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Бюлетин 1
Представяме Ви първата издание на електронния бюлетин на проект Green ProcA – „Зелени
обществени поръчки в действие”. Бюлетинът ще излиза 2 пъти годишно и е насочен към
експертите от общинските и държавните институции отговорни за изготвянето и провеждането
на тръжни процедури за обществени поръчки. Бюлетинът ще дава информация за дейностите
по проекта, добрите практики, инструменти, събития и придобития опит при изпълнение на
зелени обществени поръчки.

Green ProcA – част от пътя на Европа към 20/20/20…
ЕС иска да намали емисиите на CO2 с 20% до 2020 година – една от целите на “20-20-20”.
Зелените обществени поръчки (ЗеОП) могат да допринесат значително за постигането на тази
цел.
Проекта Green ProcA - „Зелени обществени поръчки в действие” – надгражда над резултатите
от проекта Buy Smart+. Главната цел на проекта е да популяризира зелените обществени
поръчки сред публичните институции. Проекта се фокусира първоначално върху общините
подписали съглашението на кметовете и техните планове за действие за устойчива енергия.
Освен това, общини, които имат планове за устойчиво енергийно развитие или такива за
намаляване на емисиите на СО2, също могат да получат подкрепа от проекта Green ProcA.

Проекта предлага:
Информация за поръчителите
Интернет страницата на проекта, www.gpp-proca.eu, дава информация и изчислителни
инструменти за зелени обществени поръчки. Там ще намерите:
•

Информация за зелените обществени поръчки (ЗеОП) и тяхното прилагане стъпка по
стъпка

•
•
•
•
•
•

Информация за прилагането на зелените обществени поръчки в общини подписали
съглашението на кметовете и имащи план за действие за устойчива енергия
Представяне на законовите изисквания за ЗеОП и положението с обществените
поръчки в различните държави
Представяне на пилотни проекти и добри примери от практиката
Раздел с новини и съобщения за събития, обучения и конференции
Раздел с брошури за сваляне
Препратки към свързани европейски и национални дейности за ЗеОП и Конвента на
Кметовете

Безплатни консултации и обучения
Ако желаете да повишите осведомеността си за ЗеОП и енергийните и екологичните критерии
или желаете да направите първата си ЗеОП, като използвате разработените инструменти, моля
свържете се с нас и заявете интереса си към:
• Безплатно обучение
• Безплатна персонална консултация
• Помощ за изготвянето на пилотен проект
Национални интернет страници
Партньори от 7 страни участват в проекта Green ProcA. Проекта представя, внедрява и
доразвива инструменти за зелени поръчки в България, Германия, Унгария, Италия, Полша,
Румъния и Словакия.
Национални и международни награди
Ще бъде присъдена национална награда за ЗеОП във всяка страна участник в проекта,
победителите ще участват в конкурса за европейска награда за успешен пилотен проект.
За повече информация посетете българската интернет страница: http://gpp-proca.eu/bg.

Контакти
Енергиен център София
Евелина Стойкова
Тел.: 02/9628443
estoykova@sec.bg

Асоциация на родопски общини
Златка Николова
Тел.: 0301/620 48
zlatka_nikolova1979@abv.bg

Цялата отговорност за съдържанието на настоящите насоки е на авторите. Те не отразяват
непременно мнението на Европейския съюз. Нито EACI, нито Европейската комисия носят
отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в тях
информация.

