GreenS

РЪКОВОДСТВО

Моделът GreenS за зелени
обществени поръчки
ПЪТЯТ НА УСПЕШНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА ЗеОП

Този проект се финансира от Рамковата програма "Хоризонт 2020" на Европейския съюз по договора
за безвъзмездна помощ №649860

Предговор
Ръководството е разработено в рамките на
проект "GreenS – Подкрепящи структури на
зелени обществените поръчки за иновативна
и устойчива институционална промяна",
финансиран по Програма "Хоризонт 2020"
Успешното
прилагане
на
зелените
обществени поръчки и приоритизирането им
чрез
укрепване
на
капацитета
на
администрацията на публичните власти бе
основната цел на тригодишния проект. Освен
това бяха създадени Звена за подкрепа на
зелените
обществени
поръчки
в
партньорските енергийни агенции, за да се
преодолеят бариерите и пречките за
осъществяване на тези поръчки.
Настоящият документ описва целия процес
на създаване на Звената за подкрепа на
зелените обществени поръчки във всички 7
Енергийни агенции на страните партньори по
проекта, предоставените обучения и пилотни
практики, както и поуките, извлечени от
всеки партньор от консорциума GreenS. Целта
е да се улесни възпроизвеждането на целия
процес от други енергийни агенции и
поддържащи структури в цяла Европа.
Повече информация
www.greensproject.eu

за

проекта

GreenS:

Ръководството, разработено от Черноморска
регионална агенция за управление на
енергията (ЧРАУЕ), включва информация
предоставена от всеки партньор по проекта.
Май 2018 г.
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Глава 1

GreenS

ВЪВЕДЕНИЕ
С разрастването на инициативата „Споразумение на кметовете“ и с напредъка на
плановете за действие за устойчива енергия (SEAP/ПДУЕ) в цяла Европа,
необходимостта от последователно подобрение на изпълнението им расте. Едно от
основните предизвикателства, с които публичните власти се сблъскват в този
процес е постигането на по-високи резултати с ограничени ресурси.
Целта на Проект GreenS бе да насочи вниманието на обществените органи към
зелените обществени поръчки, към Оценката на разходите за целия жизнен цикъл
като критерий за възлагане на обществените поръчки - средство за постигане на
амбициозните цели за над 20%-но намаляване на въглеродния диоксид на ЕС до
2020г.

Предистория на GreenS
Дейностите по проекта бяха насочени към
предоставянето на техническа помощ на
публичните
органи в
процеса
на
подготовка и изпълнение на ЗеОП въз
основа на предварителни проучвания и
опит, натрупан в рамките на други
проекти, финансирани от ЕК.
Повечето от Енергийните агенции, които
участват в консорциума на проекта са
поддържащи структури на инициативата
„Споразумение на Кметовете“, имат много
близък поглед върху прилагането на ПДУЕ
в техните региони, въз основа на което
констатират, че публичните власти и найвече общините се нуждаят от техническа и
финансова помощ.
Освен това, в повечето държави липсват
подкрепящи структури, действащи на
национално и регионално равнище, които
да
насърчават
прилагането
на
екологосъобразни обществени поръчки и
сътрудничеството и диалога между
различните институционални нива:
• Европейска комисия;
• Централно правителство и организации
възложители;

• Регионални и местни власти.
Необходимо
е
многостранно
сътрудничество и изграждане на мрежи, за
да се насърчи сътрудничеството в областта
на ЗеОП на различни равнища. Един от
ключовите моменти в прилагането на
ПДУЕ в рамките на „Споразумението на
Кметовете“ са обществените поръчки за
услуги и стоки. За да бъдат по-ефективни,
местните власти се насърчават да прилагат
ЗеОП.
Със създаването на Звената за подкрепа на
ЗеОП към структурите на енергийните
агенции, техните експерти обновиха своя
капацитет и повишиха способността си да
предоставят пълен набор от услуги на
местните власти по прилагането на ЗеОП и
ПДУЕ.
Иновативният подход за създаване на
Звена
за
подкрепа
на
ЗеОП
в
организациите
на
поддържащите
структури улесни сътрудничеството между
местните власти, бизнеса и държавните
институции и по този начин ще се
превърне в репликиращ пример за други
енергийни агенции в целия ЕС, които да
подобрят своите способности и капацитет.
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GreenS иновационен
подход към ЗеОП

GreenS, свързан с инициативата на „Споразумение на Кметовете“, даде възможността
на енергийните агенции в тяхната роля на поддържащи структури да мобилизират и
подобрят своя опит в прилагането на ЗеОП и да предоставят по-всеобхватна, ефикасна
и високо професионална техническа подкрепа на местните и регионалните власти

ЗАЩО ДА ПРИЛАГАМЕ ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ?
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Защо да прилагаме Зелени обществени
поръчки?

