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Опровержение: тази брошура е изготвена с финансовата подкрепа на 
програма Интеррег Европа. Съдържанието на брошурата е отговорност 
единствено на автора и не може при никакви обстоятелства да се разглежда 
като отразяваща позицията на Програмните органи на Интеррег Европа.
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Зелени обществени 
поръчки и устойчиви 
инструменти за 
интегриране на 
ресурсната ефективност

Координатор на проекта: Автономна 

Област Фриули Венеция Джулия

За контакт: gpp-stream@regione.fvg.it

Последвайте ни на:

www.facebook.com/gppstream

https://twitter.com/GppStream

youtube

GPPstream

www.interregeurope.eu/gpp-stream

Автономна област Фриули 
Венеция Джулия (водещ 
партньор), ИТАЛИЯ
www.regione.fvg.it

Фондация Екосистеми,   
ИТАЛИЯ
www.fondazioneecosistemi.org

Североизточна агенция 
за регионално развитие,  
РУМЪНИЯ
www.adrnordest.ro

Община Габрово,  
БЪЛГАРИЯ
www.gabrovo.bg

Център за устойчивост и 
икономическо развитие,  
БЪЛГАРИЯ
www.cseg.eu

Асоциация на общините 
в региона Рибера Алта,  
ИСПАНИЯ
www.manra.org

Регион Лацио,  
ИТАЛИЯ
www.regione.lazio.it

Енергийна агенция  
на Оверн-Рона-Алпи,  
ФРАНЦИЯ
www.auvergnerhonealpes-ee.fr

Министерство на околната среда,  
РУМЪНИЯ
www.mmediu.ro

Проект GPP-STREAM е съ-финансиран 
от програма Интеррег Европа чрез 
Европейския фонд за регионално 
развитие. Интеррег Европа цели да 
подобри изпълнението на политики и 
регионални програми за развитие, и 
по-специално по цели „Инвестиции за 
растеж и работни места“ и „Европейско 
териториално сътрудничество“.

КOНТАКТИПАРТНЬОРИ В ПРОЕКТА



Целите на проекта са:

1) Идентифициране, събиране и споделяне 
на добри практики и инструменти за 
употреба на ЗеОП, ориентирани към 
ефективно използване на ресурсите от 
публични органи.

2) По-мащабно интегриране на ЗеОП в 
рамките на програмите за финансиране 
и плановете за развитие;

3) Повишаване капацитета на 
националните, регионалните и местните 
администрации с цел хармонизиране 
на техните действия и увеличаване на 
ЗеОП;

4) Подобряване на капацитета за 
мониторинг на ЗеОП, продиктувано от 
прилагането на специфични политически 
инструменти и планове;

5) Стимулиране търсенето на екологични 
стоки и услуги на всички етапи от 
прилагането на политическите 
инструменти, включително тези, които са 
засегнати, но не са пряко управлявани от 
органите, разработили инструментите.

GPP-STREAM взима под внимание резултатите 
от подобни текущи и приключили проекти, 
финансирани по програми за териториално 
сътрудничество на ЕС и други програми на 
ЕС, които са насочени към обмен на добри 
практики в областта на ЗеОП, но това е 
първият проект, който се фокусира върху 
това как управлението и прилагането на ЗеОП 
може да бъде подобрено чрез насърчаване на 
взаимодействието на различни политически 
инструменти в рамките на една администрация 
и на различни нива на управление.

Иновативният характер се изразява също така 
и в използването на екологични критерии и 
разпространението на добри примери за зелени 
обществени поръчки, не само при закупуването 
на стоки и услуги, необходими на администрациите 
за осъществяване на техните обичайни 
дейности, но също така и чрез използването 
на ЗеОП като напречен инструмент при избора 
на мерки за развитие и инвестиции, насочени 
директно към бенефициентите на политиките.

GPP-STREAM ще предложи мерки за мониторинг, 
които да гарантират, че ефекта от включването 
на ЗеОП в политическите инструменти може 
да бъде измерен като част от цялата стратегия 
за ЗеОП на дадена администрация.

В GPP-STREAM участват региони с различно 
ниво на развитие, които ще внедрят ЗеОП чрез 
адаптиране на управленски и политически подходи 
към различни ситуации и заинтересовани лица.

GPP-STREAM е европейски проект, чиято цел 
е да създаде възможности за публичните 
власти да стимулират еко-иновации, 
ресурсна ефективност и устойчив растеж 
чрез зелени обществени поръчки (ЗеОП). 

Той ще помогне за подобряване 
изпълнението на национални, 
регионални и местни политики за 
развитие и програми, свързани с 
популяризирането и разпространението 
на ЗеОП в 5 участващи страни от ЕС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

ЗеОП са определени в съобщение на 
Европейската Комисия „Обществени 
поръчки за по-добра околна среда“ 
(COM (2008) 400) като „процедура, 
чрез която публичните органи се 
стремят да получат продукти, услуги 
и строителни работи с намалено 
въздействие върху околната среда 
през целия им жизнен цикъл, вместо 
продукти, услуги и строителни работи 
със същата основна функция, които 
иначе биха били предоставяни.”

ЗеОП са доброволен инструмент, което 
означава, че държавите-членки и 
публичните органи могат да определят 
степента, до която да ги прилагат.

ЦЕЛИК АКВО Е GPP-STREAM
ЗАЩО GPP-STREAM  
Е УНИК А ЛЕН


