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Скъпи читателю,  
 
С наближаването на края на фаза 1 (м. Май 2020) бихме 
искали любезно да Ви информираме, че това е 
последното издание на нашия бюлетин. Отсега 
нататък можете да продължите да ни следвате на 
нашата уеб страница, социални канали и предстоящи 
уебинари. Това което предстои за всички партньори е 
изпълнението на дейностите, представени в нашите 
планове за действие. 
 
Благодарим ви, че бяхте с нас през първите 2 години на 
проекта! 
 
„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.  
 
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 „GPP-STREAM.  
 
Екипът на проект „GPP-STREAM 
 
 
 

 

 

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 

 

 

 
 

Project at a glance 



 

SHARING SOLUTIONS FOR BETTER REGIONAL POLICIES 
 

3 
 

 

Четвърта кръгла маса за ЗеОП в Община 
Габрово 
 
Четвърта кръгла маса за ЗеОП относно 
потенциала за подобряване на общинското 
сътрудничество с бизнеса по повод на ЗеОП. 
Обсъждане на проекта на плана за действие 
на община Габрово 
 

 
Дата: 19 Февруари 2020 
Място: Търговска камара – гр.Габрово 
 

Четвъртата кръгла маса беше последното от 
поредица от планирани събития, 
организирани под формата на форум за 
обсъждане и представяне, от страна на 
заинтересованите страни по проекта, на 
съставните части и дейности описани в 
проекта на плана за действие за ЗеОП към 
плана за развитие на община Габрово. 
Габровската търговска камара беше любезен 
домакин на кръглата маса.  Към събитието се 
присъединиха 20 участници от различни 
заинтересовани страни. Те представляваха 
фирми (местни или национални), които 
работят в сферата на ресторантьорството, 
офис консумативите и оборудването, 
мебелите, както и представители на 

общински отдели, второстепенни бюджетни 
администрации, регионални държавни 
служби, местната болница и НПО сектора.  

 

Акцентът на кръглата маса беше върху 
интегриране на добрите практики за ЗеОП, 
мотивиране и ангажиране на бизнес 
участници в ЗеОП, както и върху обсъждане 
на проекта на План за действие на община 
Габрово. 

Първият модул от кръглата маса започна с 
редица презентации, които имаха за цел да 
вдъхновят и информират участниците чрез 
добри примери в ЗеОП и методи за 
ангажиране на частния сектор. След това се 
стигна до дискусия във формат на „световно 
кафене„ открояваща основните пречки пред 
бизнеса да участва в процедурите по ЗеОП. 
Заключенията посочиха необходимостта от 
намаляване на административната тежест и 
работата по документите на стопанските 
субекти в процеса на търгове за обществени 
поръчки; нуждата на публични институции да 
разглежда офертите с по-голяма гъвкавост и 
свобода в параметрите на стоките / услугите 
като средства за стимулиране на 
предлагането на разнообразни екологични 
продукти и услуги; да планира и организира 
редовни форуми или работни срещи на 
институционални представители (напр. 

Новини от България 
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община Габрово и / или нейните 
институционални партньори) с бизнеса като 
средство за подобряване на комуникацията, 
позволяващо по-добро планиране и по-
активно участие на бизнеса в публичните 
оферти. Всички те бяха определени като 
важни елементи и дейности за изграждане 
на доверие.  

 

Препоръките и очертаните нужди в двете 
посоки бяха съгласувани и взети под 
внимание от всички участници, като по този 
начин кръглата маса постигна много 
положителен резултат - преодоляване на 
пропастта в диалога и поставяне на 
подходящи и практически идеи за бъдещи 
действия. 
Втората част на Кръглата маса беше 
посветена на представяне и обсъждане на 
дейностите в проекта на Плана за действие 
за насърчаване на ЗеОП на община Габрово. 

Планът предлага 5 основни модула за 
действие, които целят да допринесат за 
подобряване и / или изграждане на 
институционални механизми за по-добра 
интеграция и насърчаване на екологични 
критерии в обществените поръчки по време 
на изпълнението на Общинския план за 
развитие, като същевременно повишават 
институционалното и общественото 

осъзнаване, приемане и подкрепа за ЗеОП, а 
също и създаване на пространство за по-
активно сътрудничество на бизнеса с 
общината и други местни институционални 
участници. 

Кръглата маса завърши с конкретни решения 
за насърчаване на популяризирането на 
Плана за действие за ЗеОП пред по-широка 
заинтересована група. Планиран бе Ден на 
отворените врати, насочен към 
образователните институции в Габрово, 
които също представляват една от целевите 
аудитории и бенефициенти в рамките на 
Плана за действие. 

