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1. Въведение
В Европа осветлението съставлява около 14% от общото потребление на електроенергия и по този начин то оказва значително въздействие върху околната среда и
енергийните разходи. За осветление в нежилищни сгради се изразходват до 40% от
електрическата енергия. Ако се прилагат ефективни решения за осветление, могат
да се постигнат значителни икономии на разходи и енергия. Примерите са показали,
че чрез инвестиране в енергийноефективни осветителни системи могат да се спестят между 30% и 50% от използваната за осветление електроенергия и да се постигне 15 пъти по-дълъг жизнен цикъл. 1 Въздействието на повечето продукти върху
околната среда се реализира по време на добива на ресурси, производството, транспортирането и депониранетето, а при лампите то е най-високо във фазата на използване – може да достигне до 90% в зависимост от типа на лапмата.
Въздействие върху околната среда през целия живот на лампта
Депониране
Материали
Производство

Използване над
90% от
въздействието
върху околната
среда
Източник: Федерация на европейските компании за осветителни тела: www.elcfed.org

По тази причина, когато се подменят или монтират нови системи или лампи, си
струва да се помисли за енергийно-ефективни типове лампи. С възлагането на поръчки за лампи следва да се гарантира ергономично, целесъобразно от екологична
гледна точка и икономично осветление на работното място. Една нова лампа може
да се приеме за екологично ефективна, ако постига същите резултати, но с по-ниско
потребление на енергия. Освен първоначалните разходи, при икономическата оценка се взема прпедвид не само потреблението на енергия, но и живота на лампата.

В тези Насоки са обхванати луминесцентните лампи, компактните луминесцентни
лампи (КЛЛ, енергоспестяващи лампи), подобрените крушки с нажежаема жичка,
1

Бертолди Паоло (Bertoldi Paolo), Европейска програма „GreenLight“ („Зелена“ светлина), 2011

г., стр. 3
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светодиодите, халогенните лампи, натриевите лампи, метал-халогенните лампи, и
електронните баласти. Представени са накратко и енергийните и екологични етикети, които имат отношение към закупуването на лампи. Конкретизирани са и данни за
икономиите на енергия при закупуване на ефективни лампи. Най-накрая са предложени и препоръки как да се намали потреблението на електроенергия при ежедневната работа в офиса чрез прилагане на решения с ефикасно осветление.
Европейският съюз вече е въвел нови разпоредби, отнасящи се до електрическите
крушки. За периода от 2009 г. до 2012 г. производството на отживелите времето си
крушки с нажежаема жичка постепенно затихва. Със замяната на крушките с нажежаема жичка в Европа могат да се спестят до 40 TWh (към 2016 г.) (еквивалентни на
потреблението на електроенергия на 11 милиона домакинства) и по 15 милиона
тона годишно емисии на CO2.
В сравнение с конвенционалните електрически крушки, новите типове са поефективни и включват: светодиодни (LED) крушки, компактни луминесцентни лампи
(КЛЛ) и подобрени крушки с нажежаема жичка. КЛЛ, например, използват между
65% и 80% по-малко енергия, отколкото традиционните крушки с нажежаема жичка.
Подобрените крушки с нажежаема жичка работят с халогенна технология и използват от 20% до 45% по-малко енергия за същия светлинен поток, в сравнение с найдобрите конвенционални крушки с нажежаема жичка.
Брой на лампите, използвани понастоящем в страните от ЕС [в милиони бройки]

Луминесцентни
fluorescent
лампи
lamps
Метал-

metal-halide
халогенни
lamps
лампи
Натриеви

low
pressure
лампи с ниско
sodium
наляганеlamps
Натриеви
high
pressure
лампи с високо
sodium
lamps
налягане

mercury
Живачни lamps
лампи

Улично осветление

Промишлено осветление

Източник: LTG
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Критерии за енергийноефективни осветителни решения
2. Зелени поръчки
Зелените обществени поръчки (ЗеОП) се определят като „процедура, чрез която
публичните органи се стремят да възлагат поръчки за стоки, услуги и строителни
работи с по-ниско въздействие върху околната среда през целия жизнен цикъл в
сравнение със стоките, услугите и строителните работи със същата основна функция, които биха били възложени иначе.“
Енергийната политика „20-20-20“ на ЕС цели да постигне 20% намаление на емисиите на CO2, 20% намаление на потреблението на енергия, както и 20% увеличение
на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс до 2020 г. Вероятно
най-трудна за постигане до 2020 г. ще бъде целта за енергийна ефективност. За да
се подкрепи целта за енергийна ефективност, е приета Директива 2006/32/ЕО за
енергийните услуги, която в своя член 5 изисква от публичните купувачи да възлагат
обществени поръчки за енергийно ефективни продукти и услуги. В процес на приемане е и нова директива за енергийната ефективност.
Фигура Г – Разпространение на „екологосъобразните“ обществени поръчки в ЕС-27 (дял на
последните договори – по брой)*

Няма
данни

*Люксембург е изключен поради липса на данни.

Източник: 2012, ЦИЕП, Разпространение на зелени обществени поръчки в ЕС-27.
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Оттогава Европейската комисия е стартирала няколко инициативи в областта на
ЗеОП. Публикуван е инструментариум за обучение по ЗеОП и са приети няколко
законодателни акта:
•

Регламент № 106/2008: Регламент „Energy Star“ (2008 г.)

•

Директива 2009/33/ЕО: Директива за екологично чистите превозни средства
(2009 г.)

•

Директива 2010/30/ЕС: Директива за енергийното етикетиране (2010 г.)

•

Директива 2010/31/ЕС: Директива за енергийната ефективност на сградите
(2010 г.)

В стратегията „Европа 2020“ възлагането на обществени поръчки също е определено като един от основните способи за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. През октомври 2011 г. Европейската комисия публикува Наръчника „Купувайте като се съобразявате с околната среда“, който съдържа въведение в
ЗеОП.
В обществените организации и частните фирми възлагането на поръчки заема идеална позиция от гледна точка на изпълнението на ключовата посредническа роля
между доставчици и купувачи, като доставчиците се разглеждат като източници на
новаторски решения. Публичните власти харчат около два трилиона евро годишно,
което се равнява на почти 19% от брутния вътрешен продукт на ЕС. Редовното търсене от тяхна страна на екологично ефективни продукти ще мотивира доставчиците
да предлагат повече артикули и услуги, които са съобразени със съвременните
изисквания за качество и опазване на околната среда. За фирмите пък, основаните
на иновации поръчки ще се превърнат в една от ключовите компетентности, за да
се запази темпото на иновации на достатъчно високо равнище във все по-бързо
променящия се свят.
Възлагането на зелени поръчки допринася за опазването на околната среда чрез
намаляване на токсичните и парниковите газове. С избора на екологосъобразни
продукти и услуги в природата се освобождават по-малко опасни вещества и се
съхраняват природните ресурси. Също така, възлагането на поръчки е и мощен инструмент, който публичните органи и фирмите могат да използват, за да намалят
своя отпечатък във вид на емисии на CO2 и да постигнат своите цели в областта на
изменението на климата.
Освен това, зелените поръчки са и мощен способ за намаляване на енергийните
разходи през живота на продуктите. Ако се вземат предвид разходите през жизнения цикъл, много често енергийно ефективните продукти се оказват найикономичният избор.
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3. Енергийно ефективни решения за осветление
Енергийно-ефективното осветление не се изчерпва само с осветителните тела
(лампите). В една оптимизирана система цялостното решение на осветлението се
осъществява благодарение на следните компоненти:
•

•

•

•

•

•

Енергийно ефективни осветителни тела (лампи):
поставяне на лампи с възможно най-високата светлинна ефективност и регулирането им съобразно конкретната сфера на приложение. Трябва да се вземат
предвид и критериите за качество, например цветопредаване или изпълнение на
стандартите за осветление.
Баласти (дросели):
За работата на газоразрядните лампи са необходими баласти и, винаги когато е
възможно, трябва да се използват електронни такива. В сравнение с конвенционалните, електронните баласти не само постигат по-малко загуби на електроенергия, но и по-добро качеството на осветлението (светлина без трептене, бързо
стартиране без шум и проблясъци).
Осветителни тела (с вграден осветител):
При възлагането на поръчките следва да се отчитат изброените по-долу критерии:
- високо ниво на работна ефективност на осветителното тяло (> 80%);
- оптимален рефлектор на лампата;
- възможно най-високо пряко съотношение.
Регулиране в зависимост от дневната светлина:
В идеалния случай контролът на светлината следва да се осъществява чрез
пълноценно оползотворяване на дневната светлина. Светлинните сензори позволяват дневната светлина да се използва във възможно най-голяма степен и в
повечето случаи могат да се монтират лесно. Детекторите за присъствие отчитат
присъствието на хора чрез инфрачервен сигнали и поддържат осветлението
включено колкото е необходимо. Препоръчително е в крайна сметка изпълнение
на осветителна система със зависимо от присъствието регулиране с помощта на
детектори за присъствие. Регулирането според наличието на дневна светлина в
комбинация с детектори за присъствие намалява разходите за енергия със 75%
в сравнение с нерегулираните конвенционални системи за осветление.
Подходящи интериорни решения:
От гледна точка на интериора, стените и таваните в светли тонове са за предпочитане, тъй като степента на отражение на светлината е много по-висока.
Подмяна на неефективните лампи:
Въпреки че при модернизация на цялата осветителна система най-доброто решение е една цялостна концепция за осветление, възможно е осъвременяването
да се изпълни стъпка по стъпка. Когато се подменят само лампи, може да се
препоръча следният подход:
- замяна на крушките с КЛЛ или светодиоди;
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- замяна на халогенните лампи с по-ефективни (с инфрачервено покритие)
халогенни лампи или КЛЛ (с винтов цокъл);
- преминаване от луминесцентни лампи тип „Т8“ (с диаметър 26 mm) към луминесцентни лампи тип „Т5“ (с диаметър 16 mm) (това, обаче, изисква промяна на осветителните тела);
- преминаване от живачни към натриеви или метал-халогенни лампи;
- обмисляне на варианти със светодиодни решения;
- използване на електронни вместо конвенционални електронни баласти.
Възможни икономии от използването на ефективни осветителни системи
Стара система
за осветление

