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.

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.

Добри практики за
прилагане на зелени
обществени поръчки на
територията на ЕС
Резюме
Въз основа на проучване на съвременните казуси за ефективно прилагане на зелените
обществени поръчки в регионите партньори на GPP4Growth, този бюлетин представя
примери за най-добрите практики за ЗОП, както и конкретни препоръки за прилагането
на такива най-добри практики на територията на Европейския съюз. Целта е да се
предостави на създателите на политики и на заинтересованите страни инструмент за
определяне на възможните начини за подкрепа на увеличението на зелените
обществени поръчки в техните региони.

Проучването
Информация за подходящи зелени обществени поръчки беше събрана от
всички партньори по проект GPP4Growth чрез обстойно проучване и онлайн
анкетна карта, която бе промотирана от партньорите по проекта. Проучването
бе разделено на 4 секции, които бяха създадени с цел да адресират целите на
проучването и да подберат максимално релевантни и подходящи примери.
a)
b)
c)
d)

Идентичност на добрата практика
Описание на добрата практика
Нужди, бариери и фактори за успех на добрата практика
Резултати и перспективи за надграждане и развитие

Бяха събрани общо 29 примера от всички 9 партньора по проекта, които
включваха регионални и национални примери за добри практики в сферата на
ЗОП.

Проблеми, които проучването адресира
Проучването бе проведено, за да се обърне внимание на следните въпроси:
• Кои са най-успешните подходи за зелени обществени поръчки в стимулирането на
екологичните иновации, ефективността на ресурсите и зеления растеж?
• Кои са основните движещи сили и ограничения при формулирането на екологични
критерии в процесите на възлагане на обществени поръчки?
• Какви са основните резултати от интегрирането на "зелените" критерии за
възлагане при публични търгове?
• Какви поуки могат да бъдат извлечени от приемането на екологични практики в
обществените поръчки?
• Добрите практики могат ли да бъдат прехвърляни в други региони и отрасли на ЕС?
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Резюме на разгледаните добри практики
Кои са очакваните
ползи от
прилагането на
ЗОП?
Респондентите бяха
запитани какво смятат
за ползите от
използването на ЗОП
(% положителни
отговори)
76% - Енергийна
ефективност и по-добро
използване на
ресурсите
66% - Намаляване на
емисиите на ПГ
48% - Спестявания на
средства
24% - Осигуряване на
стимули за индустрията
за иновации
17% - Намаление на
цените на зелените
стоки и услуги

Голямата част от случаите с най-добри практики се осъществяват на ниво местна
администрация и се отнасят до зелените търгове, стартирани от местните власти, за
да се отговори на местните нужди и предизвикателства като подобряване на
уличното осветление на общините, обновяване на обществени сгради и използване
на устойчиви услуги за управление на отпадъците. По-голямата част от
анализираните случаи се отнасят до строителни и ремонтни дейности, извършвани с
цел повишаване на енергийната ефективност на сградите (например изграждане на
начално училище с почти нулева енергия в Малта). Съответните поръчки могат да
включват покриване и покриване на покриви, водопроводни и електрически работи,
слънчеви панели, както и подмяна на стари уреди с нови енергийно ефективни.
Значителен дял от случаите (т.е. 24%) се отнася до интегрирането на новаторски
решения за пестене на енергия в обществени инфраструктури (например обществено
осветление или образователни сгради), следвани от зелени оферти за доставка на
офис консумативи като рециклирана хартия и консумативи. Услугите за управление
на отпадъците и устойчивият транспорт също са в основата на дейностите по
възлагане на обществени поръчки. И накрая, транспортът представлява сектор с
голям потенциал за подобряване на околната среда.

