, както и че 
целите за ефективност на 
ресурсите са 
институционализирани 
чрез ЗеОП 

 

 

 

 

 

http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
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НОВИНИ ОТ ФРАНЦИЯ 
 Среща на заинтересовани 

лица се проведе в Лион, 
Франция  

 

 
Дата: 23ти Май 
Място: Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Денят на срещата даде възможност за 
представяне на целите и дейностите по 
проект GPP-STREAM в пленарен формат, 
както и представяне на втората версия на 
Националния план за изпълнениe на  
устойчиви обществени поръчки. Денят 
осигури възможност за създаване на връзки 
между публичните фигури, които се 
занимават с интегриране на критериите за 
устойчиво развитие в обществените поръчки 
от една страна, както и такива между 
Министерството, представители на регион 
AuRA / Оверн-Рона-Алпи / и членове на 
регионалната мрежа от публични купувачи 
RREDD, водени от енергийната агенция 
AURA-EE от друга страна.  

Втората половина на деня премина под 
формата на работна среща, чиято цел беше 
да се откроят съвременни практики, да се 

дефинира целевата ситуация и да се 
идентифицират средства необходими за 
развитие на устойчиви обществени поръчки 
разделени в 3 направления:  работна среща 
#2, работна среща #3 и работна среща #4. 

 

Задачата на текущата, първа работна среща 
съвпада с една от основните оси предложени 
от AURA-EE на Министерството, в рамките на 
проекта GPP-STREAM, а именно изработване 
на доклад от добри практики и разискване на 
необходимата организация за създаване на 
устойчивост в обществените поръчки, както и 
отразяване на елементите на ефективната 
техническа спецификация свързана с 
устойчиво развитие и индикатори за 
наблюдение и оценяване на договори.  

Като цяло, очакванията са, че планът ще бъде 
лесно приложим и ще съдържа конкретни 
елементи, необходими за изпълнение на 
ЗеОП на територията на провинцията 
(Държавен план за провинцията, а не 
държавен план за държавата). Трудностите 
след това ще са за държавата - да предложи 
ефективен документ, лек и достатъчно точен, 
за да отговори на точно дефинираните 

• #2 - Организация, условия и 
средства за устойчиви 
обществени поръчки 

• #3 - Създаване на техническа 
спецификация необходима по 
цялата верига 

• #4 -  Оценка и мониторинг на 
изпълнението 
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нужди на провинцията.  Тези основни 
тенденции, бяха неочаквано подчертани в 
проучване проведено през Април 2019 по 
проект GPP-STREAM.  

 

Уроците, научени от текущата среща 
/работна среща №1/ и проучването,  ще 
бъдат отново дискутирани на работна среща 
№2 на 25 Юни, която ще се проведе в офиса 
на агенцията AURA-EE. Резултатите ще бъдат 
представени на трета работна среща през 
м.Септември 2019 г., което ще доведе до 
написване на нота до Министерството в края 
на 2019 година. Тази нота ще съставлява 
основните препоръки към Министерството за 
обновяване на Плана през 2020 г. 
 

НОВИНИ ОТ ИТАЛИЯ 
 Първа среща за публичната 

администрация с частни 
заинтересовани страни от 
Италианската група – TERRE 
DI PRE.GIO 

Вземайки под внимание ролята на региона 
Лацио в проекта GPP-STREAM,  а именно 
насърчаване и внедряване на ЗеОП в 
Европейската политиката за финансиране, с 
особена внимание към фонда EAFRD 
/Европейски земеделски фонд за развитие 
на земеделските райони/, Областна 
администрация Лацио привлича към проекта 
местни групи за действие. 

 

Това са асоциации съставени от местни 
публични администрации и частни 
заинтересовани страни, чиито Регионални 
планове за развитие на селските райони са 
финансирани по Мярка 19 (чл. 35  от 
Европейска Регулация 1305/2013). 

 

• Необходимост от конкретни и 
лесни за възпроизвеждане 
примери, както и нужда от лесни и 
ефективни инструменти  

• Необходимост от обучение за 
устойчиви обществени поръчки 

• Необходимост от съдействие на 
местно и регионално ниво  

• Необходимост от дефиниране на 
специфични и измерими цели.  

