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Критерии на ЕС относно зелените обществени поръчки за вътрешно осветление 
 
Зелените обществени поръчки (ЗОП) представляват доброволен инструмент. В настоящия документ са представени критериите на ЕС за зелени 
обществени поръчки, разработени за продуктовата група на вътрешните осветителни уредби. Подробно описание на основанията за подбор на тези 
критерии, както и библиография за източници на допълнителна информация са дадени в придружителния Технически информационен доклад 
(Technical Background Report). 
 
За всяка група от продукти/услуги са представени два набора от критерии: 

• Основните критерии са подходящи за използване от всеки възложител във всички държави членки и се отнасят за основните въздействия 
върху околната среда. Те са замислени за използване с минимални допълнителни усилия за удостоверяване или минимално допълнително 
увеличение на разходите.  

• Пълните критерии са предназначени за онези клиенти, които желаят да закупят най-добрите продукти, които се предлагат на пазара. За тях 
може да са необходими допълнителни усилия за удостоверяване или леко увеличени разходи в сравнение с други продукти със същите 
функционални възможности. 

 
 
1. Определение и обхват 
 
Настоящият документ се отнася за обществените поръчки за вътрешно осветление. За целите във връзка с тези критерии, понятието вътрешно 
осветление се определя като включващо лампите, осветителните и съответните регулатори, разположени вътре в сградите. Настоящите критерии не 
се отнасят за следните специални видове осветление: 

• Цветно осветление 
• Витринно и художествено осветление в музеи и картинни галерии 
• Аварийно-евакуационно осветление 
• Всички видове външно осветление  
• Осветени знаци 
• Осветление, прикрепено към машини или съоръжения 
• Осветление, използвано за отглеждане на растения 
• Осветление за предавани по телевизията спортни състезания 
• Осветление, предназначено за хора с увредено зрение, които се нуждаят от специално осветление 
• Осветление на паметници и исторически сгради, които не се използват за стопански цели 
• Специализирано медицинско осветление за прегледи или хирургически операции, например в болници, медицински центрове, или лекарски 

и зъболекарски кабинети 
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• Сценично осветление в театри и телевизионни студия 
 
По отношение на тези специални видове осветление не следва да се прилагат изчисленията на осветителната мощност за единица площ, във връзка 
с критериите за проектиране с номера 2 и 3. 
 
Повечето от обичайните обществени поръчки в областта на вътрешното осветление се отнасят за замяна на лампи, във връзка с което са 
предложени критерии за енергийната ефективност, живота на лампите, живачното съдържание на луминесцентните лампи, съдържанието на 
опасни химични вещества и опаковките. За замяната на лампи и за лампите в нови уредби са дадени различни критерии, с оглед да се сведе до 
минимум необходимостта от замяна на осветителни тела. При някои изключителни обстоятелства, обаче, е възможно да се налагат промени в 
осветителните тела, ако няма подходящи заместващи лампи за съществуващите осветителни тела. Такъв обикновено е случаят с осветителните тела 
за лампи с нажежаема жичка, тъй като заместващите ги луминесцентни лампи с вградена пусково-регулираща апаратура често са по-дълги от 
съответните лампи с нажежаема жичка и не могат да се поберат в съществуващото осветително тяло.  
 
Покупката на нова осветителна уредба, било за цялата сграда или за определена част от нея, оказва силно влияние върху енергопотреблението на 
сградата. Такава нова осветителна уредба ще се използва през целия период от време, докато се появи икономически и екологично изгодна 
възможност за нейната замяна с по-ефективно решение, като през цялото това време тази осветителна уредба ще продължава да консумира енергия.  
За новите уредби e разработен подход за разглеждане на цялостната система, на база инсталираната осветителна мощност за единица площ. 
Формулирани са две различни групи критерии: 

1. В случай, че се прави ново осветление на цяла сграда, критерият се отнася за инсталираната осветителна мощност (включително на 
лампите, баластите и пусково-регулиращата апаратура), разделена на разгънатата застроена площ, което се изразява във W/m2. 

2. В случай, че се прави ново осветление в определена зона от сградата, критерият се отнася за специфична осветителна мощност, която се 
изразява във W/m2 за осветеност 100 lux.  Този показател представлява общата консумирана мощност за осветление, включително лампите, 
баластите и пусково-регулиращата апаратура, разделена на разгърнатата застроена площ на съответната зона и на една стотна част от 
стойността на осветеността на зоната. Например ако осветеността е 500 лукса, осветителната мощност се дели на разгънатата застроена 
площ и на 5.  

 
По-отношение на пълните критерии се предлагат по-строги допустими стойности за осветителната мощност за единица площ. Също така, във 
връзка както с основните, така и със пълните критерии, евентуални допълнителни намаления на осветителната мощност за единица площ са 
предмет на критерии за оценка на офертите. В Техническия информационен доклад е дадена допълнителна информация относно критериите за 
осветителна мощност за единица площ и за това как те са изведени.  
 
Критериите за регулиране на осветлението имат за цел да обхванат най-често срещаните случаи, при които се губи енергия поради ненужно 
включено осветление. Също така, пълните критерии включват изискване осветлението на някои видове зони да е с възможност за димиране 
(намаляване на светлинния поток). Чрез димирането може да се пести енергия, като в същото време се задоволяват потребностите на ползвателите 
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на осветлението, които имат възможност да променят осветеността в своята работна зона. Включен е и критерий за оценка на офертите, отнасящ се 
за дела на осветлението с възможност за димиране. 
 
