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Добре дошли!

Проектът на кратко

Скъпи читателю,
Добре дошъл в третото 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 .

Проектът накратко 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

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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Второ международно обучение се
проведе в гр. Алзира, Испания

по проект GPP-STREAM бяха поканени
участват и да присъстват на събитието.
имаха възможността да се съберат и
обсъдят предстоящи и текущи събития
проекта.

да
Те
да
по

Проекта ще продължи с публикуване на 50
най-добри практики за ЗеОП. Те ще бъдат
описани и споделени на сайта на проекта.
Освен това, проекта предвижда още 3
международни обучения, които ще се
проведат съответно в Румъния, Франция и
България.

Партньори от 5 страни, се събраха от 16 до 18
Април 2019г. в гр. Алзира, Испания, за второ
международно обучение по проект GPPSTREAM. По време на събитието, водещи
Испански институции представиха добри
практики в областта на зелените обществени
поръчки (ЗеОП). Проекта предвижда,
идентифицирането на най-малко 50 добри

Новини от Габрово, България
Първа национална среща по проект GPPSTREAM в гр. Габрово, България – 23 Април
2019
Събитието бе открито от Таня Христова,
кмет на община Габрово.
Тя направи
изявление за екологичните ползи и изгоди,
които могат да бъдат реализирани чрез
партньорство между публичните власти,
гражданите и бизнеса. Също така, наблегна
на това, че GPP – STREAM е не само
Европейски проект за град Габрово, но също
така е и част от дългосрочната стратегия за
устойчиво развитие на общината. Друг
основен акцент, беше съдействието между
местните власти и всички публични
институции, които трябва да допринесат за
амбициозната цел, а именно реализиране

практики – по 10 от всяка страна.
Част от програмата на събитието беше
визита, демонстрираща прилагането на ЗеОП
в гр. Алзира, Испания.
Домакин на събитието бе партньорската
организация на общините от област Рибера
Алта – MANRA. Всички заинтересовани лица
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Любомира
Колчева,
от
Фондация
ЕкоОбщност направи презентация за добри
практики в сферата на ЗеОП с примери от
света.

на 32% енергия от възобновяеми енергийни
източници до 2030 г. Конкретни, мерки и
инструменти, такива които търсят резултат,
трябва да бъдат идентифицирани и описани
във всички държавни планове и стратегии.

След презентацията, последва дискусия –
някои експерти от общината, както и
представители на държавни институции
изразиха
притесненията
си
относно
политиката за ЗеОП на национално и
регионално ниво и по какъв начин тя може
да бъде подобрена.

Това, което последва бе бързо представяне
от страна на Десислава Колева, представител
на община Габрово. Тя очерта основните
цели на проекта, а също така и ползите,
които трябва да бъдат реализирани от
общината. След това, Георги Симеонов,
представител на сдружение ЦУИР направи
подробна презентация на самия проект и
подчерта ползите от които могат да се
възползват всички общини от Южен
Централен Регион в страната.
Събитието продължи с Валерия Натцева,
национален експерт на тема ЗеОП в
Агенцията за Обществени Поръчки. Тя
представи ползите и предизвикателствата от
„екологизиране“ на обществените поръчки.

Проведе се Първа среща на
заинтересовани
лица
в
гр.
Габрово, България
На 23 Април 2019 г. в гр. Габрово, България
се проведе първа кръгла маса по проект
GPP-STREAM.
Идентифицираха
се
приоритетни групи стоки, услуги и
изработване на Общинския план за
развитие.

Тя също така наблегна върху това как
възлагащите органи трябва да прилагат
критериите за ЗеОП в обществените поръчки,
защото преминаването към модел на
кръгова икономика предполага активната
употреба на този инструмент.

Кръглата маса беше първа от серия дискусии,
организирани от Община Габрово, в рамките
на дейностите по проект GPP – STREAM.
Събитието
беше
посетено
от
20
представители както на местни, така и на
национални институции (общини, областна
администрация, Българска Агенция за
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Обществени Поръчки, Дирекция национален
парк централен балкан, Многопрофилна
болница
Габрово),
представители
на
неправителствения сектор и фондове в
подкрепа на местното и регионалното
развитие. Целта на форума бе да се очертае
законовата рамка за ЗеОП и да се стимулира
дискусия
за
идентифициране
на
приоритетните групи стоки, услуги, които да
станат фокус на Общинския план за развитие
на гр. Габрово. Николай Димитров – начело
на
отдел Обществени поръчки и
споразумения за концесии към община
Габрово направи обзор на съществуващите
практики за обществени поръчки и
предизвикателствата пред тях – пазарни и
административни, включително и най-често
използваните критерии и стандарти

Втора среща на заинтересовани
лица по проект GPP – STREAM в
Пазарджик, България.
Втората среща на заинтересовани лица в
рамките на проект GPP – STREAM беше
организирана на 25 Април 2019 в сградата на
община Пазарджик.
Г-н Симеонов /ЦУИР/ представи напредъка
по проект GPP-STREAM. Г-жа Татяна
Куртакова сподели добри практики в сферата
на зелените обществени поръчки, които са
идентифицирани до сега от страна на
Центъра за устойчивост и икономическо
сътрудничество.

