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Новини за 

проекта 

GPP4Growth е европейски проект, 

финансиран от програмата 

INTERREG Europe, който има за цел 

да създаде възможности за 

публичните власти да стимулират 

екоиновациите, ефективността на 

ресурсите и екологичния растеж 

чрез Зелени обществени поръчки 

(GPP). 

В шестия бюлетин можете да 

намерите по-подробна информация 

за най-новите разработки и 

предстоящите дейности на 

GPP4Growth. 

  

Ноември 2019, 6-то ииздание Електронен бюлетин с информация за проекта 

GPP4GROWTH 

Съдържание  

         Страница 2 

Кръгови ЗеОП в Ирландия  

План за действие на Ирландия за ЗеОП   

Страница 3  

7-ма конференция за регионално развитие – 

Кръгова икономика и устойчиво развитие - 

Патра 

Примерна обществена поръчка за кръгова 
икономика за IT оборудване - Антверпен 

Зеленото развитие на регион Лудж 

благодарение на ЕС 

Страница 4 

Интервю за Business in the Community-

Ирландия 

Информационен ден за ЗеОП в Ирландия 

Страница 5  

6-та среща на местни заинтересовани страни в 

Полша 

PG.6  

6-ти срещи на местни заинтересовани страни в 

Ирландия и Гърция 

Страница 7 

Предстоящи събития  

 

 

  

 

 



2 
 

През октомври 2019 г. министърът на финансите и публичните разходи и 

реформи, Paschal Donohoe TD; министърът на съобщенията, климатичните 

действия и околната среда Ричард Брутън и държавният министър в 

отдела за публични разходи и реформи Патрик О'Донован приветстваха 

публикуването на циркуляр 20/2019: Насърчаване на използването на 

екологични и социални съображения в Обществени поръчки. Циркулярът 

демонстрира приоритета на правителството за насърчаване на 

екологичните обществени поръчки, като изисква от отделите и службите да 

обмислят включването на екологични критерии в своите поръчки, а 

правителствените отдели ще бъдат помолени да докладват за това през 

2020 г. Циркулярът е едно от действията, включени в нашия GPP4 растеж 

План за действие и също така е свързан с публичния сектор като лидер 

раздел в наскоро публикувания план за действие за климата за Ирландия. 

Планът изисква всеки публичен орган да има мандат за климата. Ключов 

елемент на такъв мандат ще бъде използването на обществени поръчки за 

постигане на промени. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План за действие на Ирландия за ЗеОП   

Представен е първият проект на Ирландския план за действие за 

GPP. Планът се фокусира върху 3 основни действия: 

 

1. Разработване на национален циркуляр за зелени поръчки 

 

2. Разработване на Национална програма за обучение на пилоти 

 

3. Актуализиране на националните насоки за зелени обществени 

поръчки 

 

С помощта на планове за изпълнение и мониторинг и разходите, свързани с всеки план, се 

анализират подробно. Отделът е поискал от нашите заинтересовани страни да бъдат 

включени в окончателната версия, която предстои през декември 2019 г.  

Кръгови ЗеОП в Ирландия  
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7-ма конференция за регионално развитие – Кръгова 
икономика и устойчиво развитие - Патра 

 
На 20 септември 2019 г. Университетът в Патра присъства на седмата конференция за 

регионално развитие, озаглавена „Циркулярна икономика и устойчиво развитие“, 

представена от професор Христос Дж. Бурас. По време на събитието бяха обсъдени много 

критични въпроси като: 

   • Значението на постигането на устойчивите цели 

на ООН на национално, европейско и глобално 

ниво. 

• Каталитичната роля на иновациите за справяне с 

предизвикателствата на изменението на 

климата чрез успешния курс на EIT Climate-KIC 

Гърция. 

• Постигане на необходимите синергии на 

регионално и национално ниво за насърчаване 

на прехода към устойчива икономика и 

общество. 

• Укрепване на регионалното управление за насърчаване на цялостна устойчива програма, 

която ще има пряко, положително въздействие върху ежедневието и благополучието на 

гражданите. 

Примерна обществена поръчка за кръгова икономика 

за IT оборудване – Антверпен 

 Когато говорим за икономия на ресурси и кръгова икономия, ИТ е важна продуктова 

категория с голямо влияние върху хората и околната среда. Ролята на публичните 

органи е неоспорима: с тяхната политика за възлагане на обществени поръчки те могат 

да увеличат екологичните продукти и услуги. Тъй като големите потребители на ИТ, 

публичните органи оказват важно влияние върху ИТ компаниите, като използват GPP, те се стимулират 

структурно да подобрят устойчивостта на производствената верига. Провинция Антверпен и ngo BBL 

разработиха моделен търг в рамките на проекта CircuIT, финансиран от провинция Антверпен, за да предадат 

на местните власти конкретен инструмент за управление само на това. Моделният търг включва колекция от 
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изпълними и ефективни клаузи за изготвяне на търг за кръговата доставка на ИТ оборудване. За всяка част от 

