
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

GPP4Growth 
 

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.  

 

Среща за обмяна на опит в 

успешно прилагане на 

ЗеОП в Уексфорд, 

Ирландия  

Представяне  

Първата от двете „посещения на опит“, които ще се проведат по време на проекта 

GPP4Growth, беше посещението на Ирландия, което се състоя на 3 и 4 октомври 2018 

г. в Уексфорд, Ирландия.  

Резюме  
На 3-ти и 4-ти октомври 2018 г. представители на деветте организации, които 

съставляват партньорите по проекта GPP4Growth, се събраха за среща за обмяна на 

опит в Уексфорд, Ирландия. Посещението бе организирано от Министерството на 

комуникациите, действията по климата и околната среда на Република Ирландия, 

партньор на GPP4Growth. 

Обменът на опит и информация, с цел извлечане на добри практики от политиките и 

примера на партньорите, е ключов аспект на всеки проект на Interreg Europe.  

Това кратко резюме подчертава основните уроци и дискусионните въпроси, свързани с 

увеличаването на прилагането на ЗеОП, което е резултат от срещите и представените 

добри практики, по време на посещението в Ирландия. В резюмето също са обобщени 

някои практически примери за ЗеОП, които бяха споделени с партньорите на 

GPP4Gowth по време на посещението. 

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. 
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Тематиката и структурата на срещата за 

обмяна на опит беше формирана на базата на 

доклад, който на свой ред беше формиран от 

два доклада GPP4Growth, A1.2 и A1.3, които 

идентифицираха успешни случаи на GPP от 

регионите партньори и анализираха 

съществуващите политики за GPP в 

партньорски региони. Този метод на 

подготовка за срещата, гарантира, че темите, 

обхванати по време на посещението, ще 

бъдат най-полезни за напредъка на проекта 

GPP4Growth. 

Основните въпроси и въпроси, повдигнати по 

време на ирландското посещение, ще бъдат 

обсъдени по-нататък на следващата среща за 

обмяна на опит, което ще се проведе в 

Антверпен в Белгия. 
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Какво е работило добре при прилагане на 

ЗеОП? 

- Обучения 

- Мониторинг 

- Фокусиране върху малки първи стъпки 

- Подкрепа от самата организация -възложител 

- Познаване на нормативната уредба 

- Темплейти за изготвяне на поръчката 

- Централизиран‘one-stop-shop’ подход 

- Използване на проект GPP4Growth за провокиране на 

дискусия 

Споделяне на опит и използване на ЗеОП 

Action Planning 

 

Как да създадем 

планове с мерки? 

По време на 

семинарите беше 

подчертано, че 

следва да се 

предприеме стъпка 

по стъпка за 

планиране на 

действията и че 

разработването на 

всеки окончателен 

план за действие 

следва да бъде 

итеративен процес. 

На семинара беше 

обсъден и готов и 

мащабируем шаблон 

за действие 

(вероятно 

разработен от 

партньорите по 

проекта 

GPP4Growth), който 

би могъл да бъде 

използван от 

различни 

организации, за да 

им помогне да 

реализират зелени 

обществени 

поръчки. 

‘Какво искаме да 

получим от 

проект 

GPP4Growth?’ 

На въпроса какво 

искат да излязат от 

проекта GPP4Growth, 

участниците в 

ирландските 

семинари дадоха 

следните отговори: 

Планове с мерки 

Помощ с 

мониторинг 

Инструменти като 

LCC калкулатора 

Популяризиране на 

ЗеОП 

Дългосрочно 

стратегическо 

планиране  

 

Кои са най-важните неща? 
 

- Планове с мерки (Повече на следващата страница.) 

 

- Мониторинг да гарантира, че доставчиците изпълняват своите зелени 

ангажименти; за проследяване на напредъка при въвеждането на ЗеОП; и да се 

даде възможност на всеки възложител да се поучи от миналите си проекти в 

областта на зелените обществени поръчки и тези на техните колеги в целия ЕС. 

 
- Обучения, които да дадат възможност на персонала за възлагане на обществени 

поръчки в рамките на публичните органи да изпълняват уверено ЗеОП; и 

обучението по отношение на предлагането, за да се повиши осведомеността 

относно изискванията на ЗеОП и по този начин да се стимулира пазарът да 

предоставя по-екологични решения. 