Ключови открития
Анализът на данните подчерта, че липсата на опит при прилагането на екологичните
критерии е най-влиятелният фактор за възпрепятстване на възлагане на ЗОП. Друго
предизвикателство за публичните органи е да оценят и проверят информацията и
документацията, представена от участниците в търга, в отговор на определените
екологични критерии.
Събраните случаи разкриха и други бариери като ограничената зрялост на пазара и
липсата на практически инструменти и информация за ЗОП. В литературата се
посочва, че има голям брой фактори, засягащи публичните власти относно
прилагането на екологични критерии в тръжните процедури, вариращи от
разпространението на корупцията до наличието на подходящо квалифицирана
работна сила и достъпа до финансиране. За да се преодолеят тези
предизвикателства, възлагащите органи са склонни да възлагат дейностите по
възлагане на обществени поръчки чрез възлагане на експерт в областта (например
агенция по енергетика), за да изпълняват и администрират целия процес.
Фигура 1: Фактори, влияещи прилагането на зелени обществени поръчки
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Кои са общите основни проблеми идентифицирани в проучването?
В резултат на казусите за най-добри практики бяха идентифицирани и някои
проблемни области във връзка с прилагането на ЗОП;
• Местните власти се колебаят да въведат зелени обществени поръчки поради
възприемането на високи предварителни разходи.
• Промяна в отношението е необходима за осъществяване на екологични обществени
поръчки в рамките на възлагащите органи.
• Успешното прилагане на екологосъобразни практики за обществени поръчки изисква
подкрепа от висшето ръководство и висок политически ангажимент в правителството.
• Местните власти притежават ограничени ресурси и не се чувстват в състояние да
осъществят съществени промени в процеса на възлагане на обществени поръчки.

Препоръки за политики



















1. Създаване на национален/регионален план за действие за очертаване на ключови действия и мерки за насърчаване
на екологичните обществени поръчки.
2. Организирайте програми за обучение, за да увеличите капацитета на служителите за обществени поръчки да:
а. интегриране на съображенията за околната среда в тръжните процедури
б. администриране на целия процес на търговете
в. отговарят на запитванията на оферентите и проверяват екологичните твърдения
г. да оцени разходите по жизнения цикъл при тръжните процедури и да избере най-изгодната оферта.
3. Повишаване на осведомеността относно (екологичните и финансовите) ползи от екологичните обществени поръчки
на всички административни нива.
4. Обърнете се към платформите и инструментите на ЕС (напр. Бюрото за помощ на ЕС), за да изтеглите информация
за практическите и политическите аспекти на прилагането на ЗОП.
5. Преди да публикуват покана за представяне на оферти, възлагащите органи следва да извършат анализ на пазара,
за да оценят пазарните тенденции и да определят наличието на алтернативи, които са за предпочитане за околната
среда.
6. Проверете наличието на "зелени" критерии за категориите отделни категории продукти и услуги.
7. Насърчаване на съвместни инициативи за възлагане на обществени поръчки чрез сътрудничество с други публични
администрации за закупуване на стоки и услуги.
8. Използвайте цялостен подход за определяне на техническите изисквания на договора въз основа на следните стъпки:
а. Определете предмета.
б. Оценете действителните си нужди от гледна точка на това, какви са вашите политически приоритети (например
намаляване на емисиите на парникови газове или подобряване на качеството на въздуха) и какво искате да постигнете,
като използвате зелени обществени поръчки.
в Разработване на технически спецификации по отношение на нивото на екологичните показатели на продукт, услуга
или работа.
г. Определете критерии за възлагане, които насърчават оферентите да донесат дори по-високи нива на екологично
представяне.
д. Задайте клаузи за изпълнение на договора, които подчертават екологичните ангажименти, поети от изпълнителите, и
осигурете подходящи средства за защита, ако те не са достатъчни.
е. Оценявайте разходите за жизнения цикъл, когато сравнявате офертите и отхвърляте офертите, които не отговарят на
техническите спецификации и националните закони за околната среда.