Потребление на
електроенергия

Съвременни лампи с
огледална решетка

3.1

Икономии
75%
Регулиране
в зависимост
от наличието
на дневна
светлина

Електронен
баласт

Енергоспестяващи лампи

Осветителните тела са най-важният елемент в енергийно ефективните осветителни
решения. Краткият обзор по-нататък очертава основните характеристики на различни видове лампи.
Сравнение: Ефективност на лампи
Светодиоди
Натриеви крушки с
високо налягане
(HID)
Метал-халогенни
лампи
Луминесцентни
лампи
Компактни
луминесцентни
лампи
Живачни лампи с
високо налягане
Халогенни лампи
(ниско напрежение)
Крушки с нажежаема
жичка

lm/W

Лумен/Ват (без загуби в баластите)
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Халогенни лампи/подобрени крушки с нажежаема жичка
•

•

•

•

•

•

•
•

•

Халогенните лампи са по-ефективни от обикновените крушки с нажежаема жичка, но не са осветлението с най-висока енергийна ефективност.
Конвенционалните халогенни лампи за мрежово
напрежение не изпълняват новите изисквания за енергийна ефективност на
лампи за бита (това не се отнася за лампите с ниско напрежение).
На пазара, обаче, вече има алтернативни продукти (лампи от клас „C“) и потребителите могат да избират между два вида халогенни лампи, напълнени с газ
ксенон.
Когато са пълни с газ ксенон, халогенните лампи използват около 20 до 25% помалко енергия за една и съща светлинна производителност, в сравнение с найдобрите конвенционални крушки с нажежаема жичка.
Освен наличието на пълнеж от газ ксенон, цокълът и размерите на новото поколение халогенни лампи са същите, както при конвенционалните халогени. Затова те могат да се използват само в осветителни тела със специален цокъл, пригоден за халогенни крушки. Те ще останат на разположение и след 2016 г., за да
се използват в осветителни тела, които са снабдени с този вид специален цокъл.
Понастоящем подобрените крушки с нажежаема жичка от клас „B“ са налични
само до еквивалента на конвенционална крушка с нажежаема жичка с мощност
60 W.
Този тип може да издържа до 3000 часа – три пъти по-дълго от обикновените
крушки с нажежаема жичка и е подходящ за ползване в комбинация с димер.
При подобрените крушки с нажежаема жичка с халогенна технология, усъвършенстваната халогенна капсула се поставя в стъклени крушки, оформени като
обикновените крушки с нажежаема жичка с обикновен цокъл. Това ги прави едно-към-едно заместители на традиционните крушки. Подобрените крушки с нажежаема жичка от клас „C“ предстои да бъдат допълнително усъвършенствани
до клас „B“ или „А“ след 2016 г.
И двата варианта осигуряват светлина с качество, еквивалентно на обикновените крушки с нажежаема жичка, но издържат два пъти по-дълго (2 години). Тези
лампи са напълно съвместими по размер със съществуващите осветителни тела
и са подходящи за ползване в комбинация с всякакъв димер.

Халогенни лампи с инфрачервено покритие
•

•

Обикновените халогенни лампи с ниско напрежение могат да бъдат заменяни с
по-ефективни от същия тип (с инфрачервено покритие (IRC) – съответно енергоспестяващи (Energy Saving (ES)).
Нанесеният върху крушката специален тънък инфрачервен слой подобрява
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•

енергийната ефективност с над 45% в сравнение с най-добрите конвенционални
крушки с нажежаема жичка. Това, обаче, е възможно само при лампите с ниско
напрежение. В действителност, за да стане тази технология пригодна за лампи с
мрежово захранване, е необходим трансформатор.
Трансформаторът може да бъде във вид на отделен блок или като елемент, интегриран в осветителното тяло. Той може да е вграден и в самата крушка, която
в този случай може да замести конвенционалните крушки с нажежаема жичка в
същото осветително тяло. Подобно на лампите от клас „C“, измежду тези от клас
„B“ съществуват както капсули със специален цокъл, така и подобрени крушки с
нажежаема жичка.

Линейни луминесцентни лампи
•

•

Съвременните луминесцентни лампи („T5“, трилентови) имат значително
по-добра енергийна ефективност в сравнение с по-старите модели. Луминесцентните лампи се различават по цветопредаването и по цвета на
излъчваната светлина. Необходим е баласт, за да се задейства разрядната светлина, а от съображения за ефективност следва да се използват само
електронни баласти.
Най-голям потенциал за икономии може да се постигне, когато се премине от
лампи тип „T8“ (с диаметър 26 mm) към тип „Т5“ (с диаметър 16 mm). В такива
случаи, обаче, се налага смяна и на самите осветителни тела.

Компактни луминесцентни лампи

Диаметър

Баласт

Екетивност на
лампата [lm/W]

Продължителност
на живота [h]

[mm]

„стандартни“ (Т8)

26

Конвенционален
баласт

60

5000

„трилентови лампи“

26

Електронен баласт

100

19000

„ефикасен модел“ (Т5)

16

Електронен баласт

110

24000

Компактни луминесцентни лампи (КЛЛ)
•

•

•

Това е общото наименование за род едноцокълни луминесцентни лампи с нагъната или мостова тръба с високо цветопредаване и дълъг живот.
Компактните луминесцентни лампи от рода на енергоспестяващите представляват енергийно ефективна алтернатива на крушките с нажежаема жичка и халогенните лампи, и могат да се използват за различни цели в бита и бизнеса.
Предлага се богат асортимент от различни форми и качества.
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Потенциал на КЛЛ за икономии в сравнение с крушка с нажежаема жичка
Крушка с нажежаема
жичка

Компактна луминесцентна
лампа

Входна мощност

100 W

20 W

Средна издръжливост

1000 h

10000 h

Светлинен поток

1400 lm

1400 lm

95 % до 5 %

75 % до 25 %

Необходими лампи за 8 години
(3 ч/ден*365 дни = 1095 ч/годишно

8

1

Енергийно потребление за 8 години с
време за работа 3 ч/ден

876 kWh

175,2 kWh

122,64 Евро

24,53 Евро

0,50 Евро

10,00 Евро

126,64 Евро

34,53 Евро

--

92,11 Евро

Съотношение на топлина към светлина

Енергийни разходи (0,14 Евро/kWh)
Разходи на една лампа
Общо разходи за 8 години
Икономии

Натриеви лампи
•

•

•

•

Натриевата лампа с високо налягане представлява газоразрядна лампа с висок
интензитет (High Intensity Discharge – HID), при която светлината се произвежда
чрез лъчение, получено от натриеви пари при работа с парциално налягане от
около 13300 Ра. Тази категория включва лампи без цвят и такива с дифузно покритие. Стандартните натриеви лампи с високо налягане са в процес на премахване по силата на Регламент на ЕО № 245/2009.
Натриевата лампа с ниско налягане е газоразрядна лампа, при която светлината
се произвежда чрез лъчение, получено от натриеви пари при работа с парциално налягане от 0,1 до 1,5 Pa.
Натриевите лампи с ниско/високо налягане, както и метал-халогенните лампи
представляват газоразрядни лампи с висок интензитет. Голямата част от инсталациите за улично осветление са базирани на някоя от системите с газоразрядни лампи с висок интензитет.
В общия случай натриевите лампи с високо налягане са много ефективни при
по-високи мощности. Натриевите лампи с ниско налягане, обаче, имат много
лоши цветови характеристики.

Метал-халогенни лампи
•

Метал-халогенните лампи спадат към групата на газоразрядните лампи с висок интензитет. Те произвеждат високо
интензивна светлина спрямо своя размер, което ги прави
компактен, обичайно захранван и ефективен източник на
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•

•

•

светлина.
Създадени в края на 60-те години първоначално за промишлена употреба, метал-халогенните лампи вече се предлагат в серия от размери и конфигурации за
търговски и жилищни приложения.
Подобно на повечето газоразрядни лампи с висок интензитет, металхалогенните лампи работят при високо налягане и температура и изискват специални тела, за да функционират безопасно.
Метал-халогенните лампи често се използват за вътрешно осветление с общо
предназначение и за промишлени цели, за улично осветление и спортни съоръжения.