Има два основни аргумента за това:
 Защото ни е грижа за околната
среда
 Защото с тях можем да постигнем
нашите климатични цели

GreenS партньорите наричат
това
Зелени
обществени
поръчки (ЗеОП) или зелени
покупки!
“ЗеОП са важен инструмент за
постигане
на
целите
на
политиката в областта на
околната
среда,
свързани
с
изменението
на
климата,
използването на ресурсите и
устойчивото
потребление
и
производство – особено, предвид
огромното значение на разходите
на публичния сектор в Европа за
стоки и услуги”1
Купуване на зелено! Наръчник за ЗеОП,
Европейската Комисия 3то издание, стр. 4
1

Европейските държавни и общински
администрации са основни купувачи!
Местните
власти
изразходват
приблизително 2 трилиона Евро
годишно,
което
е
равно
на
2
приблизително 19% от БВП на ЕС
By purchasing the right products, waste
can be обществени
avoided andпоръчки
productsдвижват
reused,
Зелените
recycled
and reduced.
Remaining waste
кръговата
икономика!
can be an energy source or be part of new
product material

„Въпреки, че ЗеОП са доброволен
инструмент, те играят ключова
роля в усилията на ЕС да се
превърне в икономика с поефективно
използване
на
ресурсите. Те могат да спомогнат
за стимулиране на критичната
маса на търсенето на поустойчиви стоки и услуги, които в
противен случай трудно биха
навлезли на пазара”2
2

Европейската Комисия, http://ec.europa.eu/

Чрез закупуването на подходящи
продукти, изхвърлянето на отпадъци
може да бъде избегнато, а продуктите
да бъдат използвани повторно, да се
рециклират или да се намалят.
Останалите отпадъци могат да бъдат
източник на енергия или да бъдат част
от нов продукт.
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 Зелените поръчки могат да бъдат основен
двигател на иновациите, като предоставят на
индустрията стимули за прилагане на екологосъобразни методи
 Зелените поръчки могат да осигурят финансови
спестявания на публичните власти, особено ако се
имат предвид разходите за целия жизнен цикъл на
даден договор, а не само покупната цена
 Органите, които прилагат зелени поръчки, ще
бъдат по-добре подготвени за посрещане на
нарастващите екологични предизвикателства, напр.
за намаляване на емисиите на парникови газове или
за преминаване към по-кръгова икономика.

Защо ЗеОП?

Научете повече
В допълнение към информацията, предоставена в настоящото Ръководство,
специални насоки, множество примери и други ресурси, относно обществените
поръчки за иновации могат да бъдат намерени тук: DG ENV GPP website;
Procura+ manual (ICLEI); Buying Green Guide3
……………………………………………………………………………………………………………………………..
3

Изготвено от ICLEI за ГД "Околна среда" на Европейска комисия

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПОСРЕЩНАТИ ОТ GREENS ПАРТНЬОРИТЕ
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Насърчаването на
Разработването на
специализирани курсове за
Стратегически план относно
обучение и персонализирано бюро
действията и инструментите
за помощ (вкл. срещи лице в лице
на т. нар. Звена за подкрепа
и директни контакти с държавните
(наричани по-нататък
служители) бе ефективна стратегия
"ЗПЗеОП") бе ключов момент
Институционализацията
за ангажиране на сравнително
за стартиране на
обхвана техническата
голям брой общини за
институционализирането на
помощ за ЗеПО, както и
институционализиране на ЗеОП
ЗеОП
многостепенното
сътрудничество между
редица ключови
участници на
Подобряването на капацитета на
публичните власти за спестяване национално, регионално
Партньорите на GreenS бяха
и местно равнище
на енергия, намаляване на
звена за подкрепа за ЗеОП в
емисиите на CO2 и енергийните
своите региони и държави.
разходи, чрез прилагане на
Тъй като те не са пряко
иновативни решения при ЗеОП се
действащи като възложители,
оказа основно предизвикателство
предизвикателството бе да се
за партньорите от GreenS
намерят начини за постигане
на осезаеми резултати в
Макар, че партньорите
рамките на проекта
идентифицираха най-активните
администрации в техните региони
и ги свързаха в общи форуми,
необходимо е и след
приключването на Проект GreenS
да се продължи пътя за
укрепване на сътрудничеството
между различните нива на
администрацията и да се засили
постигната синергия

Опитът от проекта показа, че институционализирането на ЗеОП отнема време.
Основата е вече положена - трябва да се види колко бързо обучените възложители и
заинтересованите страни, вдъхновени от GreenS, ще почерпят добрия пример, и в бъдещите
си търгове ефективно ще включват екологични и нисковъглеродни критерии, за да стане
този проект наистина успешен!
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПОСРЕЩНАТИ ОТ GREENS ПАРТНЬОРИТЕ

Звеното за подкрепа на ЗеОП * като термин, бе
създадено в самото начало на проект GreenS по
аналогия

на

поддържащите

структури

на

инициативата „Споразумение на Кметовете“ на
Европейската комисия.
Целта бе да се повиши експертното ниво на
Енергийните

агенции,

които

вече

са

поддържащи структури на “Споразумението на
кметовете“, като се разшири тяхната подкрепа и
техническа експертиза в областта на ЗеОП.
МНОГОСТЕПЕННИТЕ ПОДХОДИ СА ПЪТЯ ЗА
УСПЕХА И МЯСТОТО, КЪДЕТО ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ
И ДРУГИТЕ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ СЕ