 

- Съвместни поръчки, които биха позволили на сътрудничещите възлагащи органи 

да спестят административни разходи и да споделят експертни знания. 
 

Целта на срещите, които се проведоха по време на ирландското посещение, бяха да 

се даде възможност на партньорите по проекта да разберат по-добре контекста и 

предизвикателствата, свързани с прилагането на ЗеОП във всеки регион. Обменът на 

опит разкри какво е работило добре в миналото и какви са основните трудности, 

свързани с прилагането на зелените обществени поръчки. Те също така изтъкнаха 

областите, които участниците смятаха за най-полезни, за да се обърне внимание, за 

да се повиши нивото наЗеОП в регионите партньори. Ефективното планиране на 

действията е област, за която мнозина смятат, че е от решаващо значение за 

успешното прилагане на повече практики на ЗеОП и това е разгледано по-

задълбочено на следващата страница на резюмето. 

Кои са основните трудности в прилагането на 

ЗеОП? 

- Недостатъчна комуникация с всички заинтересовани 

страни (вътре и извън организацията) 

- Липса на мониторинг след възлагането на търга 

- Слаба подкрепа на високо равнище за ЗеОП 

- Използване на разходите за жизнения цикъл, а не само 

за най-ниска цена 

- Липса на ресурси за подпомагане на разгръщането на 

ЗеОП 

- Страх в организацията на възприемането на ЗеОП 

   И предизвикателствата, които идват с него 

- Управление на промяната 
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Мониторинг на 

ЗеОП 

- Мониторингът може 

да бъде труден, тъй 

като доставчикът 

често не е включен в 

управлението на 

продукта / услугата, 

за който е подадена 

оферта. 

- Това, което се 

счита за „зелено“, 

трябва да се 

дефинира заедно с 

някои определени 

цели. Критично, за 

да има сравними 

статистически данни 

между регионите в 

рамките на ЕС, тези 

дефиниции и 

показатели за 

изпълнение трябва 

да бъдат еднакви в 

целия ЕС. 

- По време на 

семинарите беше 

отбелязано, че 

мониторингът може 

да бъде по-лесен в 

една 

централизирана 

система за 

обществени 

поръчки. 

- Мониторингът на 

ЗеОП следва да 

бъде включен в 

съществуващите 

счетоводни системи 

и в съществуващите 

структури за 

докладване, като 

например годишния 

доклад на всяка 

обществена 

структура. 

Среща за обмяна на опит в 

Уексфорд, Ирландия. (Повече на 

следващата страница.) 

 

Да се определи кой е водещ  Роли и отговорности 

Контекст на мярката и нейн контекст 

Цели  Индикатори за представяне / Мониторинг 

Цели в националните и регионални планове  Процедури за изпълнение 

Яснота на финансови ресурси  Нужна от подкрепа  

Помощ и статистически данни  Често задавани въпроси 

План за обучение  Комуникационен план за обществеността и пазара 

Обратна връзка и инструменти за подобрение  Имплементация 

Задължителни ЗеОП? 
Ефектът от включването на задължителни 

цели за ЗеОП в плановете за действие 

беше обсъден по време на семинарите. 

Трябва да се обмисли въздействието на 

това върху местните МСП - дали те биха 

могли да се конкурират справедливо с по-

големите доставчици? Внезапно 

преминаване към задължителен модел на 

ЗеОП може да бъде посрещнат с липса на 

желание за адаптиране към новите 

практики на страната на доставчиците. 

Може би първата стъпка ще бъде да има 

някои задължителни зелени критерии за 

възлагане на обществени поръчки за 

търгове за някои категории продукти, за 

да се стимулира пазарът и да се 

запознаят възложителите с използването 

на такива критерии за възлагане. 

Дискусиите, свързани с планирането на действия, доведоха до много интересни 

идеи, които биха могли да бъдат включени в план за повишаване на нивото на GPP в 

една организация: 

- Шаблоните за тръжната процедура за конкретна продуктова категория, курсове за 

обучение и по-проста законодателна рамка за ЗеОП биха помогнали за подобряване 

на административния капацитет на всяка организация за прилагане на ЗеОП. 