Светодиоди
•

•
•

Светодиодите (LEDs) – което е съкращение от английския
израз “light-emitting diode“ – са бързо развиваща се нова
технология. Светодиодите се базират на полупроводников диод. Те предлагат много предимства в сравнение с конвенционалните светлинни източници, включително ниска консумация на енергия, по-дълъг живот,
подобрена здравина, по-малък размер и по-бързо запалване.
Ефективността на светодиодите е равна на тази на КЛЛ или дори малко повисока, но те не съдържат живак и издържат дори по-дълго.
Светодиодите за вътрешно осветление са в началните си фази на комерсиализация и с тях могат да бъдат заменяни както безцветните, така и непрозрачните
електрически крушки. Много е вероятно в близко бъдеще те да се превърнат в
алтернативи на пълната гама от лампи.

Светодиоди за улично осветление и светофари
Светодиодите са много подходящ избор за улично осветление и
светофарни уредби, защото:
-

-

-

постигат до 90% икономия на енергия в сравнение с обикновените крушки;
имат по-дълъг живот и показват изключително добри резултати по отношение на
надеждността в комбинация със скромни изисквания за поддръжка и по-ниски
текущи разходи!;
светодиодите не изискват отражател, както конвенционалните лампи, и по този
начин няма никакви проблеми със слънчевите отражения при светофарните
уредби (известни като ефект на фантома);
светодиодите изискват ниско захранващо напрежение, което води до побезопасни инсталации.
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Вече се реализират пилотни проекти за улично осветление със светодиоди и в
близко бъдеще се очаква бързото им развитие.
Органични светоизлъчващи диоди (OLED)
OLEDs са светоизлъчващи диодни панели, изработени от органични материали (на
базата на въглерод), които излъчват светлина, когато са поставези под въздействието на електрически ток. В момента OLEDs се използват за оформяне на красиви и
ефективни дисплеи, но е възможно технологията да се използва за създаване на
панели за осветление с бяла светлина. „Крушката“ на OLEDs представлява тънък
слой от материал, който излъчва светлина. OLEDs осигуряват панел за осветление
на участък (т.е. не точково осветление, каквото осигуряват светодиодите) и се характеризират с добра цветова температура. В действителност, някои OLEDs са с
регулируем цвят. Също така, органичните светодиоди могат да бъдат направени
гъвкави или прозрачни.
OLEDs са не само много ефективни (между КЛЛ и светодиодите), но и не съдържат
метали от рода на живака. Няколко компании вече предлагат лампи, изградени от
OLED панели, но те все още са много скъпи.
Очаквано разпространение на различни видове лампи
Светодиоди

Градско/улично

Офиси

Магазини

Хотели/апартаменти

Музеи

Аварийно осветление

След 10 години

Луминесцентни лампи

След 10 години

Натриеви лампи с високо налягане

След 10 години

Газоразрядни лампи с висока интензивност (HID)

След 10 години

Халогенни лампи

След 10 години

Източник: Licht.de
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Баласти (дросели)
•

•
•

•

•
•

3.2

Токоограничаващо устройство, което се използва с електрически газоразрядни лампи (луминесцентни, живачни,
метал-халогенни, натриеви с високо налягане), за да осигури необходимите условия на електрическата верига за стартиране и работа на
лампата.
Електронният баласт е по-модерен и ефективен от електромагнитния тип баласти.
Електронният баласт за осветление използва платкова схема за трансформиране на напрежението, но за разлика от електромагнитните баласти, може да променя честотата на тока. Това означава, че електронният баласт за осветление
може значително да намали или премахне всякакво трептене.
Допълнителни предимства на електронните баласти: по-висока енергийна ефективност, прогодност за множество лампи, може да замени магнитните баласти
при модернизация, трептенето в лампата се елиминира, по-ниско ниво на шум в
сравнение с магнитните баласти, нетоксични материали, по-малко тегло.
Препоръчително е електромагнитните баласти да се подменят когато е възможно.
Доскоро в газоразрядните лампи с висок интензитет се използваха магнитни баласти, защото те имат по-дълъг живот и са здрави. При новите разработки на газоразрядни лампи за приложения на открито се използват електронни баласти.
Освен това, изискванията за екодизайн ще доведат до постепенно премахване
на неефективните баласти.
Информационно каре: Постепенно премахване на електрическите крушки
с нажежаема жичка

ЕС е поставил нови изисквания за енергийна ефективност, на които е необходимо
да отговарят лампите, произведени за пазара на ЕС считано от 1 септември 2009 г.
Традиционните крушки с нажежаема жичка и по-малко ефективните халогенни
крушки ще бъдат постепенно премахнати от пазара до края на 2012 г. От септември
2009 г. лампи, които не могат да отговорят на минималните изисквания за енергийна
ефективност и за изпълнение (например, издръжливост), постепенно се премахват
от пазара на ЕС.
Мярката прави разграничение между „безцветни“ (прозрачни) и непрозрачни лампи.
Непрозрачните ще трябва да достигнат до клас „A“ според енергийния етикет на ЕС
за лампи, което означава икономия на енергия от 75% или повече, в сравнение с
традиционните крушки с нажежаема жичка. Такова високо ниво на ефективност може да се постигне само от компактните луминесцентни и светодиодните лампи.
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Въвеждат се и нови изисквания относно функционалностите на лампите (време за
стартиране, живот и др.), така че на пазара ще се допускат само качествени лампи.
Ще се изисква и допълнителна информация относно продукта върху опаковката, за
да се помогне на потребителите да направят правилния избор съобразно предназначението.
Мярката се прилага за лампи, произвеждани и продавани от производителя или
вносителя считано от 1 септември 2009 г. Търговците на едро и дребно ще могат да
продължат да продават съществуващите запаси дори и след тази дата. Това означава, че забранените лампите постепенно ще изчезнат от рафтовете на магазините.
Подробен план за поетапно премахване

Източник: http://ec.europa.eu/energy/lumen/overview/whatchanges/index_en.htm
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Освен това, от регламента на ЕС са засегнати не само „лампите за бита“, но и всички неефективни лампи, заедно с неефективните баласти и осветителни тела:

2010

2011

•

Постепенно премахване на линейните луминесцентни лампи („халофосфат“)

•

Етикетиране на баластите за луминесцентни лампи

•

Минимални изисквания за ефективност на баластите

•

Задължителна информация за продукта за осветителни тела

Постепенно премахване на:
•

Луминесцентните лампи от тип „T12“ (38 mm)

•

Посочване на ефективността на баласт за газоразрядни лампи с висок интензитет

•

Минимални изисквания за коефициентите на запазване на светлинния поток на лампата (LLMF) и коефициентите на дълготрайност на лампата
(LSF)

2012

Постепенно премахване на:
2015

2017

3.3

•

Живачните лампи с високо налягане

•

Натриевите щепселни лампи с високо налягане

•

По-високи изисквания за метал-халогенните лампи

•

Постепенно премахване на магнитните баласти, само електронни баласти

Информационно каре: Улично осветление

„Постепенното премахване“ на неефективните лампи засяга и уличното осветление,
при което се предвижда голям потенциал за икономии на енергия и разходи.
Брой на лампите по видове, инсталирани в момента в Европейския съюз (в
млн.):
Луминесцентни лампи
Метал-халогенни лампи
Натриеви лампи с ниско
налягане
Натриеви лампи с високо
налягане
Живачни лампи с високо
налягане

Източник: LTG
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Пример с Австрия: Кратък преглед на лампите за улично осветление и техните
основни приложения
Технология на лампите

Характерна
форма

Дял*

Основни приложения
понастоящем

Тенденция

Натриеви газоразрядни
лампи с високо налягане

Осветление за улици,
паркинги и тунели,
частично прожекторно

Главни пътища и тунели, в момента
нарастващ диапазон от приложения,
намаление след 2015 г.

Живачни газоразрядни
лампи с високо налягане

Осветление за улици,
паркинги

През 2015 г. губят CE етикета

Луминесцентни лампи с
продълговата форма

Осветление за улици,
паркинги

Компактни
луминесцентни лампи

Осветление за улици,
паркинги, пешеходни зони

Метал-халогенни
газоразрядни лампи с
високо налягане

Прожекторно осветление,
спортни площадки,
пешеходни зони

Светодиоди

Прожекторно осветление,
маркировки и ефекти

Технологията не е приложима за
улично осветление
Фактори, свързани с ниска
ефективност
Качеството на осветяване не е
актуално, ще бъдат заменени с
решения със светодиоди
Повече приложения за улично
осветление
Повече приложения за улично
осветление

* Дял в австрийското улично осветление, 100% = 0,84 милиона осветителни точки

Източник: Филипс, януари 2010 г.

