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Скъпи читателю,  

Добре дошъл в петото 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 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 
 

Добре Дошли! 

 

Проектът на кратко 

 

http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
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Среща на заинтересовани лица се 
проведе в гр.Пазарджик, България 
 

 
Дата: 4ти Септември 2019г. 
Място:  Сградата на община Пазарджик 
 
На 4ти Септември 2019 г., в сградата на 
община Пазарджик се проведе среща на 
заинтересовани лица по проект GPP-STREAM. 
 
Г-жа Татяна Куртакова, експерт в Асоциация 
ЦУИР, направи презентация на проекта. Тя 
посочи неговите цели, ключови дейности и 
разработки, които предстоят да бъдат 
завършени. Г-н Симеонов представи текущия 
етап на проекта. Фокусът на неговата 
презентация беше наръчника с добри 
практики, изготвен с помощта на всички 
партньори от консорциума. Пълният доклад 
е достъпен на уебсайта на проекта: 

www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload
/tx_tevprojects/library/file_1562327044.pdf 

 

Срещата в Пазарджик събра местни и 
регионални заинтересовани лица: 
представители на общината, на регионалната 
инспекция по околната среда и водите, 
представители на малкия и средния бизнес, 
както и такива на неправителствения сектор.  

 

Основни теми, които станаха повод за 
дискусия бяха следните: идентифициране на 
възможности за внедряване на зелени 
критерии в обществените поръчки, 
предизвикателства пред местните 
институции, състояние на националната 
нормативна уредба и ргионалната секторна 
политика.  В този ред на мисли, Г-жа 
Куртакова обяви, че понастоящем, 
консорциумът работи върху създаване на 
инструментариум за зелени обществени 
поръчки който цели да подпомогне 
внедряването на ЗеОП от институциите в ЕС. 
Експерти от местната администрация 
изразиха опасенията си за политическата 
рамка на зелените обществени поръчки на 
национално и местно ниво и стартираха 
дискусия върху това как трудностите пред 
ЗеОП могат да бъдат преодолени. 

 

 

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1562327044.pdf
http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1562327044.pdf
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Трето международно обучение по 
проект GPP-STREAM се проведе в 
гр. Сибиу, Румъния 

 

Партньорите по проект GPP-STREAM  се 
събраха отново по повод на третото 
международно обучение, което се проведе в 
град Сибиу, Румъния от 11 до 13 Април 2019г.  

Конференцията беше посетена както от 
местни, така и от международни 
заинтересовани лица. Те се възползваха от 
възможността за среща и дискусия относно 
текущи дейности по проекта и такива 
свързани с внедряването на ЗеОП. 

 

 Конференцията започна с презентация от 
представител на Румънското Министерство 
на околната среда. Той очерта текущото 
състояние на политиката за ЗеОП в Румъния: 
закона за ЗеОП, националното ръководство  

за ЗеОП и Румънския национал план за 
действие.  

Следващата презентация се фокусира върху 
добрите практики на местно ниво. Три 
общини Сибиу, Търгу-Муреш и Брашов, 
представиха техните стратегии за адаптация 
към климатичните промени.  

Сдружението на общините от област Рибера 
Алта „MANRA“, партньор по проекта, също 
взе участие в конференцията, като представи 
част от добрите практики, разработени с 
участието на всички партньори от 
консорциума. Пълният доклад е достъпен на 
уебсайта на проекта: 

www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload
/tx_tevprojects/library/file_1562327044.pdf 

По време за събитието, партньорите бяха 
учтиво поканени да вземат участие в 3 
посещения – посещение на сградата на 
Агенцията за защита на околна среда, в 
Културно историческия музей - ASTRA, и 

НОВИНИ ОТ РУМЪНИЯ 

http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1562327044.pdf
http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1562327044.pdf


 

SHARING SOLUTIONS FOR BETTER REGIONAL POLICIES 
 

5 
 

посещение до инсталацията от подземни 
електрически и комуникационни кабели в 
град Сибиу.  

 

Всички присъстващи партньори, 
заинтересовани лица и участници се 
насладиха на ползотворната среща и вече 
правят планове за предстоящите 
конференции по проекта във Франция и 
България. 