 



 

SHARING SOLUTIONS FOR BETTER REGIONAL POLICIES 
 

5 
 

Всяка една група за действия изготвя Местен 
план за развитие на селските райони, който 
включва приоритетите за устойчиво развитие 
определени от Европейските регулации, като 
това отключва публични поръчки чиято цел е 
да подкрепят специфични мерки за развитие, 
включително и тези по  проект GPP- STREAM, 
тоест мярка №4 (чл. 17 Европейската 
Регулация 1305/2013), 6 (чл. 16 от Европейска 
Регулация 1305/2013) и 7 (чл. 20 ти 
Европейска регулация 1305/2013) 

Взаимодействието между членовете на 
групата за действие и  Областна 
администрация Лацио ще се осъществи чрез 
срещи фокусирани върху ключови анализи за 
ролята на ЗеОП в Планът за развитие на 
сеските райони. 

Областна администрация Лацио вече е 
привлякла към проекта местна група за 
действие - Terre di Pre.GIO  - състояща се от 
11 местни публични администрации и 18 
местни частни заинтересовани лица. 

  На 12.06.2019 се състоя откриващото 
събитие по цикъл от обучения насочен към 
членовете на Terre di Pre.GIO.  Фондация 
Екосистеми, заедно с представители на 
регион Лацио също бяха участници в срещата 

 
 
 
 
 
 
 
 

НОВИНИ ОТ РУМЪНИЯ 
  Първа Среща на 

заинтересовани лица в 
Пиатра Неамт, Румъния 

 

Първата среща на работна група от 
заинтересовани страни се състоя в Пиатра 
Неамт, Румъния. Участници бяха 
представители както на публичната така и на 
частната среда на Североизточния регион в 
Румъния.  Основните точки на срещата: 

 

• Презентация на проект GPP-
STREAM 

• Презентация на първата част от 
добри практики идентифицирани 
според партньорите в Италия и 
Испания и най-важните аспекти 
идентифицирани от екипа на 
проекта; 

• Установяване на нивото на знания 
и приоритетите на 
заинтересованите страни от 
Североизточния район. 

 l  f h   
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Срещата започна с представяне на проекта и 
всичко изпълнено до този момент. 

Най-важните точки от дискусията: 

 

Дискусията показа, че принципите на 
устойчивост трябва да бъдат прилагани и 

подобрени и в публичния и в частния сектор. 
Производителят на мебели, който участваше 
на срещата беше отворен към тези нови 
бизнес възможности, но все още трябваше 
по-добре да разбере каква ще бъде 
цялостната промяна за бизнеса. 

Първоначалния въпросника по проекта, 
показа че трябва да има повече информация 
за юридическите аспекти и прилагането на 
критериите, оценката и последващата 
верификация за ЗеОП 

Най-важните аспекти, които тази среща 
показа са готовността на публичните 
институции да проучат по-иновативни 
подходи към обществени поръчки като цяло 
и по-специално към ЗеОП; използвайки 
конкурентния диалог и техния остър интерес 
в създаването на ноу-хау за LCC като част от 
ЗеОП. 

НОВИНИ ОТ ИСПАНИЯ 
 Първа Национална 

Конференция се проведе в 
Алзира, Испания 

Сдружението на общините от област Рибера 
Алта  организира първа национална среща 
по проект GPP-STREAM  на 17.07.2019 г  

Заинтересовани страни, които присъстваха 
на събитието бяха представители на 
публични власти, експерти по околна среда, 
юристи и местни държавни органи . 

• Принципи и възможности за 
внедряване на конкурентен 
диалог в Румъния, базиращ се на 
опита от провинция Кастелон, 
Испания 

• Възможни места за внедряване 
на ЗеОП в Румънския оперативен 
план;  

• Необходимост от организиране 
на обучение по ЗеОП, свързано с 
LLC (разходи през целия жизнен 
цикъл на продукта) подобно на 
примера от регион Фриули-
Венеция-Джулия в Италия, както и 
взаимодействие между 
търсене/създаване на съзнание за 
ЗеОП/  и предлагане /създаване 
на „зелени“оферти/ 

• Необходимост от 
идентифициране и внедряване на 
независими сертифициращи и 
верифициращи органи 

• Необходимост за националните 
власти да проследят действията 
по цялата верига: цели, 
съответствие, награди или глоби 
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Местната и регионална администрация 
заедно с частния бизнес присъстваха на 
конференцията, за да разберат повече за 
проект GPP-STREAM. Освен презентация на 
самия европейски проект, Сдружението на 
общините представи и задълбочен анализ на 
тема добри практики в сферата на ЗеОП. 