Среща на заинтересовани лица се 
проведе в гр. Пазарджик 

Място:  Сградата на община Пазарджик 
Организатор: Асоциация ЦУИР 

 
На 27 февруари 2020 г. в сградата на община 
Пазарджик се проведе среща на 
заинтересовани страни. Г-н Симеонов 
представи текущото състояние на проекта, 
неговите постижения главно свързани с 
идентифицираните най-добри практики за 
ЗеОП от партньорите на проекта и 
разработения инструментариум за ЗеОП. Г-
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жа Татяна Куртакова, експерт в Асоциация 
ЦУИР, представи мерките, които биха могли 
да бъдат интегрирани в Регионалния план за 
действие с цел насърчаване на по-голямо 
реализиране на зелени покупки сред 
публичните органи. Срещата бе посетена от 
местни и регионални заинтересовани страни 
като: представители на общини, регионална 
дирекция по околна среда, представители на 
МСП и НПО, които действат в областта на 
екологичните инициативи.  

 

Този път акцентът на събитието бе да се 
започне дискусия с регионалните 
заинтересовани страни относно 
потенциалните дейности, които биха могли 
да бъдат от добавена стойност за региона 
чрез „екологизиране” на публичните покупки 
на стоки и услуги. По време на 
дискусионната сесия бяха събрани някои 
интересни изявления и обратна връзка от 
участниците - те подчертаха необходимостта 
от комуникационна кампания, която има за 
цел повишаване на осведомеността и 
капацитета по тази конкретна тема, както и 
необходимостта от разработване на 
подробни и персонализирани местни 
подзаконови актове, които да интегрират 
концепцията за ЗеОП и по този начин да 

допринесат за стратегическите екологични 
цели, определени на национално ниво. 

 

 
Място: Алзира, Валенсия, Испания  
Date: 27 Февруари 2020 
 

Среща на заинтересовани лица, 
организирана от MANRA 

Политици и техници от местната и 
регионалната администрация и 
представители на област Рибера Алта 
участваха в среща, организирана от 
Сдружението на общините от област Рибера 
Алта - MANRA, за да обсъдят дейностите в 
Плана за действие, който ще бъде приложен 
във фаза 2 на проекта. 

 

Новини от Испания 
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Тръжните документи за селективно събиране 
на твърди градски отпадъци бяха 
представени на политическите 
представители. Те описват метода за 
събиране от врата до врата, както и 
екологичните критерии и изисквания за 
участие на участниците в търга, които трябва 
да докажат своята професионална 
платежоспособност чрез предоставяне на 
съответните екологични етикети. 

 

По същия начин беше представен регламент, 
който формулира връзката на гражданите и 
предоставяната услуга, която ще бъде 
одобрена на следващата пленарна сесия на 
съвета, в която гражданите се информират 
как да изпълняват задачите за рециклиране в 
домовете си, когато отделят своите 
отпадъци. По отношение на съдържанието 
на плана за действие, представителите 
изтъкнаха техническите трудности, с които се 
сблъскват професионалистите от публичните 
органи при изготвянето на спецификации с 
екологични критерии. 

 

 

 

 

Среща на заинтересовани лица от 
работната група по проект GPP-
STREAM  

 
Дата: 20 Февруари 2020; Организатор: Министерство 
на Околната среда, Водите и Горите - Румъния  

 
На 20 февруари 2020 г. в гр. Букурещ, 
Министерството на околната среда, водите и 
горите проведе среща със заинтересовани 
страни на работната група за изпълнение на 
проекта GPP-STREAM. Събитието създаде 
възможност за интегриране на екологичните 
политики в секторните политики на 
централно ниво, за да се свържат публичните 
участници в централните власти в областта, 
които желаят да интегрират устойчивото 
развитие в своите пазари. 

Новини от Румъния 
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 На събитието присъстваха представителите 
от техническо ниво, както и такива на ниво 
взимане на решения от министерствата с 
отговорности в областта на обществените 
поръчки, Националната агенция за 
обществени поръчки на Румъния, 
Националния орган по дигитализация в 
Румъния, подчинените и координирани 
институции на Министерството на околната 
среда, водите и горите.  