Среща на заинтересовани лица се 
проведе в град Пиатра Неамт, 
Румъния 

 

Втората среща на регионалната работна 
група, по проект GPP-STREAM, се състоя в 
Пиатра Неамт на 15ти Октомври 2019 г. 

Основните теми за дискусии бяха следните: 

 

Тъй като участниците в срещата бяха главно 
представители на публичния сектор от 
Североизточна Румъния, те споделиха много 
ясно с Агенцията за развитие на Румънския 
североизточен район какво ще е 
необходимо, за изпълнението на всяка точка 
от плана. 

По време на срещата стана ясно, че има 
необходимост от: 

• Осигуряване на подкрепа за 
икономическите оператори по няколко 
плана, защото договорните страни имат 
очаквания от тях. 

• Инструментариумът, който ще бъде 
разработен в рамките на проекта, в 
подкрепа на ЗеОП трябва да бъде 
регулиран на национално равнище, за да 
може приложението да бъде лесно 
изпълнимо и лесно за проверка. 

• „Борса“ за ЗеОП. Тя ще бъде необходим 
и полезен инструмент за проверка 
нивото на изпълнение и мониторинг на 

• Изпълнение на ЗеОП 
• Новините около нормативната 

уредба за ЗеОП, които 
Румънското министерство на 
околната среда представи по 
време на третото международно 
обучение по проекта  

• Очертаване на точките на 
регионалния план за действие 

• Установяване на приоритетите на 
заинтересованите лица в хода на 
изпълнение на проекта 
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ЗеОП, а също така и за подкрепа на 
икономическите участници на пазара 

• Необходимост от регионална нормативна 
уредба, защото в момента се забелязват 
несъответствия в законодателството от 
различните региони и всеки един има 
своите специфични проблеми. 
 
Повече на страницата на проект GPP-
STREAM. 
 
 

Напред към въвеждане на 
зелени критерии в 
обществените поръчки. 
Обучителни семинари на тема зелени 
обществени поръчки 
 
Предвид предизвикателствата, пред 
публичните власти в сферата на 
обществените поръчки,  Агенцията за 
развитие на Североизточния регион в 
Румъния реши да се възползва от  
необходимостта за помощ и заедно с 
Фондация Екосистеми от Италия, започва 
провеждане на  подробни обучителни 
сесии на тема ЗеОП. Обученията се 
провеждат под формата на 4 семинара 
целящи да обучат всички заинтересовани 
служители от регион Североизточен, 
ангажирани с оформлението на 
документацията по ЗеОП.  
Семинарите са със следния график: 

 

Текущото обучение за ЗеОП ще донесе 
повече позитиви чрез: 

• Интеграция на ЗеОП в инвестиционните 
проекти на Североизточен регион и ясно 
дефиниране на критерия за избор  и 
възлагане на поръчка. 

• Въвеждане на социален и еко критерии в 
обществените поръчки чрез изготвяне на 
спецификации, развитие на стратегия и 
план за действие. 

• Анализ на нуждите в сферата на ЗеОП – 
открояване на категории продукти и 
услуги. 

• Достигане на задължителните 5% ЗеОП, 
на годишна база, за регионалните 
обшествени администрации. Настоящите 
обучения могат да подкрепят 
постигането на тази цел на национално 
ниво. 

• Обучението по ЗеОП цели да обучи 
представителите на служители 
ангажирани с изготвяне на договорите в 
Севрноизтчония регион с цел открояване 
на отговорностите им при изготвяне на 
тръжна документация  
 
Програмата се провежда в контекста на 
един по-широк подход, през който 
Европейската комисия финансира 
обучения в 11 Европейски Страни, под 
координацията на ICLEI Европа. В 
Румъния, обучението по ЗеОП се 
осъществява с помощта на Фондация 
Екосистеми, Министерството на 
екологията и Агенцията за развитие на 
Северозиточния регион в градовете 
Пиатра Неамт и Букурещ. 
 

• 29 Октомври 2019 г. 
• 10 Декември 2019 г. 
• 27 Март 2020 г. 
• 11 Юни  2020 г. 