СРЕЩАТ.
Управителните

комитети*

съставени

от

основните заинтересовани страни във всяка
партньорска държава, бяха създадени, за да
подкрепят активно Звената за подкрепа и
партньорите при разработването на стратегии,
идентифицира-нето на пречките пред процеса
на ЗеОП и изготвянето на препоръките за
промяна на нормативната база. Срещите на
Управителните

комитети

бяха

отлична

платформа за улесняване на многостепенните
подходи и стратегии за прилагане на ЗеОП на
всички нива.
* термини на основните структури, създадени в GreenS

Глава 2
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ
ПОРЪЧКИ
Зелените обществени поръчки (ЗеОП) трябва да бъдат приоритет на публичните
органи, за да се постигнат постоянни постижения. Освен това, изграждането на
капацитет в публичните органи трябва да бъде институционализирано и
експертите да получават непрекъснато обучение и подкрепа. Регионалните и
местните енергийни агенции са ключови участници в подпомагането на този преход
от „интелигентни“, скъпоструващи, с ниско качество и вредни за околната среда
продукти/услуги, към зелени обществени поръчки, които се отнасят до иновативни
и нисковъглеродни дейности.
2.1. НАЧАЛОТО: СЕМИНАР ЗА „ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ“
Целта на семинарна сесия бе да подготви бъдещите обучители по ЗеОП, така нар.
"Звена за подкрепа на ЗеОП", с цялата необходима информация, за да могат уверено
да предоставят обучения за зелени поръчки в своята страна въз основа на своите
национални обучителни пакети. Семинарът бе планиран като 2-дневно събитие,
организирано и проведено от ICLEI Europe, заедно с външни експерти. Вместо сбор
от презентации, ICLEI осигури интерактивен метод на обучение, фокусирайки се
върху практически обмен на информация, упражнения, споделяне на информация,
включително взаимодействие със сходни проекти.
Целта бе да се даде възможност на участниците да се информират за прилагането на
ЗеОП и да научат как да се институционализират най-добре зелените обществени
поръчки (в т.ч. постоянни структури за подкрепа, онлайн обучение, бюра за помощ
и финансиране), вслючително да предадат информацията и на други.
Обучението не бе насочено към самите ЗеОП, а към това, как най-добре да се обучат
възложителите на обществени поръчки за основните положения на ЗеОП и да се
преоритизират зелените покупки.

GreenS
2.2. ПРОУЧВАНЕ И СТРАТЕГИИ ЗА ЗеОП: ПОСЕЩЕНИЯ НА МЯСТО
Целта на посещенията на място бе да се подкрепят партньорите в усилията им да
разработят програми за ЗеОП и в крайна сметка да институционализират зелените
обществени поръчки в техния регион или страна. Наблюденията на място помогнаха за
популяризирането на зелените поръчки сред местните и регионалните заинтересовани
страни чрез конкретни двустранни или по-широки срещи, на които се обсъдиха
съществуващите бариери и предизвикателства и се потърсиха решения. Следователно, от
една страна, целта на посещенията на място бе да се подпомогат партньорите да
популяризират зелените поръчки, а от друга, да се обсъдят и подобрят стратегиите за
обучение по ЗеОП, създаване на Звена за подкрепа и в крайна сметка
институционализиране на ЗеОП в дългосрочен план.
Форматът на посещенията на място бе различен при всеки партньор, в зависимост от
техните нужди и местните обстоятелства. В някои случаи това включваше пътувания до
различни местни и регионални заинтересовани страни и по този начин бяха проведени
няколко срещи на различни места.

Посещение на място
СЛОВЕНИЯ

Посещение на място
ИТАЛИЯ

Експерти от ICLEI в дискусия с енергийните
мениджъри от Lea Pormuje, Словения (Сн: Lea Pormuje)

Среща в Калабрия за използването на ЗеОП
(Снимка: ALESSCO)

Събитието бе разделено на четири
части, на различни места в района на
Помурие.
Интерактивният
формат
помогна да се придобие добра представа
за участието на различни заинтересовани страни в обществените поръчки.
Предиобедната сесия бе посветена на
популяризирането на GreenS и обмена
на възможности и предизвикателства
пред прилагането на ЗеОП в Словения, а
следобедната сесия беше съсредоточена
върху стратегически въпроси, като
учредяването на Звена за подкрепа и
институционализирането на обученията
по зелени поръчки в региона.

Разделено на две части, събитието се
проведе в "Cittadella Regionale", където се
помещава администрацията на регион
Калабрия. Предиобедната сесия се
състоя с представители на различни
отдели за обществени поръчки. След
представянето
на
GreenS,
ICLEI
популяризира зелените обществени
поръчки и потенциала им за постигане
на целите за енергийна ефективност,
климат и намаляване на разходите.
Фондация "Екосистеми" разказа за
усилията на регионите за институционализиране на ЗеОП.

