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Скъпи читателю,  

Добре дошъл в шестото 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 в 
Алзира (Испания) 
 17 Декември 2019 

  

Политици и технически лица от местната и 
регионалната администрация, както и 
представители на регион Рибера Алта, се 
събраха на конференция, организирана от 
сдружението на общините от областта 
Рибера Алта - MANRA, за да търсят съгласие 
по текста на плана за действие, който трябва 
да бъде реализиран през втората фаза на 
проекта. 

Политическите представители изразиха своя 
интерес в изпълнението на обществена 
поръчка за събиране на твърд отпадък в 
рамките на града, чрез разделни методи, и 
чрез събиране от врата на врата, като 
алтернатива на сметосъбирането чрез 
контейнери, при което всеки сам трябва да 
разпредели отпадъка, преди да го изхвърли 
на правилното място.  

Обществената поръчка ще бъде изпълнена 
чрез въвеждане на екологичен критерий, в 
съответствие с Директива 2008/98/EC от 19 
Ноември, която създава рамка на 
средносрочни и дългосрочни мерки за 

посрещане на целта на Комисията за 
трансформиране на Европейския съюз в „ 
кръгова икономика“, базирайки се на 
постоянно рециклиращо общество, с цел 
намаляване на производството на отпадък и 
използването му като ресурс, насърчавайки 
възприемането на мерки, които гарантират 
затворения кръга в сметосъбирането: 
превенция, повторна употреба, разделяне 
при източника, събиране и рециклиране. 

След това се състоя дискусия за това какво 
още да се включи в плана за действие и 
разработване на технически инструкции за 
екологични критерии, които да бъдат 
въведени в поканите за обществените 
поръчки.  

 

 

Новини от Испания 

Новини от Лион, Франция 
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Четвърто международно обучение 
по проект GPP-STREAM 
 
От 3 ти до 5 ти Декември 2019 г. партньорите 
по проект GPP-STREAM се срещнаха за 
пореден път за четвъртото подред 
международно обучени в гр. Лион, Франция.  

 

Местни и международни заинтерсовани 
лица приеха поканата за участие на 
конференцията. Те се възползваха от 
възможността да се срещнат отново и да 
обсъдят текущи и предстоящи дейности 
свързани със ЗеОП.  

 

Участниците посетиха училищен комплекс, 
реновиран с цел противодействие на ефекта 

на „острова“ в рамките на града (UHI). 
Повече информация на нашия сайт тук:   

Втора среща на заинтересовани 
страни в Румънското министерство 
на околната среда 

 
Втората конференция на заинтересовани 
страни, под формата на работна среща, по 
проект GPP-STREAM, се проведе в Букурещ, в 
централата на Министерството на околната 
среда /преименувано на Министерство на 
околната среда, водите и горите) на 14ти 

Ноември 2019. 

Събитието създаде възможност за 
интегриране на политиките за околната 
среда в секторните политики на централно 
ниво с цел да се свържат обществени лица с 
централните институции, които искат да 
интегрират устойчиво развитие в техните 
поръчки.  

Срещата беше посетена от представители на 
подчинени и координиращи институции към 
Министерството на околната среда и водите 
и горите и представители на министерства, 
които са свързани с обществените поръчки. 

Новини от Румъния 

https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/events/event/3054/fourth-transnational-learning-event/
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Темите за дискусия бяха следните: 

 Общо представяне на третото 
международно обучение което 
министерството организира в гр. Сибиу 
от 11 до 13 Септември.  

 Формулиране на приоритетите на 
заинтересованите лица при 
изпълнението на проекта 

 Споделяне на опит и обмен на добри 
практики и знания за инструменти за 
внедряване на ЗеОП, насочени към 
ефективна употреба на ресурси с 
институциите отговорни за 
политическите инструменти, представени 
от сдружението на общините от региона 
Рибера Алта в гр.Сибиу 

  Текущото състояние на промяната на 
законовата рамка за ЗеОП на национално 
ниво 

 презентация на работната версия на 
националния план за действие за ЗеОП 

Изводите и уроците, научени от тази работна 
среща подчертават необходимостта от 
съвместна работа за ревизия на първичното 
и вторичното законодателство отнасящо се 
до ЗеОП. Комуникацията и осведомеността 
са много важни при внедряването на 
добрите практики в институциите, и 

подкрепата на министерството в тази 
дейност е от голямо значение. 

