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По-долу е бюлетин № 1 на проект "Buy Smart + Зелени поръчки в Европа."

•

Зелени поръчки на сгради и строителни
материали/компоненти

Проекта „Buy Smart+”

•

През март 2012 г. стартира проекта ”BUY SMART+”.
Той се разработва в рамките на програма Интелигентна Енергия за Европа на Европейската Комисия. Проектът е с продължителност 3 години.

Зелени поръчки на транспортни средства

•

Енергийно-ефективно осветление

•

Зелени поръчки на офис IT оборудване

•

Енергийно-ефективни електроуреди.

В проекта участват 18 партньора от 15 страни: Австрия, България, Германия, Гърция, Италия, Кипър,
Латвия, Литва, Румъния, Словения, Франция, Унгария, Хърватска, Чехия и Швеция.
Българския партньор в проекта е Енергиен Център
София – www.sec.bg
Защо проекта „Buy Smart+”
Всеки ден обществените институции и частните
компании правят по-малки или по-големи покупки,
избирайки оферти на основание на най-ниската
цена. Този принцип се прилага често дори и когато
тези продукти имат висока експлоатационна цена.
Проекта ”BUY SMART+” ще Ви запознае с различен
начин на избор на доставка на стоки и услуги, който ще Ви спести енергия и ще оптимизира бюджетните Ви разходи, при това по екологичен и поефективен начин.
Какво предлага проекта „Buy Smart+”
Проектът се отнася както към частните компании,
така и към държавните учреждения.
Целта на проекта е да предостави на поръчителите
на стоки и услуги ръководства за поръчки на някои
групи стоки и услуги, и инструменти за изчисляване на разходите през жизнения цикъл на тези стоки и услуги.
В рамките на проекта са разработени ръководства,
инструменти за изчисляване на разходите за жизненият им цикъл и сравняване на оферти за избор
на най-икономически изгодната и материали за
обучение в следните насоки:
•

Зелени поръчки – процедури и изпълнение

Тези материали и инструменти могат да се
свалят от българската секция на интернет страницата на проекта ТУК
В рамките на проекта е разработена богата интернет страница на 15 езика. В нея ще намерите много информация за:
•

Европейската законова рамка относно
зелените поръчки

•

Законовите рамки касаещи държавните
поръчки в страните участнички в проекта

•

Информация за критерии и етикети

•

Новини и събития

•

Добри примери от практиката

Всичко това е достъпно на: http://www.buysmart.info
Интернет страницата на български език е достъпна ТУК
Как да участвате в проекта „Buy Smart+”
В рамките на проекта”BUY SMART+” се организират курсове за обучение за държавни институции и частни компании, които закупуват различни стоки и услуги. Обучението включва теми като:
•

Зелени (обществени) поръчки

•

По-ефективни решения за нови и обновяване на съществуващи сгради

•

Избор на най-икономични транспортни
средства

•

Енергийно-ефективно осветление за сгради
и улици

•

Зелени поръчки на офис IT оборудване.

В рамките на проекта се предоставят и безплатни
консултации за избор на енергийно-ефективни и
по-екологични стоки и услуги.
За да се възползвате от тази възможност се свържете с Енергиен Център София на е-мейл
estoykova@sec.bg или на телефон 02/ 9628443.
Консултациите се дават на място в офиса на Енергиен Център София, на среща след проведен курс
за обучение или по телефона.
Новини
08.11.2011: Посетете новата информационна страница на ЕК за обществени поръчки на следния
линк: EU information portal on public procurement
law
Събития
На 27 септември 2012 г. се проведе кръгла маса на
тема „Купувай Зелено” в рамките на „Дни на зелената енергия”. Мероприятието беше организирано
в рамките на техническия панаир в гр. Пловдив.
Информация за мероприятието и презентациите
може да намерите ТУК
За контакт:
Енергиен център София ООД
Евелина Стойкова
Tel.: + 359 2 9628443
estoykova@sec.bg
www.sec.bg