GreenS
Посещение на място
КИПЪР

Посещение на място
ИСПАНИЯ

Експерти на ICLEI в дискусия с енергийни мениджъри
от Никозия, Кипър. (Снимка: CEA)

Част от презентацията, използвана по време на
диалога за институционализация на GPP (сн: ICLEI)

Проведеното посещение на място беше
разделено на три части: Част I - вътрешна
среща за обсъждане на Звената за подкрепа
и институционализиране на обучението за
зелени поръчки; Част II бе насочена към
ЗеОП
с
участието
на
външни
заинтересовани
страни
от
агенции,
свързани с обществените поръчки; Част III
бе посветена на други продукти на GreenS.
Срещата се проведе в офиса на Кипърската
енергийна агенция (CEA). В рамките на
събитието бе организирано но посещение
на наскоро реновирана сграда в Никозия,
която интегрира система за управление на
енергията и зелен покрив. Събитието бе
организирано от Кипърската енергийна
агенция и Министерството на околната
среда в Кипър.

Проведеното на място посещение в
Андалусия се състоя в Общинската зала на
Кадиз и бе разделено на три основни части.
В първата част бе подчертано значението на
ЗеОП за прилагане на мерки за смекчаване
на изменението на климата. Втората част бе
отворена
за
по-широка
аудитория.
Участници от енергийни агенции от цяла
Испания се присъединиха чрез уеб
конференция. Специалистите по опазване на
околната среда, ръководителите на отдели
и експертите по обществени поръчки
обсъдиха с експертите от ICLEI ползите от
зелените поръчки, трудностите и начините
за преодоляването им
и обсъдиха
европейски добри практики за ЗеОП.

Посещение на място
ШВЕЦИЯ
По време на посещението в Северната шведска енергийна агенция (NSEA) бяха
дискутирани обучителните семинари и стратегията за институционализация.
Енергийните мениджъри съвместно с експерта от ICLEI работиха върху предстоящите
дейности в областта на обученията по ЗеОП, с особен акцент върху потенциала за
сътрудничество с други национални инициативи.
Персоналът на енергийната агенция, ICLEI и ръководителят на отдела за обществени
поръчки от община Боденс работеха за екологизиране на предстоящите търгове в
областта на транспорта и строителството, както и за мерки за включване в
регионални мрежи за доставки и обмен в GreenS.

GreenS

Посещение на място
ЛАТВИЯ

Посещение на място
БЪЛГАРИЯ

Среща в Рига за въвеждането на ЗеОП в Латвия

Експерт на ICLEI в дискусия с общински експерти в
община Бургас (снимка: ЧРАУЕ)

Срещата беше структурирана на две
различни части. В първата част бе
представено текущото състояние на
прилагането на ЗеОП в Латвия,
включително политическата и правната
рамка и настоящите практики.
Втората, основно проведена от ICLEI, се
фокусира върху предоставянето на
съвети за успешно провеждане на
обучение по ЗеОП и как да се разработи
план за институционализиране на
зелените поръчки.
По време на срещата бе проведена
открита
дискусия
между
всички
латвийски представители и членовете
на ICLEI.

Посещението на място в България бе
разделено на две части: в гр. Варна,
където
се
намира
официалното
представителство на ЧРАУЕ – партньор
по проекта и в гр. Бургас. След срещата в
Бургас бе посетен енергийно ефективна
сграда – Експозиционен център „Флора“.
Сътрудничеството за ЗеОП между
местно, регионално и национално ниво е
предизвикателство в България, т.к.
всички министерства са разположени в
София. ЧРАУЕ разглежда устойчивостта
на действията с други партньори в
България
(напр.
с
Националната
асоциация на енергийните агенции).
Планираните
дейности
включват
създаването на електронна платформа,
информационно бюро и набиране на
експерти.
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2.3. РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ЗеОП
Чрез създаването на подкрепящи структури нар.“ Звена за подкрепа“ в структурите
на участващите в проекта енергийни агенции, се подпомогна предоставянето на
дългосрочна подкрепа и техническа помощ на публичните власти относно ЗеОП и се
насърчи сътрудничеството между различните нива на управление на национално,
регионално и местно равнище.
След тяхното създаване, Звената за подкрепа разработиха Стратегии, включващи
набор от действия и инструменти, в които планират своите дейности как да
изпълняват ролята на поддръжници на зелените обществени поръчки пред
публичните власти и други заинтересовани страни. Всяка стратегия бе разработена
така, че да са ясни дейностите на Звената за подкрепа както по време на проекта,
така и след неговото приключване.
На база на Стратегиите се разработи Консолидиран стратегически план, включващ
подробен план за действие както по време на проекта така и пет години след
неговото приключване.
Целите на консолидирания стратегически документ са:
 разработване на стратегически планове за действия и инструменти за това, как
Звената за подкрепа да изпълняват ролята на поддържници на ЗеОП
 разработване на подробна концепция за това как да се продължи провеждането на
обучения по ЗеОП и след приключването на проекта, като се осигури финансиране
(например структурни фондове).

Ключовите характеристики на тези стратегии и дейности са описани в следващите
глави.
Снимка: https://digital.report/indeks-kibergotovnosti-2-0-chast-3/

GreenS
2.4. ОБУЧЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: ЗА ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ ЗеОП
Семинарът за обучение на обучителите, посещенията на място и няколкото отделни сесии
за последваща подкрепа се оказаха ефективна отправна точка за Звената за подкрепа на
ЗеОП при провеждането на обучения по зелени обществени поръчки на възложители в
съответните партньорски държави и региони.
Стартирането на обученията за ЗеОП приблизително съвпадна със синхронизирането на
директивите за обществените поръчки във всички държави от ЕС, които трябваше да
влязат в сила на национално равнище от април 2016 г. Следователно много местни власти
и възложители с нетърпение очакваха да се запознаят и да бъдат обучени по последното
законодателство за обществените поръчки.