 

Трета кръгла маса за обсъждане 
на дейности и цели на плана за 
действие по ЗеОП с обществени 
експерти и местни заинтересовани 
лица  
 

гр.Габрово, България; 17 Дек. 2019 

Третата кръгла маса по проект GPP-STREAM 
организирана от Община Габрово имаше за 
цел да събере представители на всички 
ключови участници (бенефициенти) на плана 
за действие на територията на община 
Габрово и представители на други местни 
институции, за да се дискутира текста на 
плана на действие и приоритетните дейности 
за следващия период от 2-3 години.  

Участниците се запознаха с редица добри 
практики в областта на ЗеОП, планирани или 
вече приложени от партньорите по проекта, 
и обсъдиха тяхната значимост и потенциал за 
пренос към местните институции  като част 

Новини от България 
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от тяхната работа за насърчаване на ЗеОП. 

 

Представени бяха структурата на плана за 
действие и дейностите свързани със ЗеОП 
(отговорни обществени нива, други 
партньори/заинтересовани лица, време за 
изпълнение, бюджет, мониторинг на 
въздействието) за да се осигури съответствие 
с плановете за действие, разработени от 
останалите партньори по проекта.  

 

По време на кръглата маса се състоя и работа 
за идентифициране и структуриране на 
плана за действие на община Габрово заедно 
с мерки за конкретни действия.  
Участниците идентифицираха мерки в 
областта на изграждането на 
институционален капацитет и структуриран 
процес за прилагане на ЗеОП по-широко от 
всички общински отдели; комуникационни 
потребности (вкл. вътрешни и външни - с 

широката общественост, за създаване на 
желаната информираност и промяна на 
навиците и практиката на закупуване и 
потребление); и да достигне до бизнеса за 
насърчаване на по-екологични технологии и 
практики в предоставянето на продукти / 
услуги. 

 
Участниците в кръглата маса възстановиха 
ангажимента си за продължаване на 
сътрудничеството по програмата за ЗеОП и 
определиха следващите стъпки в процеса на 
обсъждане на проекта на план за действие за 
ЗеОП през първото тримесечие на 2020 г. 

 

Европейската конференция по проект GPP-
STREAM  - „Институциите към екологичния 
преход“ се състоя на 17 Октомври 2019 г. в 
Рим по време на форума  Compraverde 
Buygreen – международна конференция за 
зелени обществени поръчки. Основната цел 
на конференцията беше по време на първата 
сесия да се изследва подходът на някои 
публични власти на национално и 
регионално ниво за развитие на ЗеОП и да 
насърчи възможностите за екологичен 
преход на икономиката. Целта на втората 

Новини от Италия 
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сесия беше да се споделят подходът на 
някои партньори по проекта за интегриране 
на ЗеОП в техните секторни политики и 
свързани обществени поръчки. 

 

Като цяло, конференцията подчерта 
ключовата роля на изграждането на 
капацитет на държавните служители за 
насърчаване на обществената политика и 
„екологизирането“ на публичните разходи. 

Беше посочено и как създаването на мрежи 
между университети, граждани, предприятия 
и публични администратори може 
значително да ускори прехода към 
нисковъглеродна и кръгова икономика. 
Всъщност тези мрежи улесняват 
прехвърлянето на резултати от научни 
изследвания и иновации, като по този начин 
засилват капацитета на пазара (особено 
МСП) за задоволяване на общественото 
търсене на по-екологични стоки, работи и 
услуги. На събитието присъстваха около 30 
души, които представляват местни, 
регионални и национални власти, агенции за 
регионално развитие, бенефициенти на 
публични и частни фондове на ЕС. 

 

Среща на заинтересовани лица в 
гр. Удине, Италия 

 

Автономната област Фрули, Венеция, 
Джулия, водещ партньор на проект GPP-
STREAM, организира среща на 
заинтересовани лица на 28 ноември от 10:30 
ч. сутринта с цел дискусия на критичните 
места и възможности в сферата на ЗеОП. 

Повече от 20 заинтересовани страни, 
представители на общини, публични власти и 
предприятия, разделени на групи работеха в 
кафе World, за да отговорят на три въпроса 
свързани със ЗеОП, с модератор Дана 
Вочино, представител на фондация 
Екосистеми, Италия. 

 

 Какви пречки съществуват пред 
компаниите, за да могат да направят 
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своите продукти и услуги по- устойчиви 
от екологична гледна точка и в същото 
време да бъдат подходящи за пазара на 
публични услуги.  

 Какви са трудностите пред публичната 
администрация при управлението на 
политиката за ЗеОп? От какво се 
нуждаят? 

 Какви са действията, които трябва да 
бъдат осъществени за да се създаде 
пазар от продукти и услуги с нисък 
екологичен отпечатък и в същото време 
той да бъде ресурсно ефективен?  

