
  
 

 

 

   

   

   

   

   

   

Добре дошли на страниците на втория информационен бюлетин за 
проект GPP4Growth! 
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 Международна работна среща в Лодз, Полша 

 Следвща работна среща в Стара Загора, 

България 

 Информация за контакт 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  

GPP4Growth обединява девет партньора от 
девет държави в обмяна на опит и добри 
практики и подобрява капацитета на местната 
власт за прилагане на политики за ефективност 
на ресурсите, които насърчават екологичните 
иновации и зеления растеж чрез екологични 
обществени поръчки. 

 

W W W . I N T E R R E G E U R O P E . E U / G P P 4 G R O W T H   

Скъпи читателю, 

Ти си на страниците на вторият информационен бюлетин за проект GPP4Growth! 

GPP4Growth е европейски проект финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, който 

има за цел да предостави възможност на местните власти за прилагане на политики за 

ефективност на ресурсите, които насърчават екологичните иновации и зеления растеж 

чрез екологични обществени поръчки.  

През последните няколко месеца партньорите по проекта напреднаха значително с 

изпълнението на дейностите, като основен фокус падна върху дейности за насърчаване 

на обмена на опит между регионите и организирането на срещи на национално равнище 

с местни заинтересовани страни, които са проявили голям интерес към проекта и 

заложените в него цели. В следващите страници ще намерите информация за най-новите 

резултати и предстоящи дейности в GPP4Growth. 

Информационният бюлетин на GPP4Growth ще се публикува на всеки 6 месеца. Чрез уеб 

сайта на проекта и периодичните информационни бюлетини можете да се информирате 

за проекта и неговото развитие.  

Екипът на проект GPP4Growth  

 

Информационен 
бюлетин #2  

Декември 2017                           

https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/


  
  

 

 

 

Партньорите по проекта GPP4Growth събраха и 

анализираха редица примери за добри 

практики във връзка със зелени обществени 

поръчки и прилагането на екологични критерии 

в определени сектори, представляващи 

интерес за страните от GPP4Growth, въз основа 

на методология за проучване, разработена от 

партньорите от регион Земгале.  

Партньорите от регион Земгале направиха 

сравнителен анализ и публикуваха резултатите 

в доклад, целящ да даде отговорна следните 

въпроси: 

1. Какви са най-успешните подходи в 

областта на зелените обществени 

поръчки и в стимулирането на 

екологичните иновации, 

ефективността на ресурсите и зеления 

растеж? 

2. Кои са основните бариери и насърчители за 

прилагането на зелени критерии в 

обществените поръчки?  

3. Кои са основните и най-важни 

резултати от включването на 

екологични критерии в зелените  

 

 

обществени 

поръчки?  

4. Кои са 

основните 

заключения 

след 

прилагането 

на зелени 

критерии в 

обществени

те поръчки? 

5. Колко лесно 

прехвърляе

ми са тези добри примери за зелени 

обществени поръчки в други региони 

на ЕС? 

По този начин стратегическата цел на това 

ръководство е да информира публичните 

администрации за възможните начини за 

подкрепа на екологичните договори в 

техните региони и за насърчаване на 

прилагането на собствени нормативни 

актове за прилагането на екологични 

критерии при възлагането на 

обществените поръчки. Основните изводи 

на база на направеното проучване са :  

 Успешното прилагане на зелените 

обществени поръчки изисква подкрепа 

от висшето ръководство на ПА и 

политически ангажимент от 

правителството. 

 Основна бариера пред прилагането на ЗОП е 

предполагаемата по-висока цена на 

екологичните продукти и ограничените 

финансови ресурси на местните власти. 

Инвестициите в екологосъобразни продукти 

обаче осигуряват ползи в дългосрочен план и 

публичните власти следва да вземат предвид 

целия жизнен цикъл на продуктите при 

създаването на екологични договори. 