- Необходими са експертни технически познания за ефективно използване, оценка и 

мониторинг на зелените критерии за възлагане в процеса на възлагане на 

обществени поръчки. Е-платформа, използвана за обмен на такава информация 

между възложители, може да бъде полезен инструмент за развитие. 

- (Регионалната) централизация на зелените обществени поръчки може да намали 

разходите и дублирането на доставките на стоки и услуги. 

- ЗеОП могат да бъдат стимулирани чрез предлагане на награди за икономии 

(икономически и екологични) и включване на зелени обществени поръчки в 

бюджетите и цялостното управление на въпросния публичен орган. 

- Доставчиците трябва да бъдат насърчавани да предлагат по-зелени възможности 

на пазара. Това може да се направи чрез; публикуване на RFI (искане за 

информация) преди да бъде издаден търг за събиране на информация за наличните 

зелени решения на пазара; създаване на база данни на доставчици, които предлагат 

по-екологични решения; да спазват събитията на купувача, когато съобщението за 

ЗеОП се съобщава силно на доставчиците. 

Планирането на действия е ключова тема за обсъждане по време 

на ирландското посещение. Критичните аспекти на ефективния 

план за действие бяха определени както следва: 
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Wexford County Council 

Wexford County Council provided details of three projects which build trust in a green 

procurement agenda. These were: 

- An ongoing Street Lighting Upgrade programme where, to date, 3,430 bulbs have 

been replaced with LEDs, reducing maintenance costs by 87% per year. 

- A revision to the designs for Flood Defence Works in the town of Enniscorthy, based 

on the public’s feedback and concern for environmental issues surrounding the initial 

designs. The revised design included tree planting, a nesting wall, re-design of a 

bridge to reduce impact on flight path of birds, fish refuges, spawning areas, habitat 

creation and the construction process has been designed to reduce impact on fish and 

lamprey migration. This demonstrates that the public cares about green issues when it 

comes to the work that public authorities do. 

- A project to upgrade the energy efficiency of a small estate of 12 one-bed houses 

owned by Wexford County Council. These houses received internal and external 

insulation, heat pumps, solar PV panels, demand-controlled ventilation and new 

windows and doors. While energy costs have significantly decreased there were other 

significant benefits such as reduced maintenance costs,  better air quality and better 

health outcomes for those living in the properties.   

Практики от успешни ЗеОП 

 

An Garda Síochána (The Police Service in Ireland) 

The GPP4Growth group toured the new, state-of-the art police headquarters in Wexford 

which was designed by architects from the Office of Public Works (OPW). The OPW 

take energy efficiency, ecology, repair and renovation costs, material use, transport and 

water into consideration when planning national public building projects. Information 

about the police’s attainment of ISO 50001 was also circulated to the group. An Garda 

Síochána are the first police service globally to attain this standard. 

The Irish National Heritage Park 

The GPP4Growth group visited the Irish National Heritage Park (INHP), located in 

Wexford where they learned about the park’s energy efficiency upgrades, installation of 

solar panels, its adoption a zero-waste policy within the organisation and its participation 

in various environmental campaigns. The INHP is run as a not-for-profit enterprise so 

costs and value for money are a key concern. This case study demonstrates that these 

concerns can be satisfied when aligned with an environmental improvement programme. 

EcoMerit 

EcoMerit is a business based in Wexford, Ireland that works with public and private 

organisations to help them ‘green’ their organisations. EcoMerit noted that, in the private 

sector, environmental certification for suppliers is becoming increasingly important in terms 

of winning tenders so this should be considered more often in terms of public sector 

contracts as well. It was also suggested during EcoMerit’s presentation that measurement 

of GPP in the public system could be kept simple at first by tracking straightforward 

measurements such as the % of suppliers with a credible environmental certification, and 

the % of annual spend going to these particular suppliers. 

Представените в Ирландия казуси показват важността на избора на пилотни 

проекти, при които ЗеОП може да подпомогне изпълнението на 

организационни приоритети, напр. местните власти, които използват ЗеОП, 

за да превъзхождат своите приоритетни области като жилища и обществена 

инфраструктура. 

 