 

В заключение, фокус групите подчертаха 
необходимостта от премахване на пречките 
за изпълнение на ЗеОП, като например 
разходите за сертификати и трудностите 
свързани с езика и нормите на минималните 
екологични критерии.  Предприятия и 
публични администрации подчертаха 
необходимостта от процес на опростяване и 
необходимостта от посредник. Всички 
изводи от срещата ще бъдат използвани за 
създаване на плана за действие по проекта. 

 

 

 

Първите уебинари по 
GPP-STREAM са вече 
реалност. Партньорите 
от Испания, България, 
Франция и Италия 
организираха своя пръв 

национален уебинар на тема ЗеОП и 
ресурсна ефективност.   

Уебинарът на испански език се състоя на 29 
Ноември 2019 г. и беше организиран от 
MANRA. Тук може да гледате видеото към 
него.  

Уебинарът на Български език беше 
организиран от Асоциация ЦУИР, с 
презентатор  - представител на Община 
Габрово.  В рамките на 60 минути бяха 
представени целите и дейностите по 
проекта, примери за ЗеОП, предимства на 
ЗеОП и ролята им за постигане на ресурсна 
ефективност. Цялото видео може да бъде 
гледано тук: 

Регион Лацио бяха в основата на 
организацията на първия уебинар на 
Италианки език, който се състоя на 13 
Декември 2019 г. Имаше 16 участника. Един 
от тях беше именно местната група Terre di 
Pre.Gio., която беше и домакин на събитието. 
Гледайте видеото тук: 

Френският уебинар се състоя на 9 Декември 
2019 г. Представените теми бяха за мрежите 
за ЗеОП във Франция и предприетите 
дейности от страна на Френското 
Министерство на Околната среда за 
стимулиране на ЗеОП; преглед на 

GPP-STREAM „излъчва пряко“ 

https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/news/news-article/7201/first-spanish-webinar/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/news/news-article/7198/bulgarian-partners-hosted-the-first-national-webinar/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/news/news-article/7234/first-italian-webinar/
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националния план за ЗеОП през 2020 г. 
дейности от страна на AURA EE зa 2019 г. в 
подкрепа на министерството за неговия 
бъдещ план. Говорителите бяха АУРА – ЕЕ, 
френския министър на околната среда и 
различни членове на националната мрежа за 
ЗеОП (10 участника). Аудио от тази среща 
може да бъде намерено тук:  

По проекта, също така бяха проведени и 2 
уебинара с Европейско аудитория 
организирани от Фондация Екосистеми и 
Асоциация ЦУИР. 

• Ролята на ЗеОП за ресурсна ефективност 
(видео) 

• ЗеОП в подкрепа на бенефициентите на 
ЕСИ фондове     (видео)  

 

И двата уебинара бяха представени от Метео 
Гордини, представител на Фондация 
Екосистеми с помощта на Татяна Куртакова 
от асоциация ЦУИР.  Матео Гордини говори 
за ролята на ЗеОП за ресурсната 
ефективност, както и за ЗеОП в плановете за 
развитие в градските и селските региони. 
Фокусът беше върху: как интеграцията на 
ЗеОП в програми финансирани от ЕС може да 
промени начинът на производство на стоки и 
услуги; ЗеОП и плановете за развитие в 

селските райони; възможни процедури за 
изработката на специфични 
екологосъобразни критерии; ЗеОП и 
плановете за развитие на градовете: 
потенциални процедури за изготвяне на 
природосъобразни критерии.  

 

Проектът GPP-STREAM 

наскоро публикува 
доклад върху 
иинтервюта взети от 
заинтересовани лица 
от всички страни по 
проекта. Той показа 
интересни данни за 

текущото състояние на ЗеОП във всяка една 
от участващите страни. Докладът може да 
бъде прочетен тук:  

 

Асоциация ЦУИР, заедно с община Габрово 
са щастливи да организират петото 
международно обучение по проекта, което 
ще се проведе в гр. Габрово в периода 30 
Март -  3 Април 2020 г.  Партньори от всички 
5 страни ще се съберат за да обсъдят 
предстоящото изпълнение на Плановете за 
действие, както и други предстоящи събития 
по проекта. Очаквайте програма на 
събитието на сайта на проекта.  

 

 

Доклад по проект GPP-STREAM 

Предстоящи събития 

https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/news/news-article/7393/first-french-webinar/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/news/news-article/7484/first-eu-wide-webinar/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/news/news-article/7544/second-eu-wide-webinar/
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1576230878.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  

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/