GPP4Growth - Дейност A1.2 - Страница 3

Страна

Основни проблеми и уроци
-

Латвия

-

-

Италия

-

-

Испания

-

-

Белгия

-

-

Гърция

-

-

-

Малта
-

България

Полша

Ирландия

-

- Прилагането на екологични обществени поръчки в общините с ниски доходи до голяма степен зависи от средствата на ЕС и
наличието на финансиране за тези видове дейности.
- Местните власти се колебаят да въведат екологични доставки, поради високите разходи за предварителни плащания.
- Включването на "зелени" критерии в тръжните процедури следва да стане задължително изискван е за всички публични
органи.
- Обществените органи следва да повишат осведомеността относно ползите от екологичните обществени поръчки на всички
административни равнища.
- Децентрализираните инициативи могат да действат като пример за други региони, изправени пред общи предизвикателства,
като същевременно предизвикват промени в политиката към по-екологосъобразни практики.
- Политиките и критериите за ЗОП могат успешно да се прилагат не само при закупуване на стандартизирани стоки, но и при
закупуване на сложни и персонализирани услуги като услуги за управление на отпадъците.
- Общата поръчка може да бъде много полезен подход към ЗОП.
- Персоналът обикновено не желае да прилага по-устойчив подход в практиките за възлагане на обществени поръчки, затова е
необходимо да се положат допълнителни усилия за повишаване на осведомеността и подробно разясняване на предимствата
на екологичните обществени поръчки.
- Испанските примери демонстрират, че местните власти често трябва да си сътрудничат с външни експерти за подготовката и
администрирането на "зелени" търгове, особено в области, в които те нямат опит или капацитет.
- Силна политическа ангажираност, отразена в регионалните планове или стратегии за действие, е предпоставка за успешното
прилагане на политиките в областта на екологосъобразните обществени поръчки.
- Прилагането на различни партиди за различни качества на продукти и услуги може по същество да увеличи участието на
доставчиците в търговете и да намали разходите.
- Договорите трябва да включват клаузи, които ще описват последващи действия, които са от решаващо значение за
поддържането на услуги, които са жизнеспособни дори и след продължителността на договора.
- Насърчава се създаването на стартиращи срещи с избрани доставчици, последвано от активно управление на договорите.
- Държавните органи следва внимателно да проучат местните пазари, преди да изготвят техническите спецификации и да
определят цените за закупените услуги.
- Съществуването на единна рамка (например план за действие) може по същество да улесни изпълнението на "зелените"
търгове.
- служителите в обществените поръчки следва да проучат пазарния пейзаж, за да установят дали доставчиците са в състояние
да спазват изискванията за опазване на околната среда и устойчивостта и да определят наличното предлагане.
- Всички процедури за възлагане на обществени поръчки следва да включват ясни и проверими екологични критерии за
продуктите и услугите.
- За да се променят практиките за възлагане на обществени поръчки, се изисква подкрепа от "по-горе".
- Въвеждането на критерии за минимални емисии при събирането и транспортирането на отпадъци е накарало все повече
доставчици да инвестират в модернизирането на своите флоти, за да осигурят по-чисти и по-екологосъобразни услуги за
събиране на отпадъци.
- Държавните органи могат да разчитат на регламентите на ЕС да прилагат екологични изисквания за закупуване на продукти и
услуги.
- Публичните органи следва да осигурят висока видимост, като публикуват поканата за участие в търга колкото е възможно пошироко, като гарантират, че ще бъдат подадени достатъчно оферти / оферти

-

- обществените органи следва да вземат предвид целия жизнен цикъл на продуктите при създаването на "зелени" догов ори.
- Ключова бариера пред прилагането на ЗОП е ограничените финансови ресурси на местните власти.

-

- Трябва да има промяна от възлагането на рамкови споразумения на доставчика, който предлага най-ниската цена за найизгодната оферта по отношение на устойчивостта и екологичнитеGPP4Growth
резултати.
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-

- Ангажираността с доставчиците в началото на изследователската фаза на проекта дава ценна представа за пазарните
тенденции и развитието на продуктите, които може да не са публично известни по друг начин.

-

- Екологичните въздействия следва да бъдат взети предвид по време на етапа на оценка.

ЗА КОНТАКТИ
Агенция за регионално
икономическо развитиеСтара Загора
Address:гр. Стара Загора,
ул. „Генерал Столетов”
№127
Tel:+359 346050 07
Email: office@szeda.eu

Допълнителна информация
Тази публикация е изготвена от Департамента по съобщенията, действията по климата и
околната среда на Република Ирландия / Roinn Cumarsaide, Gnómhaithe ar son na hAeradeide
agus Comhshaoil и се основава на изследователски доклад от регион Земгале, Латвия и
партньорският консoрциум на проект GPP4Growth. Пълният доклад се нарича „Добри практики
за успешни ЗОП” и може да бъде предоставен при поискване.

Посетете www.interregeurope.eu/gpp4growth за повече информация за GPP4Growth.