Партньорите не само изпълниха целта за провеждане на шест обучения по ЗеОП, но
в някои случаи надхвърлиха предвидения брой - бяха проведени още седем
обучения от първоначално предвидените и бяха обучени допълнително 961
участници в процеса на възлагане на обществени поръчки (вж. Таблица 1)
GreenS партньори

Брой проведени
ЗеОП обучения

Обучени възложители

Словения (LEAP)

6

119

Кипър

6

164

Испания (FAMP/APEC)

8

143

България (НСОРБ/ЧРАУЕ)

7

447

Италия (ALESSCO)

6

213

Швеция
(Energikontor Nor)

6

114

10

301

49
(Цел в проекта: 42)

1501
(Цел в проекта: 540)

Латвия (Rigas dome/ Riga planning
region)
ОБЩО

Таблица 1: Обучения по ЗеОП в партньорски държави, ICLEI

Обратната връзка от участниците
показа, че обученията по ЗеОП са били
много конструктивни и полезни.
По препоръка на ICLEI, партньорите се
опитаха да предоставят обучения по
ЗеОП, съобразени с потребностите на
съответните публични органи и
техните
възложители.
Доброто
познаване на целевата група се оказа
много важно за успеха на обученията.
Участниците оцениха разнообразието
на съдържанието, интерактивните

части, примерите за добри практики,
компетентността и подготвеността на
участващите обучители и говорители.
Участниците в повечето обучения
поискаха допълнителни обучения по
темата.
Разясненията относно използването на
Оценката на разходите за целия жизнен
цикъл като критерий за възлагане на
обществените поръчки в зелените
търгове вместо „предложена най-ниска
цена“ се отчете за много полезна за
участниците.

Глава 3
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ЗеОП В ПАРТНЬОРСКИТЕ СТРАНИ
Осъществени са присъствени обучения, имащи за цел разработването на
Стратегически планове с конкретни дейности и инструменти за изпълнението на
ЗеОП и организирането на обучения. По този начин партньорите биха могли
постоянно да експериментират и да подобряват различни подходи, водещи до
надеждно и успешно разпространение на ЗеОП по време на проекта и след
приключването им.
По време на обучителните сесии в
страните на партньорите,
целевата
група включваше възложители с
различни умения по отношение на
зелените поръчки и от различни видове
администрации.
Следователно,
техническата помощ, предоставена
посредством
GreenS
доведе
до
увеличаване на изпълнението на зелени
обществени
поръчки.
Самата
техническа
помощ
включваше
и
изготвяне на модели на тръжни

документи, които ще бъдат използвани,
и ще спомогнат за решаването на други
проблеми, които биха могли да
възникнат по време на процеса на
възлагане на обществени поръчки.
Обратната информация от обученията
показа, че
това е необходимо за
възложителите.
След
обученията,
фирмите и възложителите също се
срещнаха в партньорски срещи, което бе
успешен начин да се насърчат общините
да стартират "зелени" търгове.

От гледна точка на извлечените поуки и препоръки за успешно обучение по ЗеОП
могат да се обобщят следните изводи:
БЪЛГАРИЯ

Участниците проявиха голям интерес към стимули и схеми за подпомагане на
общините, които осъществяват опазването на околната среда, и по-специално
зелените обществени поръчки. Предлагането на практически и теоритични
обучения, съобразени с интересите на участниците, се оказа ползотворен подход.
Добър пример бе организирането на обучение в рамките на годишните Дни на
енергията във Варна.

GreenS
КИПЪР

Oбучителните семинари се проведоха във всички области на Кипър, за да се осигури
равнопоставено географско покритие на споделянето на знания за ЗeОП. Комбинирането на
тези обучения по зелени поръчки с други подобни проекти се оказа много полезно.
Атрактивен акцент на обученията за ЗеОП в Кипър бе акцентът: как да се спестят пари чрез
зелени обществени поръчки и да се създаде енергиен револвиращ фонд за устойчиви
проекти в местните власти. За да се поддържа интерактивността на обученията за ЗеОП,
обучителните сесии трябва да имат 15-20 участници, което позволява на обучаващите да
споделят концепцията за зелени покупки и обучаемите да възприемат най- ефективно
информацията.

ИТАЛИЯ (КАЛАБРИЯ)

Липсата на ясна политическа подкрепа направи обученията за ЗеОП истинско
предизвикателство. Участниците изразиха желание да се проведат още обучения от този
вид, така че да могат да използват ЗеОП като стратегически инструмент за устойчиво
местно развитие. Това, което прави Италия уникална и привлекателна за обученията по
зелени поръчки е фактът, че ЗеОП са задължителни в Италия. Следователно, купувачите са
много склонни да получат информация за т.нар. Минимални екологични критерии [=
Criteria Ambientali Minimi (CAM)]. Предоставянето на сертификати на участниците е друг
атрактивен актив за обучение по ЗеПО.