 

 

https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/news/news-article/6708/second-stakeholder-meeting-in-piatra-neamt-romania/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/news/news-article/6708/second-stakeholder-meeting-in-piatra-neamt-romania/
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Проект GPP-STREAM взе участие в най-
големия Европейски форум за политика и 
инициативи в сферата на ЗеОП, а именно 
Compraverde Buygreen, който се проведе на 
17ти и 18ти Октомври 2019 г. В рамките на 
форума, партньорите по проекта взеха 
участие в отворена дискусия, разделена на 
две теми: 

 

• Изграждане и повишаване капацитета на 
служителите в сферата на публичната 
администрация: ролята на Европейските 
фондове и инициативи за формиране на 
екологични знания и умения.  

• Внедряване на екологичен критерии в 
публичните разходи с цел по-мащабно 

разгръщане на ЗеОП в секторните 
политики.   

 

Това, което предстои за партньорите по 
проекта, както и за всички заинтересовани 
лица е четвъртото международно обучение 
по GPP-STREAM , което ще се проведе от 3ти 
до 5ти Декември 2019 в Лион, Франция. Както 
местни, така и чуждестранни заинтересовани 
лица са поканени да посетят конференцията. 
Те ще имат възможността да се запознаят и 
да обменят идеи по  настоящи и  бъдещи 
теми на проект GPP-STREAM.  

Тук може да откриете програмата за 
събитието: 

https://www.interregeurope.eu/gpp-
stream/events/event/3054/fourth-
transnational-learning-event/ 

 Партньорите по проекта приветстват всеки 
заинтересован, да се регистрира за участие в 
предстоящите уебинари. Дати, участници и 
детайли за регистрация очаквайте на нашия 
уебсайт, в секция “Events”.  В момента, 
консорциумът работи по изготвяне на удобен 
график, който ще осигури гладко предаване и 
записване на уебинарите. Темата на първия 
уебинар е : 

• Ролята на  ЗеОП за ефективното 
управление на ресурси. 

Друга основна дейност по проекта, която се 
разработва в момента е изработване на 
инструментариум за подпомагане 
внедряването на ЗеОП, насочен към 

НОВИНИ от ИТАЛИЯ 

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ по 
ПРOЕКТ GPP-STREAM 

https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/events/event/3054/fourth-transnational-learning-event/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/events/event/3054/fourth-transnational-learning-event/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/events/event/3054/fourth-transnational-learning-event/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/events/event/3054/fourth-transnational-learning-event/
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бенефициенти на Европейските структурни и 
инвестиционни фондове, както и към 
целевите групи на регионалните стратегии за 
развитие. 

Инструментариумът ще има за цел да 
очертае Европейската законова рамка за 
прилагане и изпълнение на ЗеОП и ще 
очертае основните моменти в двете 
ръководства: „Купувайте екологосъобразно“ 
и „Обществените поръчки в помощ на 
кръговата икономика“, разработени от ЕК и 
представляващи полезни информационни 
ресурси, както за възлагащите органи, така и 
за икономическите оператори. Този 
инструментариум се очаква скоро да бъде 
готов и да бъде публикуван на сайта на 
проекта в секция „Library” 

На сайта на нашия проект може да се 
абонирате за нашия бюлетин , за да  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

получавате новини за развитието на проекта, 
дейностите около него и предстоящи 
събития. 

Накрая, но не на последно място, 
консорциумът ще разработи въпросник, чрез 
който ще се анализира ролята на 
инструментариумът за ЗеОП. Отговорите на 
заинтересованите лица ще бъдат обобщени в 
доклад, който ще бъде качен на сайта на 
проекта  и на всички социални канали. 

За да следите всичко това и за да откриете 
още повече интересни дейности по проекта, 
не пропускайте обновяването на нашата 
уебстраница!!! 

https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/ 

 

Благодарим за отделеното време! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/library/%23folder=1669
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3KZ1m4b9vobZlMnck5reo3gtqb4C9LZIIQLOkh6yzesYH2g/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/


 

SHARING SOLUTIONS FOR BETTER REGIONAL POLICIES 
 

9 
 

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  

GPP-STREAM Партньорство 

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-жа Татяна Куртакова| tatyana.kurtakova@cseg.eu  

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В: 

                        
 

 
 

 

http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
mailto:tatyana.kurtakova@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/