Варианти за модернизиране:
1. Решения с щепселни (plug-in) лампи:
• замяна на лампите и поставяне на лампи с нова технология при запазване на
съществуващото осветително тяло (щепселни лампи)
• гнездото, баластът, рефлекторът остават на мястото си
• предимства: ниски разходи, просто решение
• неудобства: малко спестяване на енергия, възможни са само до 2015 г.
Пример: Смяна на 125 W живачна газоразрядна лампа с високо налягане с
щепселна 110 W натриева газоразрядна лампа с високо налягане:
-

енергийни икономии от около 10%

-

жълта вместо бяла светлина

-

характеристиките на насочване на светлината се променят, опасност от
заслепяване, непланирано проблясване и др.

-

загуба на разрешение за типа (сертификат) на лампата (искове за вреди)

2. Модернизация
• подмяна на лампата и електронното устройство на осветителното тяло
• гнездото и рефлекторът остават непроменени
• предимство: значително по-висока енергийна ефективност в сравнение с
щепселните лампи
Пример: Смяна на 125 W живачна газоразрядна лампа с високо налягане с
щепселна 70 W натриева газоразрядна лампа с високо налягане и регулиране на електронните устройства (баласта) на осветителното тяло:
-

енергийни икономии от около 40%

-

жълта вместо бяла светлина
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-

характеристиките на насочване на светлината се променят, опасност от
заслепяване, непланирано проблясване и др.

-

загуба на разрешение за типа (сертификат) на лампата (искове за вреди)

3. Замяна на осветителни тела
• най-доброто решение от гледна точка на енергийната ефективност е замяна
на цялото осветително тяло (включително баласт, рефлектор и лампа)
• недостатък: по-високи инвестиционни разходи
• предимства: трайно най-добрата ефективност на преобразуване и найвисоката енергийна ефективност, когато се планира професионално, могат
да бъдат взети предвид всички аспекти на екологията, икономиката, безопасността и естетиката
Пример: Смяна на 125 W живачна газоразрядна лампа с високо налягане с
35 W метал-халогенна лампа:
-

70% енергийни икономии

-

бяла светлина

-

оптимално насочване на светлината

-

най-скъпо, но и едно от най-удачните решения

Преглед на характеристиките на различни лампи за енергоспестяващо улично
осветление
Тип на лампата

Цвят на
светлината

Предимства / недостатъци

Живачни лампи с
високо налягане

жълта
светлина

+ екологични
+ намалено привличане на насекоми
- лошо възприемане на цветовете

бяла
светлина

+ добро възприемане на цветовете
+ топла бяла светлина за намалено привличане на насекоми (напр. 3000 K)
- възможно да е скъпо
- в момента евентуално намален живот

Луминесцентни
лампи и компактни луминесцентни лампи

бяла
светлина

+ евтини
+ дълъг живот
- температурно независими
- ограничени възможности за насочване на
светлината

LED

бяла
светлина,
възможни
са и други
цветове

+ ефективна технология на бъдещето
+ без UV/IR дял
+ дълъг живот
+ има реализирани проекти
+ очакван голям потенциал
- в момента са доста скъпи
- няма дългогодишен опит

Керамични метал-халогенни
лампи
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4. Продуктова идентификация и етикети за осветителни продукти
4.1 Продуктова идентификация – нови изисквания
От 1-ти септември 2010 г. въз основа на Регламент
(ЕО) № 244/2009 на ЕС са в сила нови изисквания
за продуктова идентификация на лампите. Информацията, която се поставя на опаковката на
лампи, е както следва:
- енергиен етикет
- лумени (lm)
- ватове (W)
- сравнение на крушки
- експлоатационен живот в часове и години
- цикъл на включване
- Келвини (K): цвят на светлината
- време за постигане на стабилизиран светлинен поток: до постигане на 60% от светлината
- подходящи за работа с димер
- размери (mm): дължина, диаметър
- количество живак (Hg)

Как да четем опаковката?
Вече върху опаковките на лампите има информация относно ключовите критерии за
качество, като например:
• Светлинна производителност (в лумени)
Мощност (W) на крушка с нажежаема
жичка с еквивалент в лумени (lm)
Измерването на производителността на една лампа
в лумени позволява директно сравняване на количеството светлина (което представява действително
предлаганата от лампата услуга). Сравненията, базирани само на мощността не са целесъобразни и
могат да бъдат подвеждащи. Колкото по-висока е
стойността на лумените на една осветителна крушка, толкова по-голямо е количеството светлина, която тя ще произведе.
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•

Енергийна ефективност
Регламентът на ЕС изисква постепенно премахване на найнеефективните лампи. Полезно е, обаче, да се погледне енергийният етикет, за да се провери колко е ефективна съответната лампа, защото все още има големи разлики. За едно и също количество светлина, една компактна луминесцентна лампа (клас „А“),
например, ще се нуждае само от една трета от електроенергията,
в сравнение с крушка с нажежаема жичка (клас „C“). От 1998 г. насам задължителният енергиен етикет на Европейския съюз показва енергийния клас на крушките в диапазона от „А“ до „G“, като „А“ обозначава
най-високата ефективност, а „G“ – най-ниската.

•

Продължителност на живота
Дава се информация за живота на крушката в часове (време за работа преди изгаряне на крушката) или понякога и в години. При лампите за бита
една година обикновено означава 1000 часа, на
които съответстват средно по 3 часа работа на ден. По-дългият живот означава
по-малко смени на лампи. При професионалните лампи продължителността на
живота е много важен фактор и, в общия случай, по-дълъг живот означава повисок стандарт за качество. Това следва да се взема предвид когато се сравняват цените на различните алтернативи.

•

Цвят на светлината (цветова температура)
Докато крушките с нажежаема жичка винаги светят с
един и същи цвят на светлината („топло бяло“), компактните луминесцентни лампи и светодиодите предлагат по-богата гама от температури на цвета (измервани в Келвини). Тези различия са полезни за някои
приложения. Изберете 2700 K или „топло бяло“ за места за отдих и над 4000 K
или „студено бяло“ за работни зони.

•

Брой включвания преди изгаряне
Тази информация е особено важна при компактните
луминесцентни лампи. Стандартните компактни луминесцентни лампи (с 3000-6000 броя включвания/изключвания) не бива да се поставят на места, където има вероятност за често включване, което означава средно повече от три пъти на ден, например в тоалетни или коридори с
датчици за движение. Те не биха могли да постигнат живота, обозначен върху
опаковката. Съществуват, обаче компактни луминесцентни лампи със специално
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предназначение, които могат да издържат до 1 млн. включвания, които са подходящи за подобни места. Други източници на светлина са нечувствителни към
включването (например, подобрените крушки с нажежаема жичка).
•

Време за достигане на стабилизиран светлинен поток
Тази информация е особено важна за КЛЛ.
Стандартните КЛЛ изискват малко повече време,
за да се задействат и да достигнат своя пълен
светлинен поток в сравнение с други осветителни технологии (до 2 секунди за
стартиране и до 60 секунди, за да достигнат 60% от своята светлинна производителност). Съществуват, обаче, компактни луминесцентни лампи със специално предназначение, които са почти толкова бързи, колкото други видове лампи
(например, подобрените крушки с нажежаема жичка). Иконата показва дали
крушката се разгаря бързо или не.

•

Работа с димер
При използване на димери за регулиране на
светлинната производителност, винаги проверявайте дали новите видове крушки предлагат тази
функция. Много видове КЛЛ, и по-специално светодиодите, няма да работят в
комбинация със стандартни димери. Специална икона за димиране показва дали
крушката е подходяща за работа с димер или не.

•

Температура на работната среда
КЛЛ и светодиодните лампи са по-чувствителни
към температурата на работната среда в сравнение с подобрените крушки с нажежаема жичка. Важно е да се избере крушка, която ще работи добре при температурите, на който е изложена (на закрито или открито, в
отопляеми или неотопляеми помещения). За външни осветителни тела в климатични зони със студени зими, е важно да се избере лампа, която работи и когато
навън е много студено, в противен случай нейната светлинна производителност
в зимните нощи може да намалее.

•

Размери на лампата
При преминаване от една технология лапми към
друга със същото осветително тяло, не забравяйте да проверите дали новата лампа ще може да
се постави без проблем в осветителното тяло.
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•

4.2

Депониране на КЛЛ
КЛЛ съдържат известно количество живак – по-малко от 5 мг,
което е няколко пъти по-малко от количеството живак, съдържащо се в други продукти, които хората използват у дома
като например термометри и батерии. Закупуването на КЛЛ с
външна нечуплива камера е начин за справяне с проблема с
изтичане на живак при случайно счупване на крушката. На опаковката на крушката има препратка към уебсайт, където производителят обяснява по-подробно
какво се прави при счупена КЛЛ. Подобно на много други електрически продукти,
новите крушки не бива да се изхвърлят при обикновените битови отпадъци, а
трябва да се връщат в специални пунктове за събиране на отпадъци от електронно оборудване.