GreenS
ЛАТВИЯ (РИГА)

Направен е извода, че комбинацията на теоретична част и SWOT анализ работи добре.
Участниците отбелязаха несъответствията между реални работни ситуации и теорията.
Основните препоръки от обратната връзка с участниците е да се обърне внимание повече
на практическите моменти в обучението и да се използва теоретичната част главно за
предоставяне на тона, актуална информация. Те препоръчаха по-силно участие на
участниците на пазара и на хората, които могат пряко да повлияят на процесите. Друго
предположение бе да не се организират подобни обучения близо до официалните
празници, за да се избегне ниското ниво на посещаемост.

СЛОВЕНИЯ (ПОМУРИЕ)

Словенският партньор предостави по-скоро технически обучения по ЗеОП, фокусирани
върху конкретни продукти и услуги. Следва да се подчертае използвания иновативен
подход при провеждането на обученията, а именно: използване на калкулатор за
изчисляване на спестените емисии CO2 в резултат от провеждането на ЗеОП. Интересен
факт бе, че в рамките на едно от обученията, за участниците бе организирана екскурзия до
Австрия, която включваше и посещения на място. Този вид експеримент се оказа много
успешен, заради силната си интерактивна роля: срещата на възложители и политически
ръководители извън залите, бе иновативния подход за обучение.
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ИСПАНИЯ (АНДАЛУСИЯ)

След ниско ниво на участие в първото обучение, испанският партньор прие
препоръката на ICLEI за изготвяне на структурирана покана за обученията, т.е. тя да
включва различни модули за различните публични органи (например въвеждане,
стратегията за създаване на ЗеОП, нормативен модул, модул за групите продукти,
т.н.). Това направи обученията по зелени поръчки много по-привлекателни и
съответно увеличи броя на участниците..
ШВЕЦИЯ (ЛЮЛЕЯ)

Агенцията по енергетика на Северна Швеция подчерта ролята на участниците на
пазара, които биха могли да отправят ключово послание за насърчаване
реализирането на устойчиви и екологични обществени поръчки от местните власти
и малките общини. Следователно, подходът за обединяване на купувачите
(търсенето) и пазара (предлагането) в рамките на такива обучения за зелени
поръчки може да бъде много ефективен. Комбинирането на обученията за ЗеОП с
учебни посещения ги направи много по-привлекателни и практични.

Глава 4
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НАЙ-ДОБРИТЕ ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ
Приложените пилотни практики бяха идеален инструмент за демонстриране на
ползите от ЗеОП и за насърчаване на други публични администрации да развиват
подобни инициативи. Правилното разпространение на резултатите, получени на
регионално и национално равнище, увеличи въздействието на проекта GreenS и
репликацията на модела за Звена за подкрепа.
В рамките на пилотните практики, общините включиха екологични критерии в
процеса на възлагане на обществените поръчки, които им позволиха да постигнат
своите екологични и климатични цели, както и да намалят въздействието на
техните действия върху околната среда и накрая да намалят икономическите
разходи.
Пилотните практики за зелени поръчки бяха осъществени от 21 публични
администрации с активната подкрепа на експертите на GreenS.
Всички пилотни проекти могат да бъдат намерени на:
http://greensproject.eu/en/pilot-gpps/
Ето някои от най-добре изпълнените практики за ЗеОП:
“СНАБДЯВАНЕ НА ПРОВИНЦИЯ КАДИЗ СЪС ЗЕЛЕНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ”

Държава/регион:
Провинция Кадиз, Испания
Енергйино спестяване/Намаляване
на CO2 емисиите:
137,666 €/година; 1,127 тона CO2

През 2013 г. отдел "Икономически услуги", чрез
Енергийната агенция, като Звено за подкрепа
разработи различни дейности за адаптиране на
доставките на електроенергия на провинция
Кадиз , съобразно новите законови изисквания.
Тези дейности доведоха до няколко подобрения,
като:
 Нов
договор
за
доставка
на
електроенергия на свободния пазар
 Модификация
на
електрическите
мощности
и
адаптиране
на
техническите изисквания
 Промяна
на
доставчика
на
електроенергия
В резултат на тези действия разходите за
електроенергия на провинцията са намалели с
83.332 € годишно.
След първия етап на "актуализиране" на
доставките на електроенергия за провинцията,
Енергийната агенция започна да работи по нов
договор в рамките на проекта GreenS. Този
втори етап имаше две основни цели: да се
намали сметката на правинция Кадиз за
електричество и да се намалят емисиите на
парникови газове и въздействието върху
околната среда вследствие на потреблението

GreenS
на електроенергия. За тази цел, през 2016 г. бе
обявена нова обществена поръчка за доставка на
електроенергия.

Описание на поръчката

Доставка
на
електроенергия
за
администрацията на провинция Кадиз.
Доставката включва 2,824,327,60 kWh
годишно за 64 съоръжения, собственост на
провинцията или външни агенции.