обществената поръчка (заглавие, тема, технически спецификации, критерии за възлагане) се предлагат 

няколко клаузи, които могат да бъдат приети буквално или с незначителни корекции. С всяка клауза са 

предоставени указания за това как може да се провери критерият. С проекта CircuIT провинция Антверпен и 

BBL имат за цел да повишат информираността за екологичното въздействие на ИТ оборудването и в същото 

време функцията на лоста на обществените поръчки. (прочетете го тук (на холандски): 

https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/clausules-standaardbestek-voor-de-circulaire-aankoop-

van-ict-apparatuur  

https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/clausules-standaardbestek-voor-de-circulaire-aankoop-van-ict-apparatuur
https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/clausules-standaardbestek-voor-de-circulaire-aankoop-van-ict-apparatuur


5 
 

 Интервю за Business in the Community-Ирландия 

 (https://www.bitc.ie/)  

На 26 септември 2019 г. Берни Кили, помощник-началник 

на Департамента за комуникации, климатични действия и 

околна среда на отдела за комуникации (DCCAE) и д-р 

Ирен Кадоган, изпълнителен директор на HIger на отдела 

за политика по отпадъците и ефективността на ресурсите 

на (DCCAE), наскоро бяха интервюирани за статия за 

бизнеса в блога на Общността. Зададените въпроси 

обграждаха кръговата икономика и зелените обществени поръчки. Можете да прочетете 

пълното интервю тук:  https://www.bitc.ie/newsroom/news/circular-economy-developments-from-

the-irish-government/. 

„Развитие на кръговата икономика от ирландското правителство“ 

Информационен ден за ЗеОП в Ирландия 

 

На 26 септември 2019 г. Министерството на комуникациите, климатичните действия и 

околната среда (DCCAE) проведе в Дъблин национален информационен ден за GPP, 

озаглавен „Въвеждане на зелени обществени поръчки в действие върху климата“. 

Програмата за деня започна с презентации от отдела и 4 ключови лектори, Аби Семпъл, 

Джоан Пръммел, Мервин Джоунс 

и Гийс Термеер. Акцентът на деня 

беше прилагането на GPP на 

практика, затова презентациите на 

оратора бяха фокусирани върху 

инструментариите и процедурите 

за внедряване. Лекторите също 

водеха отделни следобедни 

работилници, за да задълбочат по-

нататък в избраните от тях теми. 

Джоан Пръммел и Мервин Джоунс 

се съсредоточиха върху зелените 

поръчки и кръговата икономика, 

докато Аби Семпъл се съсредоточи върху инструментариума на GPP, а Гийс Термеер - 

върху стълбата за ефективност на CO2. Всяка презентация също така позволяваше 

въпроси от присъстващите. Резултатът от деня като цяло беше много положителен. С 

много фактори, показващи, че зелените поръчки остават на преден план пред умовете на 

нашите участници.  

 

Информационен ден в Дълбин  

https://www.bitc.ie/
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Срещата беше чудесна възможност за обсъждане 

на дейностите, свързани с екологичното развитие в 

региона, в по-широк обхват. Нещо повече, защото - 

обсъдени са от проекта GPP4Growth и проблеми, 

свързани със зелените обществени поръчки - 

проектът LCA4Regions, също съфинансиран в 

рамките на програмата INTERREG EUROPE и 

проекта GREEN HUB. 

Основният въпрос на проекта LCA4Regions е да 

допринесе за по-ефективното прилагане на 

инструментите на политиката в областта на 

околната среда чрез прилагането на методологиите 

на жизнения цикъл, които са важен елемент от 

екологичните обществени поръчки. Проектът 

GREEN HUB (съфинансиран по Регионалната 

оперативна програма за регион Лодзки за периода 

2014-2020 г.) има за цел да даде възможност на 

предприятията от област Лодзки да създадат 

оферта за конкурентни екологични продукти, което 

ще допринесе за изграждане на екологичен 

капацитет на доставчици на обществени поръчки. 

Освен това, констатациите от проекта GPP4Growth 

допринесоха за изготвяне на дейностите по този 

проект и планираните в рамките на Регионалния 

план за действие за регион Лодзки в рамките на 

дейностите по проекта GPP4Growth ще бъдат 

реализирани и чрез тях. 

Срещата завърши с голям положителен зелен 

отговор за бъдещето! 

Срещи на местни заинтересовани страни – семестър 6 

 

  

European Commission published the 

second Environment Implementation 

Review (EIR) 

Регион Лудж, Полша.  