Съответни екологични етикети

Законодателството за обществените поръчки позволява:
• Използване на критериите за всеки етикет – национални и доброволни етикети
• Избор на продукти, които са по-скъпи за покупка, но по-евтини в сравнение с
другите от гледна точка на своя полезен живот
• Избор на продукти, които са по-скъпи през целия си полезен живот, но които
имат по-малко въздействие върху околната среда и отговарят на екологичните
цели на институцията
Законодателството за обществените поръчки забранява:
 Настояване за етикетиран продукт (Решение на Съда на Европейските общности
по дело C-368/10, Европейска комисия срещу Кралство Нидерландия от 10 май
2012 г.)
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4.2.1

Етикет на Европейския съюз

Уебсайт: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:071:0001:0008:EN:PDF
Продукт: лампи за бита (с изключение на рефлекторни лампи)

Според директивата на Европейския съюз, електрическите
лампи за бита, захранвани директно от електрическата
мрежа, трябва да бъдат обозначен с етикет за консумацията на енергия.
Изключени са рефлекторните лампи, лампите със светлинен поток над 6500 лумена или с входен ток с мощност
под 4 вата, за използване с други енергийни източници,
като например батерии, лампите, които не се използват
предимно за производство на светлина във видимия диапазон (400 – 800 nm) и лампите, които са част от продукт,
чието основно предназначение не е за осветление. 2
На енергийния етикет трябва да бъдат посочени следните
параметри (виж фигурата отстрани) 3:
© Европейска комисия
• класът на енергийна ефективност от „А“ (най-ефективен) до „G“ (найнеефективен);
• буквата за класа на енергийна ефективност трябва да е изписана на същото
ниво както съответната стрелка;
• светлинния поток в лумени;
• захранващата електрическа мощност (във ватове);
• средната номинална продължителност на живота на лампите в часове.
Компактните луминесцентни лампи обикновено се класифицират за енергийна
ефективност в класове „А“ или „B“, докато една крушка с нажежаема жичка отговаря
единствено на критериите за класове от „D“ до „G“. 4

2

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:071:0001:0008:EN:PDF

3

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0011:EN:HTML

4

http://www.stromeffizienz.de/private-verbraucher/eu-energielabel/haushaltslampen.html,

http://ec.europa.eu/energy/lumen/doc/full_faq_de.pdf
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4.2.2

Екоетикет на ЕС (Екоцвете)

Уебсайт: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
Продукт: КЛЛ
От 1992 г. насам „цветето“ се превърна в общоевропейски
символ за продукти, съдържащи прости и точни указания за
потребителите. Всички обозначени с „цвете“ продукти са проверени от независими органи за спазване на строгите екологични и експлоатационни критерии.
Екоетикетът на ЕС се администрира от Европейския съвет по екомаркировка
(European Eco-labelling Board – СЕЕС) и получава подкрепата на Европейската комисия, всички държави-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо
пространство (ЕИП). Съветът по екомаркировка включва представители на индустрията, групи за опазване на околната среда и асоциации на потребителите.
Броят на продуктите и услугите, на които е поставена екомаркировката на ЕС, се
увеличава всяка година. До края на 2011 г. са издадени над 1 300 лиценза, а към
днешна дата, екоетикетът на ЕС може да бъде забелязан върху над 17 000 продукти. 5 Един от тези етикетирани продукти са осветителните крушки.
Наред с други критерии, екоетикетът на ЕС върху електрическите крушки отговаря и
на следните:
• дълготрайност най-малко 10 000 часа (5-9 години) – т.е. десет пъти по-дълго,
отколкото електрическите крушки с нажежаема жичка;
• консумацията на електроенергия е пет пъти по ниска в сравнение с тази на
крушките с нажежаема жичка;
• не примигват при включване;
• много ниско съдържание на живак;
• най-малко 65% рециклирани опаковки;
• гарантирана работа при 70% или 90% след 10 000 часа, в зависимост от вида
на крушката.

5

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/facts-and-figures.html
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4.2.3

„Син ангел“ (Blauer Engel)

Уебсайт: http://www.blauer-engel.de/en/blauer_engel/index.php
Продукт: Електронни баласти за луминесцентни лампи
„Син ангел“ е първият и най-старият свързан с околната
среда етикет за продукти и услуги в света. Той е създаден
през 1978 г. в Германия. Присъжда се само на онези продукти, които са доказано по-малко вредни за околната среда в сравнение с конвенционалните продукти. Етикетът
„Син агнел“ следва да помогне за ускоряване на структурната промяна на икономиката към устойчиво развитие.
Етикетът се присъжда от RAL, независима институция съгласно частното право. Комисията по екоетикетиране взема решение относно изискванията в сътрудничество с експерти и Федералната агенция по околна среда на
Германия. Каталозите с критериите се актуализират през интервали от 3 до 4 години. 6
В сектора на лампите критериите за присъждане на етикета са висока енергийна
ефективност, продължителен експлоатационен живот, високо ниво на издръжливост
на включвания, кратко време за разпалване, ниско съдържание на живак, ниско ултравиолетово лъчение и електромагнитно поле, и добро цветопредаване. 7
4.2.4

„Energy Star“ („Енергийна звезда“)

Уебсайт: http://www.eu-energystar.org/en/index.html
Продукт: КЛЛ, светодиоди
„ENERGY STAR“ е съвместна програма на Агенцията за защита
на околната среда на САЩ (Environmental Protection Agency –
EPA) и американския Департамент по енергетика. През 1992 г.
„ENERGY STAR“ бе въведена като доброволна програма за етикетиране, предназначена за идентифициране и насърчаване на енергийноефективни продукти за намаляване на емисиите на парникови газове. Първите етикетирани продукти по тази
инициатива са компютрите и мониторите. 8
През 2001 г. Европейският съюз подписа споразумение с американската Агенция за
защита на околната среда за въвеждане на „ENERGY STAR“ и в Европа (само за
6

http://www.blauer-engel.de/en/blauer_engel/index.php

7

http://www.blauer-engel.de/en/products_brands/vergabegrundlage.php?id=207

8

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=about.ab_index
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офис оборудване), като по този начин се осигурява взаимно признаване на партньорите по програмата „ENERGY STAR“. Това позволява на потенциални партньори
в Европейския съюз да се регистрират чрез Европейската комисия, която е отговорна за програмата „ENERGY STAR“ в ЕС. 9
През 1997 г. беше въведена спецификация „ENERGY STAR“ за битови осветителни
тела, съгласно която най-високи нива на енергийна ефективност се присъждат на
комбинацията от качество и атрактивен дизайн. 10. От 2008 г. насам етикетът
„ENERGY STAR“ обозначава критериите за КЛЛ, а от 2010 г. насам съществува спецификация и за светодиодните крушки. Основните изисквания за изпълнение са
енергийна ефективност, поддържане на светлинния поток, продълцителност на живота, време за включване, време за разгаряне, съдържание на живак и т.н. 11 Днес
етикетът може да се види на големи битови уреди, офис техника, осветление, битова електроника и др. В сектора на осветлението с „ENERGY STAR“ са обозначени
следните продукти (само за американския пазар): 12
• компактни луминесцентни електрически крушки;
• LED осветление;
• декоративни светлинни струни
• осветителни тела.
4.2.5

CE маркировка (Conformité Européen)

Уебсайт: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/
Продукт: Съответствие на продукта с изискванията за енергийна ефективност
Маркировката „СЕ“ не е на първо място етикет за опазване на околната среда или енергийната ефективност. Тя символизира съответствието на даден продукт с изискванията на Общността, възложени на
производителя на продукта. Маркировката показва, че продуктът съответства на всички разпоредби на Общността, предвиждащи нейното поставяне,
например определянето на енергийното потребление.
Маркировката „СЕ“ се изисква за много продукти. Тя указва, че продуктът се оценява преди да бъдат пуснати на пазара и отговаря на изискванията на ЕС за безопасност, здраве и опазване на околната среда. 13

9

http://www.eu-energystar.org/de/203.shtml

10

http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=LU
11

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=lighting.pr_lighting_landing

12

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=lighting.pr_lighting_landing

13

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/
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Маркировката „СЕ“ се поставя на няколко категории продукти, като позоваване на
еко-дизайна на продукти, свързани с енергопотреблението, като например улично и
офис осветление и битово осветление. 14
В края на 2002 г. бе утвърден задължителен стандарт за максималната консумация
на енергия при баласти за луминесцентни лампи.
Според директивата за енергоемки продукти (Енергоемки продукти – Директива
2005/32/ЕО), лампите в частни домове и уличното осветление трябва да отговарят
на минималните изисквания за ефективност, което е предпоставка за поставянето
на маркировката „СЕ“. Държавите-членки не могат да ограничават пускането на пазара и въвеждането в експлоатация на продукти, обозначени с маркировката „СЕ“,
освен ако няма доказателства за несъответствие на продукта.
Маркировката следва да се поставя преди продуктът да бъде пуснат на европейския
пазар и да влезе в експлоатация. Тя има за цел защита на обществените интереси,
като например здравето и безопасността на потребителите на продукта. Маркировката „СЕ“ трябва да бъде поставена от производителя или негов представител, установен в рамките на Общността. На национално ниво се извършва вземане на
проби на случаен принцип. Пълната отговорност за съответствието на продукта се
носи от производителя. 15

