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.

Резюме на международна
работна среща относно
различни похвати за
прилагане на ЗОП в ЕС

Резюме
Този бюлетин представя резултатите и ключовите заключения от
международната работна среща за различни подходи за прилагане на ЗОП в
контекста на дейност A3.1 на проект GPP4Growth. Срещата беше организирана
от Регион Лудж в Полша, на 14 и 15 ноември 2017 г. с участието на всички
партньори по проекта и експерти от всяка страна. Бяха демонстрирани примери
за успешно прилагане на ЗОП в Полша, заедно с няколко общи инструмента на
политиката, които биха могли да се използват за улесняване на публичните
договори за обществени поръчки. По време на събитието участниците
представиха факторите, проблемите и предизвикателствата по отношение на
прилагането на различни видове зелени обществени поръчки в техните
региони и институции.

Общи въпроси и споделяне на опит
По време на международната работна среща представители на
партньорските организации и поканените експерти представиха и
анализираха случаите на внедряване на ЗОП от всички територии на
партньорите. Основните теми бяха:
а) Определения и правен контекст на изпълнението на ЗОП.
б) Въпроси, свързани с прилагането на различни подходи към ЗОП в
партньорските региони.
в) Проблеми и предизвикателства по отношение на прилагането на ЗОП в
техните региони.
г) Начини за прилагане на зелените аспекти в процедурите за възлагане на
обществени поръчки.
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Основни теми за дискусия по време на срещата
Участниците в семинара се съгласиха, че ключовите детерминанти на всички видове
ефективно внедряване на ЗОП са следните:
• Институционализиране на необходимата регулаторна рамка, способна да насърчава
и подкрепя усилията за доброволно или задължително прилагане на ЗОП. Това, което
е свързано преди всичко, е формулирането и приемането на критерии, различни от
цените в процедурите за възлагане на обществени поръчки, за да се постигне
желаният резултат, напр. социални, екологични, иновативни. Освен това е
необходимо да се разработи каталог с най-добри практики, спецификации, критерии
за оценка и обявления за обществени поръчки, които ще трябва да бъдат спазвани в
процедурите по ЗОП и в тръжната документация. Освен това включването на клаузи
за околната среда в подготовката на бюджета за следващите години следва да стане
задължително. Този каталог, клаузи и критерии трябва да бъдат внедрени в редица
национални или регионални стратегии и разпоредби, които признават ЗОП като
инструмент за устойчиво развитие и като показател за балансиране на развитието на
градовете и регионите.
• Разработване на ефективна система за мониторинг на:
- Промени в регламентите относно хода на процедурите за възлагане на обществени
поръчки, очакванията и проблемите, които участниците са сигнализирали. Това ще
позволи задълбочен анализ на настоящите нужди, бариери и ограничения, ще
предостави информация за разработване на системата за обществени поръчки, наред
с другото в юридически, организационни и образователни аспекти.
- Стойността на пазара на обществените поръчки, включително предприемането на
мерки, насочени към ограничаване на разходите извън строгостта на Закона за
обществените поръчки и контрола върху правилното използване на възложителите
чрез изключване на задължението за прилагане на разпоредбите на Закона за
обществените поръчки.
• Инициализиране на редица "меки" действия, насочени към повишаване на
информираността и обучението на заинтересованите страни, служителите от
обществения сектор и широката общественост. Това включва действия като
подобряване на вътрешната комуникация между хората, които подготвят поръчката, и
надзор на тяхното изпълнение, насърчаване на екологичните решения в институции
на национално, регионално и местно равнище, повишаване на знанията и
осведомеността на потенциалните предприемачи (включително по-специално МСП),
организирането на разнообразна информация и образователни дейности, насочени
към участниците в процеса на възлагане на обществени поръчки, продължаване на
промоционалните и образователни дейности, насочени към популяризиране на ЗОП и
накрая, ангажиране в открит диалог с представители от различни среди (включително
изследователи, правни консултанти, възлагащи органи, изпълнители).
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Препоръки за политики
• Да се оценят регионалните потребности в светлината на потенциалното въздействие върху
околната среда и да се определят екологичните обществени поръчки за институцията.
• Ясно определени клаузи за околната среда в тръжните процедури ще улеснят тяхното прилагане.
• За да избегнете съмнения относно използването на ЗОП, започнете с въвеждането на тествани и
правни решения.
• Номинирате лице, отговарящо за координирането на екологичните обществени поръчки.
• Увеличаване на знанията за екологичните обществени поръчки сред служителите на различни
нива, отговорни за процеса на изпълнение на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
• Повишаване на знанията на възложителите за използването на клаузи за околната среда в
обществените поръчки.
• Сътрудничи с външни организации с познания за екологични обществени поръчки.
• Свържете се с външен модул, специализиран в консултирането относно използването на ЗОП.
• Направете промени в правния статус на ЗОП.
• Въвеждане на ЗОП като задължителен елемент на обществените поръчки в законодателната
система.

Резултати от международната работна среща
Работният семинар по различни и разнообразни подходи за ЗОП, организиран
от регион Лудж, успя да изтъкне ключови аспекти от успешното въвеждане на
ЗОП като значението на определянето на ясни и точни екологични критерии за
множество екологосъобразни продукти и услуги, предимствата на тяхното
задължително прилагане и значението на повишаването на осведомеността за
ползите от ЗОП. Предоставянето и представянето на конкретни примери от
Полша помогна на партньорите и заинтересованите страни да разберат
подробностите относно въвеждането на ЗОП в специфична институционална
среда, така че да се намерят прилики с техните територии и регулаторни
рамки.

Допълнителна информация

ЗА КОНТАКТИ
Агенция за регионално
икономическо развитиеСтара Загора

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 доклад за международната работна среща, която бе
организирана от регион Лудж, Плоша. Пълната версия на доклада е достъпна при поискване.

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

Address:гр. Стара
Загора, ул. „Генерал
Столетов” №127
Tel:+359 346050 07
Email: office@szeda.eu
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