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Добре дошли!

Проектът на кратко

Скъпи читателю,
Добре дошъл във второто 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 (ЗОП).
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 .

Проектът накратко Проект
„GPP-STREAM“ цели да
разработи инструменти за
управление, прилагане и
наблюдение на
политиките, които
внедряват ЗОП, 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 ЗОП

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 „GPPSTREAM.
Екипът на проект „GPP-STREAM
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Новини от Румъния
Първата конференция по проекта GPPSTREAM в Румъния се състоя на 25 ти
Февруари 2019 г. Домакини на събитието
бяха Румънската Академия по Земеделието и
Горите в Букурещ.

Още новини от Румъния
Интеграцията на Зелените обществени
поръчки в кръговата икономика
През 2017 г. Европейският парламент
проведе проучване на тема Зелените
обществени поръчки и Европейския план за
действие
за
въвеждане на кръгова
икономика.
Резултатите от това
проучване показаха
как критериите за
определяне на ЗОП
допринасят за развитието на кръговия модел
на икономика в рамките на Европейския
съюз:
•

На събитието бяха поканени част от
заинтересованите
лица,
както
и
бенефициенти по проекта. Срещата се състоя
от кратко представяне на проекта и
очертаване
на
очаквани
резултати.
Конференцията завърши с дискусия на тема
„предстоящи събития“.

•
•
•

Чрез въвеждане на успешна политика
за прилагане на ЗОП
Чрез насърчаване на рециклирането
Чрез намаляване на екологичния
натиск
Чрез
увеличение
на
конкурентоспособността, иновациите
и откриване на повече работни места.

Проучването идентифицира три елемента с
голям потенциал за развитие на кръговата
икономика и ЗОП:
•
•

•

Фокусиране върху услуги вместо
върху продукти
Фокусиране върху дизайна на
продукта, използвайки етапи и
отчитайки края на жизнения му
цикъл
Изграждане на диалог с участниците
на пазара
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Според проучването, основните елементи за
интеграцията на ЗОП в кръговата икономика
са:
•
•

Броя на продуктовите групи и
критериите за ЗОП
Препоръчителните
действия за
кръгова икономика описани в плана
за действие за въвеждане на кръгова
икономика

указанията за ЗОП, които да покриват
минимума, необходим за запазване на
природата, за някои продуктови групи и
услуги. Това бе направено по искане на
участниците в обществените поръчки. Тези
указания целят да осигурят информация за
участниците в ОП за минималните
екологични изисквания, които трябва да
бъдат достигнати при изработване на
чернови за кандидатстване.

.

Може да прочетете цялата статия тук
https://www.interregeurope.eu/gppstream/news/news-article/5352/romaniaintegration-of-gpp-into-circular-economy

Новини от Франция:
На 28 ми Януари 2019, проектът GPP-STREAM
беше представен пред заинтересовани лица
във Франция. След кратки встъпителни думи
от страна на участниците, последва бърза
презентация. По време на срещата бяха
обсъдени целите, които трябва да бъдат
реализирани, както и избора на съвет по
В Румъния, националния план за действие
проекта. Също така беше анонсирано, че
ще включва измерими цели. Процентът,
проекта се фокусира върху политически
който е взет под внимание до сега е
инструменти и цели подготовката на третата
изпълнение на не по-малко от 5% на ЗОП до
версия на националния план за действие за
2020 г.. Въпреки, че Закона за ЗОП беше
устойчиви обществени поръчки. Това
публикуван в държавен вестник през 2016 г.
всъщност
представлява
френския
правилата за прилагане на Националния
национален план за устойчиви поръчки. Две
план за действие все още не бяха
от основните точки на плана са
формулирани през 2017, тоест по време на
сътрудничество с Френското Министерство
проучването. Такива правила не съществуват
на
екология и опазване на околната
и днес.
среда, а също така и подкрепата в
изработването на третата версия на плана.
В подкрепа на гореспоменатия закон,
Членовете на съвета бяха помолени да
Министерството на Екологията заедно с
помогнат с техническа и легална експертиза,
Националната Агенция за обществени
необходима за правилното изработване на
поръчки издадоха Заповед номер 1068/1652
ти
плана. Нови членове, могат да се
от 4 Октомври 2018 г. за одобрение на
ДА СПОДЕЛИМ РЕШЕНИЯ ЗА ПО-ДОБРИ РЕГИОНАЛНИ ПОЛИТКИ
4

присъединят към съвета във всеки един
момент. Вниманието на бенефициентите
беше
фокусирано
върху
няколко
предизвикателства, които трябва да бъдат
добре обмислени:

o
o

Представяне и стимулиране
на употребата на тази карта
Използване на наръчници за
вече съществуващи помагала

