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Ползи, бариери и 

възможности пред ЗОП в 

регионите в Европа. 

Какво е 

GPP4Growth? 
 
GPP4Growth обединява 

опита и практиките на 

девет партньора от ЕС в 

опит да подобри 

капацитета на 

публичните органи за 

прилагане на политики, 

които насърчават 

екологичните иновации 

и зеления растеж чрез 

"зелени обществени 

поръчки" (ЗОП). 14% от 

общия БВП на ЕС се 

изразходва от 

публичните органи на 

Европа. Тези публични 

разходи за стоки, услуги 

и строителство възлизат 

общо на 1,8 трилиона 

евро годишно. Тази 

значителна покупателна 

способност на 

публичните власти може 

да бъде използвана за 

стимулиране на 

екологичните иновации, 

ефективното използване 

на ресурсите и 

екологичния растеж 

чрез насърчаване на 

екологосъобразни и 

ефективни за ресурсите 

стоки и услуги. 

Проучването 

Методите, прилагани в тази дейност, се състоят от разпространение на въпросник и 

проучване от страна на партньорите. Въпросникът бе разпространен сред регионални 

заинтересовани страни, напр. отговорни за възлагането на обществени поръчки, МСП и 

бизнеса от секторите с потенциал за зелен растеж. Целта беше да се разкрият нуждите 

на институциите и бизнеса по отношение на ЗОП, като се позовават на условия, 

пречки, предимства и възможности. Проучванията на партньорите бяха използвани, за 

да допълнят констатациите от проучването на заинтересованите страни, като проучиха 

възможностите, свързани с ЗОП в определени сектори от голям интерес за 

партньорството. 

 

Резюме 

Настоящата информация има за цел да представи резултатите и ключовите 

заключения от изследванията, проведени в контекста на дейност "GPP4Growth" A1.1 

Спецификация на нуждите на регионите за ЗОП, с участието на всички партньори на 

GPP4Growth. 

Той подчертава потребностите на регионите на ЕС, свързани с прилагането на ЗОП, 

като обобщава резултатите от анализа, които идентифицират условията, пречките, 

предимствата и възможностите, свързани с интеграцията и / или по-ефективното 

прилагане на ЗОП в регионите, участващи в проекта. 

Kaкво е ЗОП?  
 

Зелена обществена 

поръчка (ЗОП) е процес, 

при който държавните 

органи се стремят да 

придобиват стоки, 

услуги и произведения с 

намалено въздействие 

върху околната среда 

през целия им жизнен 

цикъл, когато се 

сравняват със стоки, 

услуги и произведения 

със същата основна 

функция чрез процедури 

за публично възлагане.  

GPP4Growth 
 

Резултати 

Данните от проучванията от публичните администрации показаха, че значителна 

част, но все още не по-голямата част от публичните администрации в регионите на 

ЕС са приложили система за управление на околната среда или подобни 

инициативи. Освен това, 66% от изследваните организации са заявили, че са 

наясно с възможностите за прилагане на ЗОП, независимо от факта, че само 

Италия има подходящ закон за ЗОП. 

"Обучителният инструментариум" за ЗОП, предоставен от Европейската комисия, не 

е добре познат (80% не знаят) и само 6% от организациите са разработили 

политика, основаваща се на ЗОП, с официален акт или формален регламент. 

Средно 40% от анкетираните организации провеждат зелени търгове. 37% от 

изследваните организации имат структурирано сътрудничество между отдела, 

отговарящ за обществените поръчки, и отдела, отговарящ за екологичните въпроси. 

Организациите, която провеждат обучения и / или информационни действия за ЗОП 

са само 17% от анкетираните. 
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Инвестира ли бизнесът в екологични стратегии? 

