1. Въвеждане на задължителното прилагане на правилата за Зелени
обществени поръчки (ЗОП) във финансирането по ОПРР 2014 – 2020
2. Въвеждане на задължителното прилагане на правилата за Зелени
обществени поръчки (ЗОП) във финансирането по всички оперативни
програми за периода 2014 – 2020

Позиция
На Български съвет за устойчиво развитие, екологичните НПО, представени в
ТРГ за разработване на ОПРР 2014-2020 и Българска коалиция за устойчиво
ползване на средствата на ЕС

Български съвет за устойчиво развитие, екологичните НПО, представени в ТРГ за
разработване на ОПРР 2014-2020 и Българска коалиция за устойчиво ползване на
средствата на ЕС считат, че използването на финансови средства на ЕС трябва да
се свърже категорично с ангажимента за постигане на устойчиво развитие,
фундаментална цел на Съюза. България, като член на ЕС трябва да предприеме
конкретни действия и да даде ясен сигнал за посоката, по която върви при
изпълнението на своите цели 2020.
Въвеждането на задължително прилагане на ЗОП при финансиране по ОПРР, е
крачка към постигане на целите на устойчивото градско развитие и свързаните с
него екологична ефективност, икономическа конкурентоспособност и високо
качество на живот.
Резултатът от задължителното въвеждане на ЗОП е предпоставка за
реализирането на устойчиви практики и инструмент за корекция на пропуснати
досега възможности и не съвсем успешни процедури в подготвителния период на
ОПРР.
Позицията, отчитаща ролята на ЗОП, отхвърля дейности, като елементарното
енергийно саниране на сгради, при които основно се подобряват показатели на
изолации и дограми, без да се предложи решение за проблеми, като високо
съдържание на СО2 в учебни и болнични стаи, липса на визуален и акустичен
комфорт, вредни емисии от липса на екологична преценка на строителните
материали и др. Тези практики са масово прилагани в настоящия програмен
период и наред с лошите екологични, икономически и функционални
характеристики на проектите, те с нищо не допринасят за иновативността и
конкурентоспособността в строителния бранш.

Във връзка с постигането на:
•
Устойчивост на проектите по ОПРР 2014-2020 в икономически, екологичен
и социален план;
•
Контролирано въздействие върху околната среда, конкретно във връзка с
опазване на почвите, въздуха и водите;
•
По-добра икономическа изгодност на мерките, базирана на разходи по
време на целия жизнен цикъл;
•
Допринасяне към изпълнение на целите по приоритетните области¹
заложени в Проект за стратегията за устойчиво развитие на република България
от 2007 година²
•
Постигане на основните цели, заложени в Национална програма за
развитие на България 2020³ (две от трите цели са: изграждане на
инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на
икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението и
повишаване конкурентноспособността на икономиката, чрез осигуряване на
благоприятна бизнес среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на
ресурсната ефективност),
се препоръчва синхронизиране на проектите по ОПРР с критериите за
екологосъобразност на обществените поръчки, спрямо съответната категория
услуги или стоки по съществуващите наръчници разработени от ЕК.
В подкрепа на позицията на Български съвет за устойчиво развитие,
екологичните НПО, представени в ТРГ за разработване на ОПРР 2014-2020 и
Българска коалиция за устойчиво ползване на средствата на ЕС е и текста от
работния документ на ЕК ("Elements for a Common Strategic Framework 2014 to
2020“), в който се казва, че зелените обществени поръчки трябва да се използват
във възможно най-голяма степен при избора на проекти и организирането на
обществени поръчки в страните-членки от 2014 до 2020.

1. Изменение на климата и чиста енергия; устойчив транспорт; устойчиво
потребление и производство; запазване и управление на природните ресурси;
обществено здраве; бедност и предизвикателства пред устойчиото развитие;
добро управление.
2. Проект за стратегия на устойчивото развитие на Република България.

3. Стратегическа рамка на Национална програма за развитие на Република България:
България 2020.

Допълнителен аргумент за изготвянето на тази позиция е необходимостта от
инструмент, гарантиращ постигането на целите на Оперативната програма,
въпреки обстоятелства като остаряла нормативна база, недостиг на експертен и
административен потенциал, както и на изпитана и работеща методология за
оценка на устойчивостта на проекти за сгради и градски структури.