На срещ ата бе отбелязано че целта на
националния
план
за
действие
е
достигане на 25% социални
и 30 %
екологосъобразни
договори
за
общ ествени поръчки.
Това, което предстои е следното:

•
•
•

•

•

Липса
на
знания/информация
относно съдържанието на плана и
неговите цели
Липса на правно определение на
социални
или
екологосъобразни
термини - няма яснота и това води до
несигурност
около
представените
факти

•
•
•
•

Предложения за конкретни действия
и то бързо
Как да се подобри счетоводната
система свързана с изпълнението на
ЗОП във Франция и региона
Как да се изработи рамка с набор от
добри практики
Обратна връзка от правна гледна
точка
Интеграция на съвета на проекта
Работа по първоначалното състояние
в региона, за да може да се измери
напредъка
Да се проучи структурата на
транснационалното
събитие,
организирано в региона, за да се
възползваме най-много от визитата
на Европейските партньори
Изработване на програмата за 23 ти
Май – първият уъркшоп

Изработване на GPP-STREAM карта,
•
която да отговаря за развитието на 11
стълба, както и на следните 5 точки
(те са предложения на купувачи,
които участваха в разработката на
съществуващия вече план)
•
o Наличие на
примери,
конкретни добри практики,
които да могат да се
мултиплицират
o Определяне на цели според
всяка продуктова група
o Въвеждане на система за
оценка
на
устойчивите
поръчки,
както
и
на
индикатори за представяне
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Новини от Италия
Триесте ще бъде домакин на срещата на
заинтересованите лица по проекта GPPSTREAM
ти

На
26
март,
водещ ият
партньор
на
проекта
GPPSTREAM
–
Автономната
област
Фриули
Венеция
Джулия
с
удоволствие
посрещ на
заинтересовани лица по проекта, като
домакин на срещ ата. Темите на събитието
бяха дискусии за регионалния план за
действие свързан със ЗОП.

Новини от Европа
По -„зелено“ улично осветление: нови
Европейски критерии за обществени
поръчки

Европейски критерии за ЗОП за пътно
осветление са разделени в три категории:
енергийно
потребление,
светлинно
замърсяване и продължителност на живота.
В допълнение има и технически доклад и
указания (скоро и онлайн). Обществените
поръчки за светофари са отделени, като се
използват критерии, които са основно
съсредоточени върху разходите през целия
жизнен цикъл на продукта.
1.3% от цялото потребление, консумирано
през 2005 (от всички 25 Членки на
Евросъюза) е

от пътно осветление – по този начин етапа на
потребление се оказва с доминиращо
въздействие според проучванията за
жизнения цикъл на продукта.
Източник: http://ec.europa.eu/environment/gpp

На 10 ти Декември, Европейската комисия
публикува нови указания за по-зелени
обществени поръчки на пътно осветление,
които обхващат монтиране на нови
инсталации и оборудване. Указанията също
така, покриват сигналното осветление на
светофарите. Препоръките са нова версия на
указанията, разработени преди 2 години и
идват под формата на практични критерии ,
които могат да бъдат използвани в
документите на обществените поръчки.
Екологичните аспекти, покривани от новите
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Предстоящи събития
Второ транснационално събитие и втора
официална конференция за партньорите
по проекта GPP STREAM
Втората официална конференция, която ще
събере на едно място всички участващи в
проекта, ще се състои от 16 до 18 Април
2019г., в Алзира, Испания. Асоциацията на
общините на региона Рибера Алта – MANRA
е домакин и организатор на събитието.
Всички заинтересовани лица са поканени да
посетят събитието и да вземат активно
участие. Контакти на следния адрес
lbas@manra.org

По време на срещата Испанските институции
ще споделят и ще представят най-добрите

практики в областта на ЗОП. Преди да се
разделят, всички партньори ще обсъдят
предстоящи събития, както и дейности които
предстоят по проекта.
Повече информация за програмата на
събитието
тук:
https://www.interregeurope.eu/gppstream/events/event/2524/second-transnationallearning-event/

Първа национална среща по проекта
GPP-STREAM в България

Първата среща по проекта GPPSTREAM на национално ниво ,
ще се проведе в Габрово.
Датата е 23 ти Април 2019.
Очаква се събитието да бъде
посетено от местни заинтересовани лица и
бенефициенти.
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GPP-STREAM партньорство
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 ФриулиВенеция 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
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Регионална енергийна агенция
Оверн-Рона-Алпи, France

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/gppstream

РЕДАКТОР
За всякаква информация или актуализация на бюлетина се свържете с:
Г-н Георги Симеонов| georgi.simeonov@cseg.eu

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В:
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