4.3

Други инициативи

ЗеОП – зелени обществени поръчки
В Европа публичните институции и органи купуват значително
количество стоки и услуги. Изпълнението на критериите за енергийна ефективност и опазване на околната среда в процедурите
за обществени поръчки на публичните органи може да помогне за
стимулиране на пазара на устойчиви продукти и технологии. Освен това, то може да
предизвика иновации, да спомогне за намаляване на енергийните разходи и емисиите на CO2, както и за подобряване на функцията на модел за подражание на публичния сектор и за разработването на европейски политики.
ЗеОП е доброволен инструмент 16. В сътрудничество с държавите-членки и заинтересованите страни бяха разработени критерии относно екологосъобразните обществени поръчки, включително инструментариум за обучение по ЗеОП за 19 приори14

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-

goods/cemarking/professionals/manufacturers/directives/index_en.htm?filter=4
15

http://europa.eu/legislation_summaries/other/l21013_en.htm#

16

http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm
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тетни продукти и услуги. Вътрешното осветление е една от тези продуктови групи и
включва конкретни примери за екологични критерии, които могат лесно да бъдат
въведени в тръжните документи.
През 2011 г. Европейската комисия публикува второто издание на
наръчника „Купувай като се съобразяваш с околната среда!“
(„Buying Green!“). Наръчникът е конкретен инструмент, който помага да се закупуват стоки и услуги с по-ниско въздействие върху
околната среда. Наръчникът включва:
• указания как екологичните съображения могат да бъдат включени на всеки етап от процеса на възлагане на обществени
поръчки;
• примери от практиката на възлагащи органи в държавитечленки на ЕС;
• специфични за даден сектор подходи за ЗеОП – за сгради, храни и кетъринг услуги, електричество и дървен материал.
Обществените поръчки стимулират енергийната ефективност – „proEE“
През 2008 г. с подкрепата на „ИЕЕ“ стартира европейският проект „pro-EE“, целящ
подобряване на енергийната ефективност чрез устойчиви обществени поръчки и
прилагане по устойчив начин на екологосъобразни критерии в процедурите за обществени поръчки. В рамките на 2-те години на проекта „pro-EE“ събра заедно производители и потребители, осъществи енергийно ефективни процедури за възлагане на екологосъобразни обществени поръчки (ЕОП) в местни администрации и организира обучение за общинските служители, занимаващи се с обществени поръчки.
В същото време, пет пилотни града приеха интегрирани планове за действие за
енергийна ефективност, които включваха участие на заинтересовани страни и кампании за повишаване на осведомеността за гражданите. 17
Освен останалите си цели, проектът наблегна на уличното осветление и светодиодите. Уебсайтът на проекта www.pro-ee.eu информира за съответните технологии,
практическите политики, препоръките на бранша и техническите критерии за избраните и най-ефективните продукти.

17

http://www.pro-ee.eu/home0.html?&L=0
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„Smart SPP“ – иновации чрез устойчиви поръчки
„Smart SPP“ е европейски проект, който насърчи въвеждането на нови, иновативни технологии с ниски
нива на въглеродни емисии и интегрирани решения на
европейския пазар. Това беше постигнато чрез стимулиране на своевременно ранно
ангажиране за осигуряване на пазар от страна на публични органи – възложители
на обществени поръчки към доставчици и предприемачи в сферата на нови иновативни продукти и услуги в предпоръчковата фаза на публични търгове за обществени поръчки.
Проектът акцентира конкретно върху системи за осветление (технологии със светодиоди за вътрешно и външно (улично) осветление).
Разработен бе стандартен подход към предпоръчковата фаза за нововъзникващи
технологии. Подходът включва насоки за управлението на рисковете в предпоръчковата фаза, оценка на финансовите ползи (разходи в течение на жизнения
цикъл), както и изчисляване и разпространяване на сведения за спестените емисии
на CО2. Повече информация може да се намери на страницата на проекта в интернет www.smart-spp.eu.

„Buy Smart+“
Основните цели на проекта „Buy Smart+“ („Купувайте, като се съобразявате с околната среда+“) по линия на „ИЕЕ“ са да се консолидират и масовизират екологосъобразните обществени поръчки в 7 държави-членки и да се реализира трансфер на
ноу-хау в осем държави-членки, в които този вид обществени поръчки все още е на
ранен етап. По този проект работят общо 18 партньори от 15 европейски страни.
Основният акцент е върху технологии, свързани с енергията.
Главната стратегическа цел на проекта е да се увеличи делът на енергийноефективните поръчки в Европа. Това ще доведе до по-високо въздействие върху
пазара, а оттам и подпомагане на производството и използването на енергийно
ефективни стоки и услуги. Проектът е адресиран както към частните фирми, така и
към публичните органи. Освен отговорите на общи въпроси, проектът предлага инструменти за възлагане на обществени поръчки като консултации, насоки, информация относно етикетите, инструменти за изчисляване на разходите за жизнения цикъл и т.н. за продуктовите групи на строителните елементи, зелената електроенергия, битовите уреди, осветлението, офис оборудването и превозните средства.
Чрез оказване на съдействие за пилотни проекти ще се положи началото и ще се
разпространява широко информация за успешни случаи на екологосъобразни обществени поръчки.
Основните стъпки са:
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•
•
•
•
•

Информационни бюра за възлагане на зелени обществени поръчки, предоставящи помощ, ноу-хау и инструменти на националния език.
Специализирани курсове за обучение в сътрудничество с национални мрежи
за частния и публичния сектор.
„Туининг“ подход за ефективен трансфер на ноу-хау към по-новите държавичленки.
Подпомагане за пилотни проекти за зелени поръчки; заимстване на иновативни технологии от страни с опит.
Мониторинг на инициативите за възлагане на зелени обществени поръчки;
препоръки от сферата на политиките във връзка с актуализациите на НПДЕЕ
през юни 2014 г.

Проектът „Buy Smart+“ е подкрепен от програмата „Интелигентна енергия – Европа“.
Повече информация за проекта, както и подлежащия на публикуване доклад на
проекта-предшественик „Buy Smart“ (представя резултатите и съдържа обзор на
вече предприетите мерки), могат да бъдат намерени на сайта на проекта www.buysmart.info.

5. Практически указания за „зелените“ поръчки и фазата на използване
През 2004 г. Съветът и на Европейският парламент приеха две директиви, насочени
към изясняване, опростяване и модернизиране на съществуващото европейско законодателство в областта на обществените поръчки.
•

Директива 2004/18/ЕО обхваща обществените поръчки за строителство, обществените поръчки за доставки и обществените поръчки за услуги.

•

Директива 2004/17/ЕО обхваща процедурите за възлагане на обществени
поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги.

Директивите предлагат редица възможности за изпълнение на екологосъобразни
обществени поръчки чрез процеса на възлагане посредством:
•

включването на екологични изисквания в техническите спецификации (член
23, параграф 3, буква „б“);

•

използването на еко-етикети (член 23, параграф 6);

•

създаване на социални и екологични условия за изпълнението на договорите
(член 26);

•

изискването икономическите оператори да докажат, че са изпълнили задълженията си за опазване на околната среда (член 27);

•

изискването икономическите оператори да докажат, че могат да изпълняват
договор в съответсвие с мерки за управление на околната среда (член 48,
параграф 2, буква „е“ и член 50), както и;
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•

прилагането на критерии за възлагане, базирани на характеристики на околната среда (член 53).

Основните принципи на свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора са
посочени в Договорите 18, заедно със забраната за дискриминация въз основа на
националност. На базата на тези основни принципи са разработени редица поспецифични, които са приложими в областта на обществените поръчки, основно
чрез съдебната практика на Съда на Европейските общности. Това са принципите
на прозрачност, равно третиране, пропорционалност и взаимно признаване.
Важно е да се отбележи, че тези специфични принципи имат по-широко приложение
в сравнение с директивите – процедурите, които са изключени или падат под праговете за прилагане на директивите също трябва да бъдат възлагани според тези
принципи. Необходимо е публичните органи да се придържат към тези принципи при
реализирането на екологосъобразни обществени поръчки, както и във всички направления на поръчките.
Достъп до богат набор от ресурси за провеждане на екологосъобразни обществени
поръчки
може
да
се
получи
чрез
уебсайта
на
ЕС
за
ЕОП:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
Наръчникът „Купувайте като се съобразявате с околната среда“ от октомври 2011 г.
може
да
се
изтегли
оттук:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm

5.1

Практически инструкции за възлагане на обществени поръчки

Стъпка 1: Осигурете си подкрепа
Препоръчително е да се разработи политика за зелени поръчки за Вашата конкретна организация или фирма още преди да се пристъпи към действителната процедура за възлагане. Насоките за възлагане на обществени поръчки следва да съчетават оценъчната база за икономически най-изгодното предложение с изчисляването
на разходите през жизнения цикъл. Изберете подходящо заглавие за политиката,
което да достигне до не само до Вашите служители, но и до обществеността извън
пределите на организацията.