Крайна цена на договора:

2.618.702,50 €

Време за изпълнение:

24 месеца, с възможност за продължаване с
още 24 месеца


Цена



Компенсиране на реактивната мощност
чрез инсталация на кондензаторна банка,
за да се избегнат наказателните такси



100% електроенергия от възобновяеми
източници, подкрепена със сертификати
за
гаранции
за
произход
на
възобновяемата енергия

Критерии за подбор

Бяха получени четири оферти. Договорът бе окончателно възложен на AURA Energy за
1.218.703,86 €. През октомври 2016 г. Провинция Кадиз поднови договора си за доставка на
електроенергия за всички свои сгради и съоръжения (включително офис сгради, училища,
домове за възрастни хора и др.).
В резултат на този договор за доставка на електроенергия, от 2016 г. се намали цената на
енергията с 11,4% (това е 33,040 € годишно). Освен това, новият договор включва
компенсацията на реактивната мощност чрез инсталирането на кондензаторна банка в 9
сгради, за да се избегнат наказателните такси (това е още 21.350 € годишно).
Компания AURA Energía, спечелила обществената поръчка, осигурява електроенергия,
произведена от 100% сертифицирани възобновяеми ресурси като вятър, биомаса или
фотоволтаици. Този нов договор означава реален пробив в годишното намаляване на
емисиите на CO2 в атмосферата, допринасяйки за постигането на правителствените цели
"срещу изменението на климата и опазването на околната среда“. Според оценките, това
действие спестява 1,127 тона емисии на CO2 годишно, без допълнителни разходи за
администрацията на провинцията.
Провинциалната енергийна агенция подкрепи този процес на възлагане на обществени
поръчки, като посъветва въвеждането на "зелени" критерии в тръжната процедура. Това
действие бе разработено като пилотен модел в рамките на европейския проект GreenS и ще
бъде използвано като пример за репликиране в други европейски администрации.
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“ ПОДОБРЯВАНЕ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА НИКОЗИЯ”

Държава/регион:
Никозия, Кипър
Енергйино спестяване/Намаляване на CO2 емисиите:
1824 MWh/1,594 tons CO2

Описание на поръчката

: Доставка и подмяна на 7,295 улични
осветителни тела с LED осветителни тела в
община Никозия, включително поддръжка
10 + 1 (безплатни) години

Крайна цена на договора:

2.3000.000 €

Време за изпълнение:

10 месеца+11 години за поддръжка

Критерии за подбор

-

Цена
Зелени критерии

Община Никозия, отчитайки ангажиментите си по Конвента на кметовете и Плана
за действие за устойчива енергия, продължава с изпълнението на голям проект за
повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление. През май 2017 г.
започна открита обществена поръчка със заложени „зелени“ критерии в размер на
2,3 млн. Евро. Поръчката включва подмяна на приблизително 7,300 осветителни
тела с LED и 11-годишна поддръжка. Новите осветителни тела ще предложат
подобрени нива на осветление на пътната мрежа на общината, като в същото
време ще доведат до икономии на енергия от 1,824 МWh и 1,594 тона намаления на
емисиите на CO2 годишно.
Кипърската енергийна агенция, като структура за подкрепа на зелените поръчки и
нейната основна цел за постоянно усилие за насочване на местните власти в
проекти за устойчива енергия, подкрепи обществените поръчки на община Никозия с
техническа
експертиза,
включително
иновативни
"зелени"
технически
спецификации и изисквания.

Глава 5
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЗеОП
5.1. Образци на документация за ЗеОП
Образците на тръжна документация, разработени в съответствие с исканията на
публичните органи и със специфичните изисквания във всяка партньорска държава, са
добър пример за насърчаване на възложителите да разработват зелени обществени
поръчки. Тръжните документи са предназначени да улеснят процеса на възлагане на
зелени поръчки във всички публични органи и особено в подписалите „Споразумение на
Кметовете“, които се ангажират да постигнат по-високи от средните резултати, определени
в техните ПДУЕ.
Всяка продуктова група се представя с два документа - Технически спецификации и
Критерии за оценка. Образците включват шест категории 1) превозни средства с ниски
емисии, 2) осветителни тела за улично осветление, 3) компютри и екрани, 4)
фотоволтаични системи, 5) слънчеви и топлинни системи и 6) енергийни одити.

5.2. Препоръки за промяна на нормативната база към лицата, отговорни за
вземането на решения на местно, регионално, национално и европейско равнище.
Препоръките се основават на констатациите от дискусиите и консултациите на
Управителния комитет на GreenS, опита на партньорите по време на целия проект и
различните доклади при изпълнението на проекта, като например Консолидираната
стратегия за ЗеОП на партньорите за институционализиране на зелените поръчки чрез
Звената за подкрепа и обучения.
Образци на документация за ЗеОП и Препоръките за промяна на нормативната база могат
да бъдат изтеглени, оттук: www.greensproject.eu

5.3. Електронен каталог с данни на
доставчици и производители, които
предоставят зелени продукти
Каталогът е отворен за зелени компании,
които
оперират
на
пазара
в
партньорските държави. Всяка фирма е
отговорна за въвеждането на данните си с
цел да бъде в полза на купувачите.
Каталогът редовно се актуализира и
служи като един от иновационните
инструменти за ЗеОП, създаден в рамките
на GreenS.
В него са регистрирани над 90 фирми!
Достъпът за регистрация ще бъде отворен и след края на проекта.
Добре дошли в каталога на проект Greens за зелени производители и
доставчици!