Темата на дискусиите беше следната:  

• Вторият проект на Националния план за 
действие относно ЗеОП в контекста на 
процеса на преразглеждане на националния 
закон за зелените обществени поръчки 

 • Дискусии относно целеви участници от 
Националния план за действие относно ЗеОП 

 

 • Дискусии относно мониторинга и 
актуализирането на Националния план за 
действие за ЗеОП 

 

 

 

Среща на заинтересовани лица 
ОНЛАЙН организира агенцията за 
развитие на Североизточен район, 
Румъния - North-East RDA 

 
Дата: 16 Април 2020 
Организатор: North-East RDA 
 

На 16 април 2020 г. беше проведена онлайн 
среща на заинтересованите страни между 
Ръмънската Североизточната агенция North-
East RDA , нейните заинтересовани страни и 
Амелия от Министерството на околната 
среда, водите и горите. 
Срещата беше разделена на 3 части, както 
следва: 
• Представяне на регионалния план за 
действие; 
• Бъдещи дейности (останалите - в края на 
първата фаза и тези във втората фаза); 
• Представяне на резултатите, разработени в 
рамките на проекта. 
 
Най-важните теми, които бяха обсъдени 
внимателно, бяха свързани с 3-те действия в 
регионалния план за действие: 
• Подобрена система за мониторинг на 
зелени обществени поръчки за проекти  
• онлайн кампании за осведомяване за ЗеОП 
и кръгова икономика; 
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• Приемане на екологични критерии в 
търговете за възлагане на обществени 
поръчки на Североизточна агенция за 4 
категории продукти. 
 
Амелия представи идеи, свързани с 
бъдещите промени в националното 
законодателство относно ЗеОП и основните 
ползи за публичните администрации от 
внедряване на Националният план за 
действие  

 

Първите семинари на GPP-STREAM вече са 
реалност. Партньорите от Испания, Румъния, 
Италия, Франция, Италия и България вече 
бяха домакини на първите си национални 
уебинари на тема ЗеОП и ефективност на 
използваните ресурси! #gppstream #webinars 

Очакваме уебинарите по темата за ЗеОП и 
бенефициентите на фондове на ЕС! 

Вторият испански уебинар се проведе на 25 
Март - Роли на ЗеОП за бенефициенти на 
средства от ЕС - пилотен случай за 
управление на отпадъците 

Водещ: Андреа Гарсия и Виктор Рей, 
Сдружение на общините от област Рибера 
Алта. 

 Фокусът беше върху следните теми: 

• Пилотен проект: разделяне на отпадъци, 
управлявани в Рибера Алта. Въвеждане на 
критерии за ЗеОП. 

• Преносимост на критериите за обществена 
поръчки към други общини, наблюдение на 
добри практики и потенциални ползи 

Гледайте видеото тук: 
Втори испански уебинар – запис 
 
Автономната област Фриули Венеция Джулия 
беше домакин на Втори италиански уебинар 
с безпрецедентен интерес и висока 
посещаемост. Темата беше доказателства за 
ЗеОП! 

• Какво може да поиска и приеме 
публичната администрация в офертата за 
тест на критериите за околната среда, 
включени в състезателната документация? 

• Какви проверки трябва да се извършват 
при изпълнение на договора? 

Уебинарът предлага да предложи идеи за 
яснота и задълбочаване с регулаторни 
справки, конкретни примери и някои 
примери от съответната съдебна практика. 

Гледайте видеото тук: 
Втори Италиански уебинар 
 
Първи национален уебинар на румънски 
език! 

Тема: Политики на ЗеОП за устойчиво 
развитие и ефективност на ресурсите 

Водещ: Амелия Туртуран, Румънско 
министерство на околната среда, водите и 
горите. 

Политиките за зелени обществени поръчки и 
плановете за ЗеОП могат да внедрят по-
бързо ЗеОП във всички инструменти на 
политиката свързани с ефективното 

GPP-STREAM онлайн 

https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/news/news-article/8126/second-national-webinar-in-spanish/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/news/news-article/8161/the-mean-of-proof-for-the-gpp-recording/
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използване на  ресурси и стоки и услуги, като 
също играят важна роля за насърчаването на 
екологизирането на икономиката. Трябва да 
се обсъди как подходът за ЗеОП да бъде 
интегриран, за да гарантираме използването 
на ефективността на ресурсите и как можем 
да актуализираме Зеленото ръководство за 
обществени поръчки, което включва 
минималните изисквания по отношение на 
опазването на околната среда за определени 
групи продукти и услуги, които се изискват на 
ниво на техническите спецификации. 