Стъпка 2: Оценете реалните си нужди
Проучете необходимостта от възлагане на поръчка и неговата комплексност. Важна
част от тази стъпка е и търсенето на алтернативи, възможни други варианти вместо
покупката, например, проучете евентуално дали е възможен ремонт на стари уст18

Договорът за функционирането на Европейския съюз, Договорът за Европейския съюз, и

по-рано, Договорът за създаване на Европейската общност.
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ройства или лизинг на нов продукт, както и мерки за подобряване на ефективността
и взаимодействието на благоприятните за околната среда аспекти. Задълбоченият
анализ на потребностите (търсенето) е една от най-важните крачки към щадящи
околната среда поръчки.

Стъпка 3: Определете предмета
Предметът на един договор касае продукта, услугата или работата, която искате да
възложите като поръчка. Купувачите са свободни да дефинират благоприятен за
околната среда продукт или определение за продукт въз основа на резултатите от
работата му. Опишете Вашите нужди по функционален начин, така че да не се изключват алтернативи.

Стъпка 4: Определете техническите спецификации
Техническите спецификации описват договора пред пазара и представляват минималните критерии за съответствие. Прилагайте екологични критерии, за да се спестят ресурси и енергия, както и за намаляване на отпадъците и замърсяването.
Инструментариумът за обучение по ЗеОП е един от основните инструменти, използвани за изпълнение на ЗеОП (http://ec.europa.eu/environment/gpp/first_set_en.htm).
Инструментариумът по ЗеОП предлага две категории критерии за всеки обхванат
сектор:
-

Основни критерии са тези, които са подходящи за използване от всеки договарящ орган във всички държави-членки и касаят основните въздействия
върху околната среда. Те са предназначени да бъдат използвани с минимални допълнителни усилия за проверка или увеличения на разходите.

-

Комплексните критерии са за онези, които желаят да закупят най-добрите
предлагани на пазара екологични продукти. Това може да изисква допълнителни усилия за проверка или известно увеличение на разходите в сравнение с други продукти със същата функционалност.

Във всяка категория има предложени минимални критерии за съответствие и критерии за възлагане:
а) Минимални критерии за съответствие: Тези критерии ще бъдат включени в спецификациите за изпълнението и трябва задължително да бъдат спазени от доставчика на услуги или продукти (например, максимална мощност на електрическото
оборудване). Неизпълнението на задължителен критерий изключва оферта от поканата за представяне на тръжни предложения. Тази процедура изисква стриктно
спазване на основните екологични критерии.
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б) Допълнителни (избираеми) критерии за възлагане: Те се оценяват по точкова
система и се разглеждат във непосредствена връзка с други критерии за възлагане
в процедурата за поръчката. Общият резултат от избираемите критерии (възможно
е общо те да се равняват на 100%) представлява степента на съответствие с екологични характеристики, като например условия за рециклиране или енергийна ефективност. Тези критерии се отразяват в оценката на офертата в зависимост от заложената им значимост. По този начин могат да се балансират разумно икономическите и екологичните интереси. Тези критерии са описани в стъпка 5.

По принцип, екологичните интереси могат да имат силно въздействие дори и без да
се вземат под внимание задължителните критерии, при положение, че за тях е заложен голям брой точки като избираеми критерии. По този начин устройства, които
не изпълняват определен критерий, имат шанс да бъдат разгледани, стига сборът
от точки за екологичните характеристики да е убедителен.
В Инструментариума по ЗеОП са обхванати следните продуктови групи:
копирна и графична хартия; почистващи продукти и услуги; офис ИТ оборудване;
строителство; транспорт; мебели; електроенергия; храни и кетъринг услуги; текстил;
продукти и услуги за градинарство; прозорци, остъклени врати и капандури; топлоизолация; твърди подови настилки; стенни панели; комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия (CHP); строителство на пътища и пътни знаци;
улично осветление и сигнализация на уличното движение; мобилни телефони; вътрешно осветление.
Друг полезен инструмент са „еко-етикетите“ – както за да се разработват спецификации или критерии, така и да се провери съответствието на дадени продукти и услуги с тези стандарти. Съществуват най-различни еко-етикети, например такива,
които се отнасят до един-единствен въпрос, например, етикета „Енергийна звезда“,
или които покриват множество критерии. Важно е да се отбележи, че при публичните институции не е позволено в процеса на възлагане на обществени поръчки да се
използват изисквания за етикети, но е възможно да се прибегне до залагане на критериите за етикета като изискване (Решение на Съда на Европейските общности от
10 май 2012 г., дело C 368/10). Това, обаче, не се отнася за фирмите.

Стъпка 5: Определете критерии за възлагане
Определете критериите за възлагане, например, подобрена екологична ефективност, както и тяхната тежест при оценката на офертите. Критериите за възлагане
трябва да са свързани с предмета на договора. Опишете как ще изчислявате разходите през жизнения цикъл и как ще се претеглят те.
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Разходи през жизнения цикъл
Разходната ефективност на една оферта не зависи само от покупната цена, а и от
оперативните разходи. При сравнение на офертите разходите за закупуване, експлоатация и депониране се оценяват спрямо очаквания полезен живот („разходи
през жизнения цикъл“).
За всеки продукт се предвиждат инструменти за изчисляване, за да се сравняват
офертите по отношение на ефективността от гледна точка на разходите. Ако в изчисленията са включени екологични показатели, свързани с енергопотреблението,
трябва да бъдат взети предвид следните фактори:
- Доставчиците трябва да гарантират максималното ниво на потребление на електричество/енергия, което се използва при изчисленията.
- Факторите от рода на годишни периоди на използване в различни режими на работа следва да бъдат реалистично измерени и емпирично осигурени, ако е възможно.
- Трябва да се вземат предвид, ако е възможно, технически мерки за намаляване на
консумацията на енергия, например, управление на енергията при персоналните
компютри и функция за автоматично изключване на захранването.

Стъпка 6: Заложете клаузи за изпълнение на договора
Използвайте клаузите за изпълнение на договора като начин за допълнително залагане на съответни условия за енергийна ефективност/екологичност в „зеления“ договор.

Стъпка 7: Възложете договора
От всички оферти, които отговарят на техническите спецификации, договорът ще
бъде възложен на „икономически най-изгодната оферта“ въз основа на резултатите
от прилагането на инструмента за изчисляване на разходите през жизнения цикъл
от „Купувайте като се съобразявате с околната среда+“ („Buy Smart+“) и в зависимост от степента на съответствие с критериите за възлагане.

5.2

Практически указания за възлагане на обществени поръчки за осветление

В идеалния случай лампите, осветителните тела и системите за регулиране се разглеждат като цялостна система за осветление, в която всички компоненти трябва да
работят заедно без проблеми. При закупуване на нови лампи това следва да бъде
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взето под внимание и при всеки случай на възлагане на поръчки да се имат предвид
следните критерии:
•

Ефикасност на лампите [лумен/ват]:
Сравненията, базирани на мощността, не са разумни и могат да бъдат подвеждащи. Работните характеристики на лампата се измерват в лумени, което позволява преки сравнения на количеството светлина. Колкото по-висока е стойността
на лумените на една електрическа крушка, толкова по-голямо количество светлина ще произведе тя. Затова винаги проверявайте „стойността за лумените“ на
лапмата, а ефикасността на лампата можете да определите от съотношението
„лумени/ватове“ (колко вата електроенергия са необходими за съответната
стойност за лумените).
Ефективност на
преобразуване
[лумени на един ват]

Средна продължителност на
живота [часове]

Индекс на цветопредаване
[CRI]

Крушка с нажежаема жичка

8 - 15

1000

100

Халогенна лампа на ниско

12 - 25

2500

100

25 - 35

5000

100

луминесцентна

50 - 84

6000 – 15000

85

Луминесцентни лампи („T8“,

47 - 83

8000

>90

до 100

19000

67 - 110

20000 – 30000

80 - 90

Метал-халогенни лампи

84 - 104

10000 – 15000

>80

Натриеви лампи с високо на-

90 - 150

20000 – 30000

25

120 - 200

12000 – 20000

30 - 90 (до 130)

50000 +

>80

25

~10000

>80

Тип на лампата

напрежение
Халогенна лампа с инфрачервено покритие
Компактна
лампа
конвенционален баласт)
Луминесцентни лампи („Т8“,
трилентови лампи, електронен
баласт)
Луминесцентни лампи („T5“,
електронен баласт)

лягане
Натриеви лампи с ниско налягане
Светодиоди (LED)
Органични светоизлъчващи
диоди (OLED)

34

Насоки – ефективно осветление

•

Висок клас на енергийна ефективност:
За лампи, които са етикетирани, се препоръчва да се провери класът на енергийна ефективност. Когато има такива и в зависимост от приложението, за
предпочитане е да се използват лампи от клас „А“.

•

Експлоатационен живот и разходи за поддръжка:
Лампите с висока трайност са препоръчителни от екологични съображения и с
оглед намаляване на разходите за поддръжка. Животът на продуктите винаги
следва да се взема под внимание. Особено за професионалните лампи, експлоатационният живот е много важен фактор, а като цяло, по-дълъг живот означава по-висок стандарт за качество. Това следва да се отчита при сравняването
на цените на различните алтернативи.