 

Средно около 21% от предприятията имат политики / сертификати за корпоративна 

социална отговорност, а 22% предприятия имат система за счетоводно отчитане на 

околната среда или извършват отчет за устойчивостта на екологичния и социалния 

баланс. 36% от анкетираните предприятия имат план за комуникация или са 

активирали някои комуникационни инициативи по екологични / социални теми. Обаче 

предприятията, които са напълно осведомени и информирани за ЗОП и тези, които 

имат голям оборот на зелени стоки / услуги / произведения, все още са малцинство. 

По отношение на прилагането на GPP, средно 40% 

от анкетираните предприятия участват в "зелени" публични 

 търгове. 

 

Резултати 

Процентното отношение на обществените поръчки (зелени или не) за стоки и услуги, 

закупени чрез регионални или национални органи за покупки, често е по-малко от 30% 

от общият брой обществени поръчки. Мониторингът на ЗОП и системите за оценка са 

редки (4%). 

Основното препятствие, възпрепятстващо прилагането на ЗОП, се определя като 

липса на познаване на самата тематика, свързана със ЗОП. Други причини са 

възприеманите по-високи разходи за зелени стоки, услуги и строителство, трудностите 

при изготвянето на зелени оферти, липсата на знания за въздействието върху 

околната среда на стоките / услугите / обществените работи и трудностите при 

намирането на екологичните критерии и марки, които да бъдат включени в зелени 

търгове. 

 

Системи за 

управление на 

околната среда 

 

Данните от 

изследванията на 

предприятията 

показват, че около 

50% от 

предприятията 

имат система за 

управление на 

околната среда, 

като най-често 

срещан е 

стандартът ISO 

14001 

 

 

% на зелените обществени поръчки във всяка страна, част от проучването  

Кои са общите категории стоки и услуги, 

които са приложими за възлагане чрез ЗОП? 

Резултатите от проучването показват, че ЗОП се 

прилагат най-вече при покупката на: 

 компютри,  

 почистващи продукти и услуги,  

 електричество,  

 хартия и канцеларски материали 

 транспорт и транспортни средства 
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Заключение 

Публичните администрации имат голям капацитет да управляват зелената икономика, 

оформяйки пазара, като създават търсене на по-устойчиви и екологосъобразни стоки и 

услуги. Това е постигнато най-ефективно, когато всички публични органи прилагат 

широко зелени обществени поръчки. Следователно публичните администрации имат 

голям потенциал да насочат пазара към решения с по-слабо въздействие върху 

околната среда, след като са придобити елементите на знанието и специфичните 

инструменти за тяхното прилагане. 

За много региони повишаването на осведомеността, осигуряването на обучение и 

осигуряването на подкрепа за възложителите в публичните органи е трудно, като се 

има предвид доброволното естество на инструмента ЗОП в тези региони. Създаването 

на подготвителни инициативи за приемане на политики по ЗОП на различни равнища 

(стратегии, планове или програми) с участието на всички заинтересовани страни може 

да представлява възможност за систематизиране на текущите инициативи, 

насърчаване на знанията и насърчаване на контактите между търсенето и доставки. 

Допълнителни резултати от проучванията на партньорите  

 По-скоро закупуването на услуги, отколкото на стоки (напр. на пазара на информационни технологии) предоставя на 

доставчиците силен стимул да доставят топ продукти от гледна точка на енергийната ефективност, издръжливостта и 

качеството, с по-малко емисии на CO2, по-малко използване на материали, без отпадъци и повишаване на нивото на 

ефективност за крайните потребители. 

 Пазарът на обществени поръчки, включително централизираният пазар на обществени поръчки, е стратегически 

инструмент за създаване на екологосъобразно отношение и насърчаване на екологосъобразни продукти. 

 Екологичните изисквания трябва да работят заедно с икономическите интереси (ефективност на разходите, 

благоприятни тръжни цени). 