 Публичните администрации могат да 

разчитат на критериите на ЕС за прилагане на 

зелени критерии  за ЗОП, предвид, че ЕС има 

разработени критерии за 20 различни 

категории с продукти и услуги, които 

директно могат да бъдат приложени от 

местните власти. 

В контекста на проектa се изпълняват 

някои дейности за обмяна на опит:  

1. Регион Ломбардия разработи методология за 

събиране на данни за нуждите на регионите 

GPP4Growth в "зелените" обществени поръчки 

и всички партньори популяризираха 

съответното проучване. Окончателният 

доклад, който скоро ще бъде на разположение, 

ще предостави научен анализ на ползите, 

възможностите и възможните пречки пред 

прилагането на ЗОП в партньорските региони. 

Крайната цел е да се осигури инструмент за 

политиците, който да подчертава възможните 

елементи и административните и техническите 

бариери, както и ползите от устойчивостта на 

околната среда и икономическия потенциал, 

произтичащ от прилагането на ЗОП в 

управлението на обществените поръчки. 

2. Университетът в Патра е предоставил 

методологическа рамка за събиране и анализ 

на данни за политиките, които ще подкрепят 

ЗОП и които насърчават "зеления" растеж в 

ключови сектори. Сравнителният анализ на 

приноса на партньорите предлага общ преглед 

на анализираните рамки на политиката, 

използваните критерии за зелени технологии, 

процедурите за мониторинг и участващите 

органи, така че да се даде възможност на 

партньорите да разберат динамиката и 

въздействието на съществуващите мерки за 

зелени обществени поръчки в техните региони. 

3. Фондация за регионално развитие и диалог в 

Малта създаде методология за проучване, за 

идентифициране на основните фактори за 

участие на бизнеса в зелени обществени 

поръчки и предприемане на  инвестиции в 

екологични продукти. През януари 2018 г. 

всички партньори ще популяризират 

проучването, за да събират данни от 

заинтересованите страни. 

 

  

Определяне на успешни 

практики по ЗОП 

Дейности за обмяна на опит  
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През последните няколко месеца всички партньори 

организираха успешни срещи на заинтересованите 

страни в техните региони, като взеха предвид общите 

насоки, предоставени от Министерството на околната 

среда и териториалното планиране на регионалното 

правителство на Андалусия.  

Тази първа серия от срещи на заинтересовани страни 

имаше уводна цел и бе насочена към изграждане на 

връзки с и между заинтересованите страни, обсъждане 

на целите и дейностите по проектите, както и 

очертаване на настоящата ситуация относно ЗОП на 

национално и европейско равнище.  

Ключовите местни заинтересовани страни, 

включително представители на публични 

администрации и специалисти по обществените 

поръчки, както и представители на бранша и академичната общност, предоставиха своя принос за предложените мерки в областта на 

политиката в областта на обществените поръчки. Те бяха информирани за важната роля, която трябва да играят по време на двете фази на 

проекта, и изразиха своя засилен интерес и желание да участват в изпълнението на заложените цели.  

Платформата за политическо обучение е важен елемент на 

програмата Interreg Europe, създадена с цел да насърчи 

изучаването на политики и капитализирането им в целия ЕС по 

отношение на практиките на политиките за регионално развитие. 

Съответната секция за новини на уебсайта на Интеррег Европа 

популяризира нашия проект GPP4Growth, което предполага, че 

зелените обществени поръчки (ЗОП) са възможен инструмент за 

увеличаване на степента на рециклиране на отпадъците от 

строителството и разрушаването (CDW). Като част от ЗОП може да 

се въведе критерий за подбор за рециклиране на квоти в 

материали, използвани за конструиране и сортиране на CDW. 

Можете да прочетете цялата статия тук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Срещи с местни заинтересовани страни  

Промотиране на  GPP4Growth от Interreg Europe 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/1770/construction-and-demolition-waste/
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Партньорите от Лодзкото войводство 

организираха международна работна среща 

насочена към различните законодателни 

подходи за ЗОП, която се проведе на 14-15 

ноември 2017, с участието на всички партньори 

по проекта и местни експерти от всяка страна. 