•

Цвят на светлината (температура на цвета)
Докато крушките с нажежаема жичка винаги светят с един и същи цвят на светлината („топло бяло“), компактните луминесцентни лампи и светодиодите предлагат по-богата гама от температури на цвета (измервани в Келвини). Тези различия са полезни за някои приложения. Изберете 2700 K или „топло бяло“ за
местата за отдих и над 4000 K или „студено бяло“ за работни зони.

•

Допълнителни критерии:
Допълнителните критерии, имащи отношение към екологичния аспект, които
следва да се имат предвид при поръчките за лампи, са както следва:
- ниска консумация на спомагателните устройства;
- по-малко вредни вещества;
- електромагнитна съвместимост;
- ако е необходимо, електромагнитни баласти с висока устойчивост на включване (повече от 20000 включвания);
- ниска консумация на електроенергия на празен ход.

5.3

Практически съвети за ежедневна употреба

С покупката на енергийно ефективни лампи, обаче, може да бъде реализиран само
половината от потенциала за икономии при осветлението. Поведението на използване в ежедневния живот в офиса е от решаващо значение и служителите също
могат да дадат своя принос за икономиите на електроенергия в областта на осветлението. Потенциалът за икономии може да се усвои в пълна степен само в комби-
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нация с енергийно ефективно поведение. Ето и някои полезни съвети за пестене на
енергия:
•

Отсъствие
Ако стаята остава празна в продължение на повече от 5-10 минути, осветлението следва да се изключи. Разбира се, първи приоритет си остава оползотворяването на дневната светлина.

•

Използване на дневната светлина
Използването на дневна светлина е важна мярка за енергийна ефективност и
чрез нея са възможни значителни икономии. Използването на дневна светлина
следва да бъде взето предвид, когато се планират нови решения за осветление.
Това може да се постигне лесно с монтиране на датчици към съществуващите
осветителни инсталации.

•

Халогенни лампи
Ако в офиса има халогенни лампи с ниско напрежение, консумацията на електроенергия на трансформатора може да бъде избегната чрез изключване на
светлината с помощта на връзка към комутационно табло.

•

Осветление на преходни стаи
В коридорите, тоалетните и кухните светлината следва да се изключва, когато
не е необходима. Тук евентуално могат да бъдат полезни детектори за движение
или автомати за поддържане на осветлението в рамките на определено време.

•

Детектор за движение/стълбищен автомат
В коридори или стълбища с по-малка посещаемост консумацията на електроенергия може да бъде намалена с до 50% с помощта на детектори за движение.
Големите икономии на енергия възвръщат бързо първоначалните разходи. Допълнителна възможност за ефективно използване на лампите е т.нар. стълбищен автомат. Механизмът на автомата изключва осветлението след предварително зададено време. Тази технология е подходяща за стълбища, складови
помещения, гаражи и др.

•

Редовно почистване
Лампите и осветителните тела трябва да се почистват редовно, за да са в състояние да осигуряват пълната светлина. Почистването може да се обвърже с
други дейности по поддръжката.
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•

Замяна
Повредените лампи следва да се заменят с енергоспестяващи. В зависимост от
конкретната ситуация и трудностите, свързани с евентуалната замяна, е възможно да се замени една-единствена лампа или цялото осветление. Препоръчително е, обаче, да се направи едновременна замяна на всички лампи, за да се
спазят интервалите на поддръжка.

•

Депониране
Крушките с нажежаема жичка се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. (Компактните) луминесцентни лампи съдържат малки количества живак и те трябва
да се събират отделно.

Директива 2002/96/ЕО за ОЕЕО – ОЕЕО означава отпадъци от електрическо и електронно оборудване – влезе в сила на 13 февруари 2003 г. Основната цел на тази
директива на ЕС е да се предотврати натрупването на електрически и електронни
отпадъци, както и да се създадат условия за повторна употреба, оползотворяване
на ценни материали и други форми на използване на този вид отпадъци, за да се
намали количеството на отпадъците и да се съхранят ресурси, по-специално с помощта на повторно използване и рециклиране.
Считано от влизането в сила на съответните национални закони, всички производители и вносители на електронно оборудване са длъжни да приемат връщане на
техни продукти, както и да инициират действия за обработката, повторното използване или рециклирането.
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6. Определения и съкращения
В тези Насоки се използват следните термини и съкращения:
• Индекс на цветопредаване (CRI):
CRI е скала за измерване на способността да се предават точно всички цветове
на източник на светлина.
• Цвят на светлината (цветова температура):
По принцип, за топли се считат жълто-червените цветове, а за студени – синьозелените. Цветната температура на една лампа се измерва по скалата на Келвин
(K). По-високите температури по Келвин (3600-5500K) са това, което ние считаме
за хладно, а по-ниските температури на цвета (2700-3000K) се считат за топли.
Студената светлина се предпочита за визуални задачи, а топлата светлина е
предпочитана за жилищни пространства.
• Ефикасност:
Съотношение на измерените лумени на лампата към измерената входна мощност, мерна единица: lm/W.
• HID: Разряд с висока интензивност (High-Intensity Discharge)
• IRC: Инфрачервено покритие
• К: Келвин
• kWh: Киловатчаса
• Лампи и осветителни тела:
Лампа: източник, направен с цел да произвежда оптично лъчение, обикновено
видимо.
Осветително тяло: апарат, който разпределя, филтрира или преобразува светлината, предавана от една или повече лампи, и който, освен самите лампи, включва и всички части, необходими за закрепване и защита на лампите, а когато е необходимо, и спомагателни устройства на електрическата верига заедно с начините за свързването им към електрическото захранване.
• LED: Светодиод
• Експлоатационен живот
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- средна продължителност на живота  от 0 до повреда
- полезен живот
 от 0 до 80% светлинна ефективност
- 5% неизправност във времето
 от 0 до 5% повреди
• Kоефициент на запазване на светлинния поток (Lamp Lumen Maintenance
Factor – LLMF) и коефициент на дълготрайност на лампата (Lamp Survival
Factor – LSF):
През 2012 г. са въведени минимални изисквания за коефициента на запазване на
светлинния поток (LLMF) и коефициента на дълготрайност на лампата (LSF),
вижте примера по-долу.
• Светлинен поток (Luminous Flux): Светлинен поток, който се генерира от лампата, изразен в лумени (lm)
• ОЕЕО (WEEE): Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (Waste
Electrical and Electronic Equipment) (Директива)

Изисквания за коефициента на запазване на светлинния поток (LLMF) и коефициента на дълготрайност на лампата (LSF) за флуоресцентни лампи:
Коефициенти на запазване на
светлинния поток на лампата
(LLMF)
Двуцокълни луминесцентни лампи, работещи с високочестотни
баласти с пускане с подгряване
Едноцокълни луминесцентни лампи, работещи с високочестотни
баласти с пускане с подгряване

Продължителност на светене в часове
2000
4000
8000
16000
0,97

0,95

0,92

0,97

0,90

0,80

0,90

Източник: Регламент (ЕО) № 245/2009 на ЕС

Коефициент на дълготрайност
на лампата (LSF)
Двуцокълни луминесцентни лампи, работещи с високочестотни
баласти с пускане с подгряване
Едноцокълни луминесцентни лампи, работещи с високочестотни
баласти с пускане с подгряване

Продължителност на светене в часове
2000
4000
8000
16000
0,99
0,97
0,92
0,90

0,95

0,90

0,87

Източник: Регламент (ЕО) № 245/2009 на ЕС
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7. Използвани източници, законодателство и литература
•

ELCFED: Федерация на европейските компании за осветителни тела,
www.elcfed.org

•

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ:
Обществени поръчки: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement
Ефективни осветителни тела:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/lumen/index.htm
http://ec.europa.eu/energy/lumen/overview/avariedchoice/index_de.htm
www.eup4light.net
www.e-lumen.eu

•

Инструментариум за обучение по ЗеОП:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm

•

Директива 2005/32/ЕО от 6 юли 2005 г. за създаване на рамка за определяне на
изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и Директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета. (Directive 2005/32/EC of 6 July 2005 establishing a
framework for the setting of ecodesign requirements for energy-using products and
amending Council Directive 92/42/EEC and Directives 96/57/EC and 2000/55/EC of
the European Parliament and of the Council.)
Регламент (ЕО) № 244/2009 на Комисията от 18 март 2009 г. за прилагане на
Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
изискванията за екопроектиране на ненасочени лампи за бита. (Commission
Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC
of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements
for non-directional household lamps.)
Регламент (ЕО) № 245/2009 на Комисията от 18 март 2009 г. за прилагане на
Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
изискванията за екопроектиране на луминесцентни лампи без вграден баласт, за
газоразрядни лампи с висок интензитет и баласти и осветители, които могат да
работят такива лампи, както и за отменяне на Директива 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. (Commission Regulation (EC) No 245/2009 of 18
March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of
the Council with regard to ecodesign requirements for fluorescent lamps without
integrated ballasts, for high intensity discharge lamps and for ballasts and luminaires
able to operate such lamps, and repealing Directive 2000/55/EC of the European
Parliament and the Council.)
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