Глава 6
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УСПЕХЪТ НА GREENS ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЗеОП
Институционализирането на ЗеОП включва процеси на ангажиране на няколко нива
и разнобразни заинтересовани страни, като семинари за обучение на обучаващи,
обучения по зелени обществени поръчки, пилотно прилагане на ЗеОП и диалог на
пазара. Без ясна визия за развитието на зелените обществени поръчки се рискува
процесът на прилагането им да се задържи на определен етап, без рамка за
подкрепа и мониторинг, за да се гарантира устойчивостта на действията по ОСП.

Снимка: GreenS Финална партньорска среща във Варна (Април‘ 2018)

Някои предложения от партньорите, за които сътрудничеството е от най-голямо
значение:
 Сътрудничество
с
регионалните
заинтересовани
страни,
напр.
провинция/регион, други енергийни агенции, местни власти, професионални
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организации, свързани с енергийни и устойчиви НПО, университети и
компании, предлагащи екологични продукти / услуги
 Сътрудничество с местните власти на национално ниво, напр. Министерство
на околната среда, Министерство на икономиката и Агенция по
обществените поръчки
 Сътрудничество с участниците на пазара

Списък на ползите
от създаването на Звена за подкрепа
 Звената за подкрепа са чудесно средство за предоставяне на технически съвети и
съдействие на публичните органи
Звената за подкрепа служат за:
 Осигуряване на работа в мрежа на местните участници (бизнес и местни власти)
 Организиране на обучения за техници, инженери или енергийни мениджъри
 Организиране на събития, семинари, обучения
 Подпомагане за подобряването на енергийните характеристики на сградите
 Ускоряване на изпълнението на проектите за ВЕИ инвестиции
 Осигуряване на енергийно ефективни договори
 Разработване на планове за устойчива енергия или други подобни планове или
дейности
 Подпомагане / развитие на дейности от тип ESCO
 Предоставяне на информация за местните възобновяеми енергийни източници и
рационално използване на енергията
 Създаване и реализиране на проекти за устойчиво развитие на нови дейности и
създаване на работни места, интегриране на енергийната ефективност и опазване
на околната среда в процесите на градско планиране, допринасяне за
осъществяването на устойчивото развитие в региона, намаляване на емисиите на
парникови газове и повишаване на качеството на живот на селението
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Постижения в цифри
Обучения за ЗеОП реализирани в
подкрепа на местните власти: 49
Възложители обучени в
партньорските страни: 1441
CO2 спестявания за целия проект:
>6.400 t
Пилотни практики за ЗеОП
реализирани: 21

GreenS
Добри примери за ЗеОП
ICLEI – Организацията
„Местните
власти
за
устойчивост“ с над 20-годишния
си опит в областта на устойчивите
обществени поръчки подкрепиха
партньорите в рамките на проекта и
ги поканиха да се включат в
последващи дейности за подкрепа,
като Мрежата на НПО за ЗеОП, в
рамките на която
някои от
партньорите по проекта ще са част
от предстоящите обучения и важни
събития,
като
тригодишната
Европейска
конференция
за
устойчиви обществени поръчки,
наречена EcoProcura.

Ежегодната награда за зелени
поръчки в Кипър
Наградата (GPP Awards) е инициатива,
стартирала през 2014 г., която показва
високата ангажираност на държавните
агенции и публичните органи.
Конкурсът се провежда ежегодно в
рамките на сътрудничеството между
кипърските партньорите по GreenS –
Министерство на екологията на Кипър
и Кипърската енергийна агенция.

Обучително пътуване за
политически
лица
от
Словения
Май 2016: Асоциацията на общините и
градовете
в
Словения
организира
специализирано учебно посещение в
Австрия
(Werfenweng,
Zederhaus)
и
Словения (Bled), където бяха разгледани
важни теми като устойчив туризъм и
мека мобилност във връзка със ЗеОП.
Целева група бяха местни лица, вземащи
решения: кметове, общински съветници и
техните сътрудници от администрацията. Г-жа Аленка Буржа, експерт в
областта на зелените обществени
поръчки и с голям опит в ЕК, представи
проекта
GreenS
и
предоставената
проекта за ЗеОП свързана с тематиката
на
пътуването,
като
екологични
изисквания
за
храна,
напитки,
селскостопански продукти и услуги, леки и
товарни
автомобили,
автобусни
транспортни услуги

Снимка: Церемония по награждаването – Декември‘
2018, летищата "Хермес" печелят наградата

Церемонията по награждаването за
прилагане на зелени поръчки на Кипър'2017
беше част от проекта GreenS. Заедно с
наградата за зелени поръчки бяха връчени
отличия и на най-добрите предложения в
Екологичната акция "Екологичен знак на ЕС
за студенти".
На събитието присъстваха над 50 души,
представители
на
министерства,
правителствени
отдели
и
агенции,
организации от публичен сектор, местни
власти, професионални асоциации и
частни организации.
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