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• Предстоящи събития 

ПРОЕКТЪТ В РЕЗЮМЕ 

GPP4Growth обединява 9 партньори от 9 
държави, за да обменят опит и практики и да 
подобрят капацитета си за прилагане на 
политики за ефективност на ресурсите, които 
насърчават екоиновациите и зеления растеж 
чрез зелени обществени поръчки. Седем от 
тях продължават да си сътрудничат за 
допълнителните дейности по проекта в 
продължение на една година. 

 

WWW.INTERREGEUROPE.EU/GPP4GROWTH  

Уважаеми читатели, 

Добре дошли в първото издание на поредицата бюлетини от петата покана (5th 
call) за допълнителни дейности на проекта GPP4Growth! 

GPP4Growth е европейски проект, финансиран от програмата INTERREG Europe, 
който има за цел да създаде възможности за публичните органи за стимулиране 
на екоиновациите, ефективността на ресурсите и зеления растеж чрез зелени 
обществени поръчки (GPP). 

В рамките на 5-та покана на GPP4Growth партньорите ще начертаят 
въздействието на COVID-19 върху прилагането на GPP, ще предоставят примери 
за успешни практики и ще идентифицират обещаващи пътища за възстановяване 
и устойчивост.  

На следващите страници ще намерите редакционна статия, описваща цялостния 
контекст и целите на допълнителните дейности на проекта, както и информация 
за най-новите разработки и предстоящи събития в рамките на проекта. 

Бюлетините на GPP4Growth 5th Call ще бъдат два и ще се публикуват всеки 
семестър. Чрез уебсайта на нашия проект и този бюлетин ние ще ви държим в 
течение за нашия напредък и ключови резултати. 

Екипът на проект GPP4Growth 

https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/gpp4growth/


  
  

 

 

 

Проектът „Зелени обществени поръчки за ресурсно ефективен 

регионален растеж – GPP4Growth“ има за цел да подобри 

политиките за ефективност на ресурсите и да подкрепи публичните 

администрации и бизнеса да възприемат подходи за разходите 

през целия жизнен цикъл и да подобрят цялостното управление на 

ресурсите и отпадъците чрез използването на зелени обществени 

поръчки ( GPP).

 

Избухването на COVID-19 накара политическите и икономическите 

участници на ЕК и ЕС да облекчат зелените правила за 

обществените поръчки, докато не бъдат задоволени 

непосредствените социално-икономически нужди в общността. 

Здравните рискове и затварянето на границите заради пандемията 

породиха несравнима необходимост от закупуване на стоки и 

услуги по начини, които често не се придържат към критериите за 

GPP; нерегламентираните и бързи процеси на закупуване на 

продукти като пластмаси за еднократна употреба също породиха 

екологични опасения и разкриха неподготвеност за поддържане на 

условията за устойчивост по време на извънредни ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В контекста на това „отпускане“ и „замразяване“ на финансовите 

стимули на GPP, партньорите на GPP4GROWTH работят съвместно 

за подобряване на планирането и прилагането на политиката за 

GPP за териториално възстановяване и устойчивост чрез 

съответните си инструменти на политиката (6 текущи и 1 за 2021-

2021 г.) 2027 програмен период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ 

Водещ партньор: Университет на Патра (GR) 
Лице за контакт: Христос Бурас 
Телефон:+30 2610960375 
Електронна поща: bouras@cti.gr 
уебсайт: http://www.upatras.gr/en 

ПАРТНЬОРСТВО 

 Университет на Патра (GR) 

 Регион Ломбардия (IT) 

 
Лодзки регион (PL) 

 Провинция Антверпен (BE) 

 
Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора (BG) 

 
Департамент по комуникации, климатични действия и околна среда (IE) 

 
Фондация за регионално развитие и диалог на Малта (MT) 

Пета покана и GPP4Growth 

Проектът GPP4Growth 

http://www.upatras.gr/en
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Партньорите картографират въздействието на COVID-19 върху 
прилагането на GPP, ще предоставят примери за успешни практики 
и ще идентифицират обещаващи пътища за възстановяване и 
устойчивост. След това те ще проведат 3 междурегионални 
семинара, за да изградят капацитет за това как: 

a) Прилагане на синергии с финансовите инструменти на ЕС за 
бързо възстановяване 

b) Подобряване на GPP на лични предпазни и медицински 
средства в своите региони 

c) Оценка на ефективността на политиката по време на COVID-19 и 
след това; партньорите ще прегледат и своите политически 
планове (в контекста на PI), за да проведат по-добре процесите 
на спешни обществени поръчки със Зелената  сделка на ЕС. 