Кръглата маса, също така показа интерес към
сътрудничество и потенциал за развитие от
страна на бенефициенти
в лицето на
институциите.
По време на срещата бяха дискутирани
различни аспекти, които трябва да бъдат
взети под внимание в процеса на развитие
на методологията за интеграция, внедряване
и мониторинг на ЗеОП в Обществения план
за развитие. Например: необходимостта от
повишаване осведомеността относно ЗеОП
на широката публика, институциите и
бизнеса; изграждане на административен
капацитет и подобряване нивата на
ефективно внедряване на ЗеОП в политиката
на
общината;
планиране
на
ЗеОП
основаващи се върху оценка на нуждите на
общината; идентификация на обвързаността
на ЗеОП с други местни политики и планове.

Също така бяха представени и други
„зелени“
дейности
от
страна
на
представители на община Пазарджик и
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община Пещера, както и модифицирането на
техните програми за енергийна ефективност
с цел използване на ЗеОП при възлагане на
договори. По време на срещата се състоя и
сесия – дискусия, посветена на интеграцията
на ЗеОП в различни закони на местно ниво
прилагани от месни и държавни власти.

Текущи събития
Франция
На 23 май 2019, Регионалната енергийна
агенция Оверн-Рона-Алпи, ще организира
информационен и тренировъчен ден на тема
устойчиви обществени пръчки, търсейки
отговор на въпроса: Къде е пресечната точка
между устойчивото развитие и обществените
поръчки?

Агенцията за развитие на
североизточен район, Румъния
най-учтиво ни кани на
конференция за научни

Основни цели на събитието са:
•

•
•

изследвания и иновации

•

Десетото
издание
на конференцията
„Седмица на Иновативните Региони в
Европа“ ще се състои в Североизточна
Румъния от 26 до 28 Юни. Това ще е
последното
събитие
посветено
на
иновациите и научните изследвания в
календара на Румънското президентство на
Съвета на Европа. Програма на събитието
може да намерите тук. www.wire2019.eu.

•
•

По-добро разбиране на националния
план за действие за прилагане на
устойчиви обществени поръчки
Повишаване знанията за устойчиви
покупки
Споделяне на добри практики за
поръчки, които са печелили при
пълно
съответствие
със
съществуващите регулации.
Подготовка
и
очакване
на
регулаторни развития
Тест на стратегията за устойчиви
обществени поръчки
Идентифициране и изясняване на
нуждите, размяна с граничещи
територии и създаване на мрежа

Прочетете повече в програмата на събитието

Италия
Национална конференция по проект GPP –
STREAM ще се състои в Италия на 21 май
2019 г. Домакин е град Удине, а събитието се
организира от Автономната област Фриули
Венеция Джулия – водещ партньор. Другите
двама Италиански партньора - Регион Лацио
и Фондация екосистеми също ще вземат
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участие с тематични презентации. Всички
заинтересовани лица са поканени да
участват или да посетят сайта на събитието.

Инфографика

за

Новини От Европейския съюз
Критериите за ЗеОП в областта на
Компютрите и Мониторите се
преразглеждат

Зелени
Обществени
Поръчки

Критериите за ЗеОП отнасящи се до
Компютри
и
Монитори
ще
бъдат
преразгледани като се вземе предвид
подхода за целия жизнен цикъл на продукта.

Първата
инфографика по
проект GPPSTREAM е вече
достъпна на
нашия уебсайт.
Тя е посветена
на ползите от
внедряване на
ЗеОП.

Новите критерии ще се базират на
предходните – SWD (2016) 346. При
изработването на промените, не само
екологични, но също и технически и
функционални аспекти ще бъдат обмислени
и взети под внимание.

Актуални
събития
и
регулярни
ъпдейти
на
събития
по
проекта могат да бъдат открити в секция
новини както и в секция събития

В момента, Съвместния изследователски
Център към Европейската Комисия (JRC)
провежда проучване върху Европейските
критерии за ЗеОП в сферата на Компютрите и
Мониторите.
По време на проучването, ще има постоянни
консултации с експерти и заинтересовани
лица, производители, представители от
веригата на доставки, търговски асоциации,
организации
на
потребителите
и
представители на неправителствения сектор.
Предложените
критерии
ще
бъдат
разпределени на две нива: основни
критерии
и
допълнителни
критерии.
Основни са тези, които ще бъдат приложими
за всеки един представител на публичната
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власт в ЕС и ще се отнасят към ключови
екологични влияние.
Допълнителните
критерии се разработват за тези, които искат
да потребяват най-добрите екологични
продукти, които са на разположение на
пазара.
Центъра към Европейската комисия учтиво
кани всички потенциални заинтересовани
лица или организации, да споделят
релевантна
информация
за
преразглеждането
на
критериите
за
регистрация тук.

„Зелена среща“ само на 7 стъпки
разстояние
В търсене на съвет от
Европейската Комисия
как да организираме
среща/събитие с помалко влияние върху
устойчивостта,
ЕК
публикува
списък
с
препоръки за това как да организираме
устойчива среща или събитие. Насоките
идват под формата на 7 основни стъпки,
които лесно могат да бъдат следвани, Повече
информация тук. Източник: GPP News Alert
April 2019
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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, 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/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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