Гледайте видеото тук: 
Първи румънски уебинар 
 

 

Вторият уебинар на Български език, има за 
цел да достигне местни заинтересовани лица 
и да развива темата за ЗеОП в плановете за 
развитие на селските и градските региони. 
Николай Димитров от Община Габрово, 
заедно с Георги Симеонов от асоциация 
ЦУИР ще говорят за проект GPP-STREAM, ще 
дават идеи, предложения и препоръки.   

Очаквайте запис на уебинара на уебсайтана 
проекта и запазете своето място за участие 
за предстоящия Европейки Уебинар! 

На края на фаза 1 (м.Май 2020) на проекта, 
Фондация Екоситеми ще организира уебинар 
на тема планове за действие.  

Работен език: Английски 

Следвайте ни на нашата уебстраница, както и 
социалните ни канали за да запазите своето 
място! 

 

Петото международно обучение по проект 
GPP-STREAM се проведе ОНЛАЙН 

Поради кризата с COVID-19 и последвалите 
ограничения за пътуване, партньорите по 
проекта се съгласиха да проведат петото 
подред международно обучение ОНЛАЙН, 
което при други условия трябваше да се 
случи в гр.Габрово.  

Дата: Март 31 – Април 2, 2020.   

Партньорите се събраха в три поредни дни за 
да дискутират плановете за действие, за да 
получат предложения за подобрения и 
препоръки и за да поговорят за всички 
свършени и предстоящи дейности по 
проекта.  

Първите два дни, партньорите бяха 
разделени на работни групи:  

Работна група 1 - ЦУИР, Агенция за развитие 
на североизточен район, Румъния, 
Автономна област Фриули- Венеция Джулия, 
Областна администрация Лацио 
Работна група 2 - Министерство на околната 
среда, Румъния Регионална енергийна 

Предстоящи уебинари 

5то Международно обучение – 
България – ОНЛАЙН 

https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/news/news-article/8244/recording-of-the-first-romanian-gpp-stream-webinar/
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агенция Оверн-Рона-Алпи, Франция, Община 
Габрово и Сдружение на общините от област 
Рибера Алта, Испания 

 
По време на двучасовата среща, всеки от 
четирите партньора представи дейностите, 
които възнамеряват да разработят и по-
късно да изпълнят като част от своя план за 
действие. Всяка една от презентациите беше 
последвана от сесия с Въпроси и Отговори, 
която целеше да подобри съдържанието на 
плановете. Всеки един от партньорите 
получи насоки за подобрение, сподели сови 
идеи и опит.  

Третият ден беше пленарна сесия с 
любезното участие на всички партньори.  

Матео Гордини (Фондация Екосистеми) 
направи обзор на всички препоръки и 
подчерта най-важните точки, които 
изграждат добър план за действие. Той 
подчерта значението на връзката на всяка 
дейност с научените уроци и с адресирания 
иснтрумент, съдържанието, дължината на 
плана за действие, броя на дейностите, които 
трябва да бъдат включени и т.н.  

След това г-н Флорин Ланчантин се 
представи и изрази готовността си да 
приветства всички партньори във Франция за 
последното събитие по проекта.  

Преди края, думата беше дадена на община 
Габрово. Г-н Тодор Попов представи проекта 

на своя план за действие и предвидените 
дейности.  

 
Благодаря на всички партньори за 
търпението и безпроблемната организация 
при тези предизвикателни обстоятелства!  
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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 Фриули- Венеция 
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  

Регионална енергийна агенция 
Оверн-Рона-Алпи, Франция 

 

www.auvergnerhonealpes-ee.fr  

Партньорство 

http://www.regione.fvg.it/
http://www.regione.lazio.it/
http://www.fondazioneecosistemi.org/
http://www.mmediu.ro/
http://www.adrnordest.ro/
http://www.gabrovo.bg/
http://www.cseg.eu/
http://www.manra.org/
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
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ИСКАТЕ ЛИ ДА СТЕ ЧАСТ ОТ ПРОЕКТ „GPP-STREAM“ И ДА НАУЧИТЕ 
ПОВЕЧЕ ? 
Абонирайте са за информационната ни брошура чрез сайта www.interregeurope.eu/gpp-
stream  
РЕДАКТОР 

За всякаква информация или актуализация на бюлетина се свържете с:  
 
Г-жа Татяна Куртакова| tatyana.kurtakova@cseg.eu  

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В: 

                        
 

 

http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
mailto:tatyana.kurtakova@cseg.eu
https://fb.me/gppstream
https://twitter.com/GppStream
https://www.linkedin.com/in/gpp-stream-project-26a555176
https://www.youtube.com/channel/UCCmC36wdKaYi8cLYf80a_kg
https://www.instagram.com/gppstream/