Освен това те ще бъдат домакини на срещи във всеки регион (1 на 
семестър) и ще извършват комуникационни дейности, за да 
споделят резултатите от проекта със заинтересованите страни и да 
получават информация за нови мерки. Основните изходи ще бъдат 

a) съвместен доклад за състоянието на COVID-19 
b) 3 междурегионални семинара и идентифициране на добри 

практики от регионите-участници 
c) 14 срещи на заинтересованите страни 
d) 2 кампании с бюлетин и 7 информационни дни (по 1 ден всеки) 

за информиране на потенциалните бенефициенти за нови 
мерки и възможности за възстановяване

Откриващо събитие 

Начална среща от 5-та покана на GPP4Growth се проведе на 14 

септември 2021 г., организирана онлайн от Университета в Патра, 

което бележи началото на едногодишните допълнителни дейности. 

В събитието участваха представители на всички 7 партньори по 

проекта. Университетът в Патра, като организация, управляваща 

проекта, организира срещата. PP5 и PP6 от началния консорциум на 

GPP4Growth не участват в допълнителните дейности по проекта. 

Срещата беше организирана на сесии, по време на които 

участниците изнесоха презентации, засягащи всички аспекти на 

дейностите, предвидени на етап кандидатстване по проект 

GPP4Growth. По време на първата сесия UPAT представи прегледа 

и визията на GPP4Growth 5-та покана за допълнителни дейности и 

работния план на проекта. По време на втората сесия SZREDA и 

UPAT представиха дейностите от 1-ви семестър, а по време на 

третата сесия MRDDF и UPAT представиха съответните дейности от 

2-ри семестър. 

 

 

  

1-ви семестър 

Дейности по проекта 
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 Дейност A1: Състояние на GPP след COVID-19 

Партньорите от GPP4GROWTH предоставиха информация и доказателства за предизвикателствата при 

прилагането на GPP практики в страните-партньори в резултат на пандемията Covid-19. Партньорите 

събраха данни относно въздействието на кризата Covid-19 върху GPP и успешни случаи на GPP в отговор 

на и по време на кризата Covid-19.

Дейност A3.1: Срещи на заинтересованите страни 

Партньорите на GPP4GROWTH организират срещи на заинтересованите страни, предвидени в проектна дейност A3, с акцент върху: а) 

документиране и анализиране на предизвикателствата при прилагането на зелените обществени поръчки (GPP) по време на пандемията, б) 

споделяне на примери за успешно прилагане на GPP и в) идентифициране на пътища за използване на GPP за ефективни инструменти на 

политиката за управление след епидемията.

Дейност A2: Семинар за синергични действия с финансовите инструменти на ЕС 

Семинарът A2 относно синергичните действия с финансовите инструменти на ЕС се проведе онлайн на 30 март и е организиран от водещия 

партньор UPAT. Регионалните срещи на заинтересованите страни, провеждащи този семестър, осигуряват необходимите консултации за 

възникване на съответните финансови синергии, които ще бъдат оценени и разпространени под формата на общопрактикуващи лекари.

 

Акценти от партньорите 

• Одобрен е гръцкият 
„Национален план за действие за зелени 
обществени поръчки“. Целите на му са: 1) 
Създаване и прилагане на базово ниво на 
възприемане на зелени критерии при 
обществените поръчки на продукти, 
услуги и проекти. 2) Постепенно 
увеличаване на GPP през следващите три 
години в определени сектори на стоки, 
услуги и проекти. 3) По-широко 
интегриране на оценката на разходите за 
жизнения цикъл в обществените поръчки. 
4) Разпространение на екологичните и 
икономически ползи от GPP. 5) 
Повишаване на осведомеността, 
изграждане на капацитет и активно 
участие на заинтересованите страни 
(възложители и икономически оператори) 
в GPP. 6) Мониторинг на постигането и 
актуализиране на целите. Повече 
информация: 
https://www.mindev.gov.gr/green-public-

procurement/about-gpp-national-action-
plan/?lang=en.  
• UPAT участва и в уебинара на 
Interreg Europe „Събиране и рециклиране 
на пластмасови отпадъци“ на платформата 
за обучение по политики. 
• Междувременно проектът 
GPP4Growth и постиженията на 
българския партньор АРИР – Стара Загора 
бяха представени на международния 
семинар на проект CITYCIRCLE, посветен 
на прехода на градовете към подобрена 
кръгова икономика. Бяха споделени добри 
практики от региона и страната ни при 
прилагане на зеления критерий при 
обществените поръчки 
• Ключовите заинтересовани 
страни за GPP4Growth във Фламандския 
регион се срещнаха онлайн на 9 декември 
2021 г. Срещата беше фокусирана върху 
напредъка на плана за действие 
GPP4growth в условията на пандемия и 
инициативите за политиката на GPP4 във 
Фландрия и Белгия. Това беше 
ползотворна среща или както се изразиха 