 
Примерите са събрани от всички участващи 
партньори, а обобщителния доклад е 
изготвен от Сдружението.  Конференцията 
продължи с представяне на приложение за 
оценка на екологични критерии при 
обществени поръчки в сферата на уличната 

инфраструктура. Освен това, домакините 
представиха и реален пример от текуща 
обществена поръчка в която има включен и 
екологичен критерий.  Конференцията 
завърши с дискусия за предстоящи събития. 

    Задълбочен доклад на тема 
„Добри Практики за ЗеОП“   

Една от специфичните 
цели на проект GPP-
STREAM е да 
идентифицира, събере 
и сподели добри 
практики и 
инструменти за 
използване на ЗеОП, 
ориентирани към 

ефективното потребление на ресурси с 
институциите, отговорни за създаване на 
политическите инструменти. Сдружението на 
общините от област Рибера Алта, Испания, е 
партньор по проекта, който изготви 
задълбочен доклад събрал в себе си 49 най-

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1562327044.pdf
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добри практики от сферата на ЗеОП, 
идентифицирани от участващите страни. 

Докладът, цели да открои добри практики, 
които се изпълняват в момента, да ги изучи и 
анализира, да създаде препоръки към 
процеса на формиране на обществени 
поръчки.   

Сдружението наскоро завърши своя доклад. 
Той предлага анализ на добри практики, като 
ги разделя в 6 основни групи: 1) 
строителство, 2) поръчки за управление на 
отпадъка, рециклиране и свързани с това 
услуги ,3) интегриране на ЗеОП чрез 
ръководства и образци, 4) системи за 
управление и мониторинг, 5) органично 
земеделие и доставка на храна, 6) транспорт 
и устойчива мобилност. В същото време 
проучването показва какви са целите, 
намеренията, начинът за внедряване и 
трудностите пред очертаните добри 
практики. 

От анализа става ясно, че целите на ЗеОП, са 
еднакви за всички страни и общи за всички 
проекти: минимизиране влиянието върху 
климата, намаляване на парниковите газове 
и количеството използвана енергия и т.н. 
Докладът представя всеки един пример в 
контекста на политическата реалност на 
неговата страна, като това определя и 
специфичното влияние на националните 
социо-икономически фактори. Описанието 
на средата около проекта, разширява 
разбирането за неговата полезност и създава 
възможности за мултиплициране.  

Докладът, включва и част създадена от 
няколко експерта от различни страни, които 
участват в проект GPP-STREAM. Те изготвят 
анализа на силните и слабите страни на 

моментната ситуация около ЗеОП. Някои от 
основните изводи, които се открояват са: 

• Сътрудничеството благоприятства 
интеграцията на ЗеОП 

• Липсата на екологичен критерий 
създава несигурност 

• Обучение на заинтересованите 
страни увеличава конкуренцията на 
всяко едно ниво. 

• Повтарящи се обучения са 
препоръчителни 

• Прилагане и внедряване на ЗеОП не е 
лесна задача 

• Междудържавното сътрудничество 
създава сигурност при внедряване на 
ЗеОП 

Целият доклад може да бъде прочетен тук 

 

НОВИНИ ОТ ЕС 
    Европейската комисия 

разработва инструменти за 
изчисляване на разходите по 
целия жизнен цикъл на 
продукта

 

Европейската комисия е в процес на 
разработване на серии от специфични за 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1562327044.pdf
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всеки сектор приложения за калкулация на 
LCC.  
Очакват се инструменти за следните сектори: 

 

 Европейската комисия е разработила нов 
инструмент за калкулиране на Разходите 
през целия жизнен цикъл за Монитори и 
Компютри при покупки от страна на 
държавния сектор. Наръчника за използване 
на приложението, както и повече 
информация може да откриете тук.  