По време на семинара, координиран от 

Центъра за обществени поръчки и публично-

частното партньорство (Факултет по право и 

администрация) на Университета в Лодз, 

участниците обсъдиха прилагането на 

екологични възможности за възлагане на 

обществени поръчки за използване на т.нар. 

екологични етикети, съвместно възлагане 

на обществени поръчки, 

договаряне на енергийните 

характеристики и изчисляване на 

жизнения цикъл за целите на 

обществените поръчки, посочени в 

съответните примери и обмен на 

опит. 

Лодзкото войводство ще разработи 

доклад с основните заключения, 

които скоро ще бъдат изпратени до 

партньорските организации, а те ще 

организират срещи на местно ниво, за да се 

разпространят добрите практики  видяни в 

рамките на срещата. 

За допълнителна информация относно 

международната работна среща резултатите от 

нея, моля, свържете се с г-жа Моника Желинска 

от Лодзкото войводство (e-mail: 

monika.zielinska@lodzkie.pl).

 

Следващата международна работна среща в рамките на проект 

GPP4Growth с фокус върху екомаркировки ще бъде организирана 

от АРИР-Стара Загора и ще се проведе през месец май 2018 г. в 

Стара Загора. 

Ще бъде изготвено предварително проучване, което разглежда 

въпроси като прилагането на екологични критерии в обществените 

поръчки, без да се стигне до каквито и да са несправедливи 

предимства/недостатъци и правилното време за бизнесите за 

придобиване на екомаркировка. То ще бъде основният източник 

на данни за темите за обсъждане на международната работна 

среща. Целта е да се определят най-важните въпроси, които да 

бъдат обсъждани и адресирани от регионалните власти, да се 

разгледат нуждите и предизвикателствата и да се дадат 

съответните насоки. Всички партньори по проекта, съответните 

заинтересовани страни и външни експерти са поканени да участват 

в събитието, а след края му АРИР-Стара Загора ще представи 

обобщен доклад, представящ основните заключения и добри 

практики от срещата. 

.

Фокус 
Международна работна среща за 
екомаркировка и нейното прилагане в 
ЗОП  

Релевантни 
участници 

Местни власти, заинтересовани страни 
с експертиза по темата, експерти в 
областта на ЗОП. 

Домакин АРИР-Стара Загора  

Дата Май 2018 

Място Стара Загора, България 

Лице за контакт Венелин Добрев:   office@szeda.eu 

Meждународна работна среща в Лодз, Полша 

Международна работна среща през май 2018 в Стара Загора, България 

mailto:office@szeda.eu
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Партньорски консорциум 
 

 

Университетът на Патра (Гърция) 

 

ИСКАТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА? 

Абонирайте се за информационния бюлетин на: 

www.interregeurope.eu/gpp4growth.   Регион Ломбардия (Италия) 

 

Лодзко войводство (Полша) 

 Област Антверпен (Белгия) 

 

НАМЕРЕТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ: 

 

  

Министерство на околната среда и 

териториалното планиране, регионално 

правителство на Андалусия (Испания) 

 

Регион Земгале (Литва) 
 

 

Агенция за регионално икономическо 

развитие – Стара Загора (България) 

 

СЪСТАВИЛ 

Ms.  Liesbeth Taverniers  

liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be 

 

Отдел „Комуникации и действия по 

климата и околната среда“ (Ирландия) 

 
Фондация за регионално развитие и 

диалог (Малта) 

  

 

 

 

http://www.interregeurope.eu/gpp4growth
mailto:liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be
https://twitter.com/GPP4Growth
https://www.facebook.com/GPP4Growth-1623599990996800
https://www.linkedin.com/in/gpp4growth-project-649901141
https://www.provincieantwerpen.be/