двама нови представители: „Радвам се да 
видя толкова много ентусиазъм около 
виртуалната маса!“ и „Приятно е да 
усещам, че има много готовност и стремеж 
да работим заедно по това!“ 
• Регион LODZKIE организира 
онлайн регионална среща на 
заинтересованите страни на 24.2.2022 г. 
под надслов: „Кръгова перспектива в 
икономиката на региона 2022+“. 
Основната цел на срещата беше да се 
оценят неотложните териториални нужди 
и да се обсъдят възможностите за тяхното 
посрещане, като се вземе предвид 
вниманието към екологичните проблеми. 
Участието на заинтересовани страни от 
Quadruple Helix (общо 24), от публичния 
сектор, бизнеса, академичните среди и 
обществото, позволи достъп до множество 
гледни точки и прозрения. 
• На 16 декември 2021 г. регион 
Ломбардия участва в националната 
координационна маса, организирана 
онлайн от италианското министерство за 
екологичния преход по темата GPP. Това 

https://www.mindev.gov.gr/green-public-procurement/about-gpp-national-action-plan/?lang=en
https://www.mindev.gov.gr/green-public-procurement/about-gpp-national-action-plan/?lang=en
https://www.mindev.gov.gr/green-public-procurement/about-gpp-national-action-plan/?lang=en
https://www.szeda.eu/bg/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CITYCIRCLE.html


  
  

 

 

беше важна възможност за включване със 
съответните заинтересовани страни и 
други региони, за да се обсъдят 
минималните екологични критерии при 

обществените поръчки и състоянието на 
изпълнение на регионалните планове за 
действие на GPP. Поради това регион 
Ломбардия, който одобри своя план за 

действие през 2020 г. като част от проекта 
GPP4Growth, започна да прави първите 
стъпки за неговото актуализиране. 

Дейности за 2-ри семестър: 

А4 GPP семинар за сравнителен анализ 

След A1&A3 всеки партньор ще предложи нови индикатори за GPP, които да бъдат тествани съвместно в интерактивно упражнение за 

сравнителен анализ, което позволява на консорциума да установи специфични индикатори за GPP за оценка на инструментите на 

политиката и прилагането спрямо GPP във времена на кризи 

А5 Семинар за спешни поръчки 

Партньорите ще обменят решения за това как да преодолеят бариерите при закупуването на лични предпазни средства и медицинско 

оборудване и ще разработят рамка за интегриране на бързи процеси в техните PI 

A3.2 Срещи на заинтересованите страни 

Заинтересованите страни ще дават обратна връзка за териториално възстановяване, устойчивост и подобряване на управлението на PI 

(по A4 и A5) 

 

 

За повече информация относно предстоящите регионални срещи на заинтересованите страни, моля, посетете 

нашия уебсайт: www.interregeurope.eu/gpp4growth  

 

 

 

ИСКАТЕ ЛИ ДА БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ GPP4GROWTH И ЗНАЕТЕ ПОВЕЧЕ? 

Абонирайте се за нашия бюлетин чрез уебсайта www.interregeurope.eu/gpp4growth. 

РЕДАКЦИЯ 

За всяка информация или актуализация относно бюлетина, моля 
свържете се с: 

Василейос Кокинос | kokkinos@cti.gr  

София Савова | sofia.savova@szeda.eu   

Предстоящи събития 
 

http://www.interregeurope.eu/gpp4growth
http://www.interregeurope.eu/gpp4growth
mailto:kokkinos@cti.gr
mailto:sofia.savova@szeda.eu
https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/
https://twitter.com/GPP4Growth
https://www.linkedin.com/in/gpp4growth-project-649901141
https://www.facebook.com/GPP4Growth-1623599990996800

	Бюлетин № 1 април 2022 г.
	СЪДЪРЖАНИЕ
	ПРОЕКТЪТ В РЕЗЮМЕ
	WWW.INTERREGEUROPE.EU/GPP4GROWTH
	Проектът GPP4Growth
	Пета покана и GPP4Growth
	ДАННИ ЗА КОНТАКТ
	ПАРТНЬОРСТВО
	Дейности по проекта
	1-ви семестър
	Предстоящи събития
	ИСКАТЕ ЛИ ДА БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ GPP4GROWTH И ЗНАЕТЕ ПОВЕЧЕ?
	РЕДАКЦИЯ