Шестата регионална среща със заинтересованите страни на проекта GPP4Growth в 

региона на Лодзки беше организирана в рамките на дебат, озаглавен „Циркулярни 

инициативи за устойчиво развитие на област Лодзки“, който се проведе в офиса на 

маршала на област Лодзки на 14 ноември 2019 г. Срещата бе присъствана от 

представителите на публичния, частния, академичния и неправителствения сектор. 
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Уексфорд, Ирландия  

На 6 ноември се проведе шестата среща 

на заинтересованите страни в Ирландия в 

офисите на Министерството на 

комуникациите, климатичните действия и 

околната среда. Срещата се проведе с 

представители на 3-те ключови 

заинтересовани страни, участващи в 

изпълнението на плана за действие. 

Дискусията беше съсредоточена върху 

Плана за действие на ЗеОП и как да се 

гарантира тяхното изпълнение във Фаза 2 

на проекта. 

На 20 септември 2019 г. Университетът в Патра, 

водещият партньор, проведе шестата среща на 

заинтересованите страни в проекта GPP4Growth. 

Срещата започна с приветственото слово от проф. 

Кристос Дж. Бурас, професор в катедра „Компютърно 

инженерство и информатика“ и научен координатор на 

UPAT за GPP4Growth проекта, който също направи 

кратко представяне на резултатите от проекта до 

момента. След това Томас Ставропулос, доктор по 

юрисдикция по публично право от Атинския университет 

и гостуващ сътрудник на Харвардския университет, 

говори за специални правни въпроси на одит на 

офертите в обществените поръчки, като обяснява 

подробно последните промени в правната рамка на 

обществените поръчки като резултат от новия закон за 

ПП, приет в Гърция (44. 4412/2016). На следващо място, 

г-жа Мария Диамантопулу, ръководител на отдела за 

финансов и фискален контрол в Регион Западна Гърция 

(инструмент на политиката на UPAT за растеж на GPP4) 

изнесе реч относно GPP в региона на Западна Гърция, 

като се съсредоточи върху основните инициативи в 

региона на Западна Гърция, които целят при икономия на 

енергия и опазване на околната среда. Последва открита 

дискусия, координирана от проф. Христос Бурас. 

Заключителното слово произнесе Василеос Кокинос, 

докторантен изследовател и член на екипа на проекта 

GPP4Growth. Основният акцент на неговото представяне 

беше проектът на версия на плана за действие, 

разработен от Университета в Патра като GPP4Growth.  

  
Патра, Гърция 
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GPP4Среща на върха на регионите на растеж относно 
зелените обществени поръчки 

Към подобрена наличност на пазара 

& потенциал за екологични продукти и услуги в ЕС 

На 10 декември 2019 г. служители по обществени поръчки и регионални органи, 

работещи за зелени обществени поръчки, се събраха в Слима, Малта, за срещата 

на върха на регионите за растеж на GPP4. 

GPP4Growth се присъединява към гледната точка, че обществените поръчки са ключов 

пазар за насърчаване, консолидация и разширяване на зелената икономика. 

Обществените поръчки са от ключово значение за икономиката като цяло, тъй като само тя 

представлява близо 1/5 от БВП на ЕС и вследствие на това представлява най-големият 

фактор на пазара и търсенето на продукти и услуги в Европа. По този начин може разумно 

да се разбира като основно средство за осъществяване на зелената трансформация на 

икономиката. 

GPP4Growth се стреми да подобри новата реформа на ЕС в областта на обществените 

поръчки (2016 г.), т.е. По-специално новите правила позволяват и насърчават публичните 

органи да създават, публикуват и управляват разговори и договори, които изискват от 

предприятията / участниците в търга да: а) да спазват екологичните задължения, б) да 

интегрират екологичните разходи в своите предложения въз основа на подхода на 

разходите за жизнения цикъл и в) да доставят стоки, отговарящи на изискванията за 

екологични етикети, като същевременно намаляват административната тежест. 

Срещата на върха за GPP4Growth предостави организиран форум за регионите на ЕС да се 

научат един от друг за екологичните практики за обществени поръчки. По-специално, да се 

проучи набор от въпроси, насочени по-широко към наличността на пазара и потенциала за 

екологични продукти и услуги в ЕС. 

Следователно срещата на върха имаше за цел да даде отговори на въпроса за наличието 

на пазара и потенциала за екологичните продукти, който може да се подходи концептуално 

и практически по полезен начин, за да се насърчат зеленият растеж и екоиновациите чрез 

подобряване на устойчивостта на обществените поръчки. 
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Партньорски консорциум 

 

 

 

 

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 (Литва) 

 

Агенция за регионално 

икономическо развитие-Стара 

Загора (България) 

 

Отдел „Комуникации и действия 

по климата и околната среда” 

(Ирландия) 

 
Фондация за регионално развитие 

и диалог (Малта)  

 

Find us on 

За информация или редакция на информационния бюлетин  

можете да пишете на:   

Ms. Liesbeth Taverniers 

liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be 

Искате ли да сте част  от GPP4GROWTH 

и да научите повече? 

Абонирайте се за информационните бюлетини на: 
www.interregeurope.eu/gpp4growth.  

 

http://www.interregeurope.eu/gpp4growth