 Нови критерии за ЗеОП в 
категория транспорт 

 

Транспортните средства се купуват или 
използват от голяма част от публичните 
власти и играят важна роля при изпълнение 
на други договори като например – договори 
за строеж, управление на отпадъците, 
социални грижи, и поддръжка на 
магистрали. Специализираните транспортни 
средства, като например автобусите, както и 
колите за събиране на отпадъци са само 
едни от примерите за пазарни ниши където 
публичното търсене може да бъде причина 
за движение напред към по-малко емисии и 
по-висока ефективност при използване на 
горивата. През Януари, Европейската 
комисия публикува нови указания, за да 
помогне на публичните власти в Европа с 
техните публични поръчки за автомобили, 
автобуси и камиони. Новите изисквания 
идват под формата на критерии за Зелени 
Обществени Поръчки и са обновление на 
стари такива от 2012г.  

Източник:  Issue 86 GPP News Alert, м. 
Февруари, 2019г.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPP-STREAM партньорство  

• Улично осветление (лятото на 2019) 
• Вътрешно осветление (лятото на 

2019) 
• Вендинг машини (есен 2019) 
• Оборудване за иззображения (есен 

2019) 
  
     
     
     

 
 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_86_NewsAlert_February_2019.pdf
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Проектът включва добре балансирано съчетание от партньори, идващи от няколко основни 
сектора: публични органи (местни, регионални и национални), научни институции, 
неправителствени организации (НПО) и енергийни агенции. Заедно, ние обединяваме различни 
гледни точки и обхващаме редица заинтересовани лица, предоставяйки информация и опит в 
областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, екологичните 
продукти и разработването на политики. Характерно за партньорството е силното международно 
взаимодействие, обхващащо 5 държави в рамките на програма „ИНТЕРРЕГ Европа“, осигурявайки 
добро географско и културно покритие, както и достатъчно внимание към проблемите на широк 
кръг от институции и организации от различни европейските държави 
 
 
Автономна област Фриули- 
Венеция Джулия (Водещ 
партньор), Италия  

www.regione.fvg.it  

Областна администрация Лацио, 
Италия 

 

www.regione.lazio.it  

Фондация „Екосистеми“, Италия 
 

www.fondazioneecosistemi.org  

Министерство на околната среда, 
Румъния 

 
www.mmediu.ro  

Агенция за развитие на 
североизточен район, Румъния 

 
www.adrnordest.ro  

Община Габрово, България 
 

www.gabrovo.bg  

Сдружение „Център за 
устойчивост и икономическо 
развитие“, България 

 
www.cseg.eu  

Сдружение на общините от област 
Рибера Алта, Испания 

 

www.manra.org  

http://www.regione.fvg.it/
http://www.regione.lazio.it/
http://www.fondazioneecosistemi.org/
http://www.mmediu.ro/
http://www.adrnordest.ro/
http://www.gabrovo.bg/
http://www.cseg.eu/
http://www.manra.org/
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Регионална енергийна агенция 
Оверн-Рона-Алпи, Франция 

 
www.auvergnerhonealpes-ee.fr  

 
 

ИСКАТЕ ЛИ ДА СТЕ ЧАСТ ОТ ПРОЕКТ „GPP-STREAM“ И ДА НАУЧИТЕ 
ПОВЕЧЕ ? 
Абонирайте са за информационната ни брошура чрез сайта www.interregeurope.eu/gpp-
stream  
РЕДАКТОР 

За всякаква информация или актуализация на бюлетина се свържете с:  
 
Г-н Георги Симеонов| georgi.simeonov@cseg.eu  

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В: 

                        
 

 
 

 

http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
mailto:georgi.simeonov@cseg.eu
https://fb.me/gppstream
https://twitter.com/GppStream
https://www.linkedin.com/in/gpp-stream-project-26a555176
https://www.youtube.com/channel/UCCmC36wdKaYi8cLYf80a_kg
https://www.instagram.com/gppstream/