 Зелените продукти трябва да поддържат съвместимост с други незелени продукти и услуги. Следователно, зелените 

продукти могат да навлязат на пазара постепенно, дори ако не цялата верига може да бъде заменена (например 

съвместимостта на принтерите и рециклираната хартия или биогоривото и двигателя на превозното средство) 

 Повишаването на осведомеността относно наличните екологични продукти, с каталог и реклами, е ключов фактор за 

техния успех. 

 Получаването на информация за търговете / договорите за обществени поръчки е все още трудно, тъй като този 

пазар все още не е добре известен. 

 Липсата на управленски и технически умения за справяне със сложни / нови тръжни процедури все още забавя 

растежа на пазара на екологични продукти и услуги. 

 Зелените продукти и услуги обикновено са иновативни, но предприятията се нуждаят от финансови ресурси, за да 

продължат да търсят алтернативи на най-съвременните алтернативи. 

 Липсата на общи екологични критерии води до увеличаване на административната тежест. 
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ЗА КОНТАКТИ 
 

Агенция за регионално 

икономическо 

развитие-Стара Загора 

 

Address:гр. Стара 

Загора, ул. „Генерал 

Столетов” №127 

Tel:+359 346050 07 

Email: office@szeda.eu 

Допълнителна информация 
 

Тази публикация е изготвена  от Департамента по съобщенията, действията 

по климата и околната среда на Република Ирландия / Roinn Cumarsaide, 

Gnómhaithe ar son na hAeradeide agus Comhshaoil и се основава на 

изследователски доклад, изготвен от регион Ломбардия, Италия, партньор в 

проект GPP4Growth , Пълният доклад се нарича "Доклад за анализ на 

нуждите, представящ ползите, бариерите и възможностите, свързани с 

прилагането на ЗОП в регионите GPP4Growth" и е наличен при поискване. 

 

Посетете www.interregeurope.eu/gpp4growth за повече информация 

за проект GPP4Growth.  

 

GPP4Growth - Action A1.4 - Page 3 

 

Препоръки за политики  

 

Публичните администрации и предприятията имат подобни визии, възможности и предимства от ползването на  ЗОП. И 

двете страни виждат, че най-важната възможност на ЗОП е като двигател за подобряване на качеството на околната среда и 

подобряване на собствения си обществен образ. Въпреки това обща визия и взаимно разбирателство между институциите и 

предприятията е решаващ фактор за развитието на екологичната икономика и всяко развитие на политиката трябва да 

включва значителен принос и от двете страни. Публичните органи и предприятията посочват различни пречки и бариери при 

прилагането на ЗОП и тези въпроси трябва да бъдат взети под внимание, когато се опитваме да приложим политиката на 

ЗОП. Според проучването, публичните администрации често не познават добре ЗОП и инструментите за тяхното прилагане. В 

много случаи те не са напълно наясно със своите екологични и икономически последици по отношение на генерираните 

ползи и реалните разходи за екологични стоки и услуги в сравнение с традиционните. В резултат на това политиците трябва 

да вземат под внимание това при разработването на политически инструменти за увеличаване на прилагането ЗОП. 

Анкетираните предприятия наблюдаваха проблеми при адаптирането на офертите си към исканията на публичните 

администрации. Основно те посочват увеличаване на разходите за продукти, услуги и строителство, за да се отговори на 

екологичните изисквания. По-големият ангажимент на пазара и научните изследвания в областта на екологосъобразните 

алтернативи трябва да бъдат от основно значение за новите политики за ЗОП. И в двата сектора са необходими по-

задълбочени познания по някои конкретни теми и по отношение на инструментите за прилагане на ЗОП. Както 

институциите, така и предприятията се нуждаят от курсове за обучение, информационни сесии и семинари, както и насоки, 

които да им помогнат да внесат екологични критерии в тръжния процес. Институциите показват необходимостта от някои 

практически примери за "зелени" търгове с технически спецификации. Предприятията също трябва да отбележат, че са 

необходими мерки за опростяване на регулациите в тази област. 

tel:+359