Важно е регулаторите на осветлението да подлежат на техническо приемане при пускане в експлоатация, така че те да функционират правилно, 
обитателите на сградата да знаят как да ги използват и персоналът по поддръжката да може да променя настройките им — например при промяна 
във вътрешното разположение в съответните помещения. Поради това се предлага договорна клауза за техническо приемане при пускане в 
експлоатация. Друга договорна клауза се отнася за предоставянето на информация, така че обитателите да знаят как могат да регулират 
осветлението, а персоналът по поддръжката да може да прави промени в настройките, ако е необходимо. 
 
При подмяната на осветителните уредби с нови се генерират отпадъци. Във връзка с това, една от договорните клаузи съдържа изискване към 
монтажните организации да използват повторно или да оползотворяват отпадъчните материали, както е подходящо в съответния случай. 
 
В допълнение към критериите, изброени в Раздел 3, възложителят би могъл по свой избор да предпочете да направи оценка на разходите в рамките 
на цялостния жизнен цикъл или да поиска от изпълнителя да направи такава оценка (вижте по-долу раздела „Съображения за разходите“), чрез 
използване на наличните методики за изчисление на разходите в рамките на цялостния жизнен цикъл. 
 
Поради бързото техническо развитие в областта на вътрешното осветление — особено във връзка с използването на светодиоди, предвижда се 
критериите относно зелените обществени поръчки да бъдат преразгледани в 2013 г. 
 
 
 
 
2. Основни въздействия върху околната среда 
 
Основното въздействие на вътрешното осветление върху околната среда се изразява в енергопотреблението по време на фазата на ползване и 
съответните емисии на парникови газове.  Други възможни въздействия върху околната среда произтичат от наличието в лампите на някои 
вещества, като например живак. Формулирането на изисквания за енергийна ефективност при осветлението ще води до намаление на общото 
количество живак в лампите, тъй като ще намали осветителните уредби. 
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Основни въздействия върху околната 
среда 

 Подход при зелените обществени поръчки 

 
• Енергопотреблението през всички 

фази от жизнения цикъл, но по-
специално във фазата на използване 
на вътрешното осветление  

• Потенциално замърсяване на въздуха, 
почвата и водите през фазата на 
производството 

• Използването на материали, 
включително и на опасни материали 

• Генерирането на отпадъци (опасни и 
неопасни) 
 

  
• Във фазата на проектирането — да се осигури постигането на изискванията 

за осветление с малка осветителна мощност за единица площ  
• При замяната на лампи да се купуват високоефективни лампи  
• Да се използва регулиране на осветлението с цел допълнително намаляване 

на енергопотреблението 
• Да се насърчава използването на баласти с възможност за димиране, когато 

това е осъществимо 
• Във фазата на инсталирането — да се осигури постигане на проектните 

параметри по енергоефективен начин 
• Да се насърчава използването на лампи с ниско живачно съдържание 
• Да се използват повторно или да се оползотворяват отпадъците от 

осветителни уредби 
 

Забележка: Редът на посочване на въздействията не отразява непременно степента на тяхната важност. 
 
Подробна информация за продуктовата група вътрешно осветление, включително информация за съответната нормативна уредба и за други 
литературни източници, е дадена в Техническия информационен доклад.  
 
 
3. Критерии на ЕС относно зелените обществени поръчки за вътрешно осветление 
 
Въз основа на данните и информацията в Техническия информационен доклад, се предлагат три групи критерии относно зелените обществени 
поръчки:  

а) За закупуване на ресурсно и енергоефективни лампи; 
б) За проектиране на нови осветителни уредби или реконструкция на съществуващи осветителни уредби; 
в) За инсталиране на осветителни уредби. 
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Основни критерии Пълни критерии 

3.1. Критерии на ЕС за зелените обществени поръчки за лампи 
ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 
Закупуване на ресурсно и енергоефективни лампи  Закупуване на ресурсно и енергоефективни лампи  
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
1. Лампите за замяна на стари лампи в съществуващи уредби трябва 

да имат светлинен добив, равен или по-голям от минималния 
светлинен добив при съответния енергиен клас, посочен в следната 
таблица.  

 
Видове лампи Съответен 

енергиен 
клас 

Нажежаеми халогенни лампи С 
Компактни луминесцентни лампи без вграден 
баласт  B 

Сферични, крушовидни, отражателни или 
свещообразни компактни луминесцентни 
лампи с вграден баласт 

B 

Всички лампи, различни от халогенните, с общ 
индекс на цветопредаване Ra>=90 B 

Всички останали компактни луминесцентни 
лампи с вграден баласт  A 

Тръбни луминесцентни лампи 15W T8, както и 
миниатюрни тръбни луминесцентни лампи B 

Пръстеновидни лампи B 
Други тръбни луминесцентни лампи A 
Всички останали лампи, включително 
светодиодите и газоразрядните лампи A 

 

1. Лампите за замяна на стари лампи в съществуващи уредби трябва 
да имат светлинен добив, равен или по-голям от минималния 
светлинен добив при съответния енергиен клас, посочен в следната 
таблица.  

 
Видове лампи Съответен 

енергиен 
клас 

Нажежаеми халогенни лампи С 
Компактни луминесцентни лампи без вграден 
баласт  B 

Сферични, крушовидни, отражателни или 
свещообразни компактни луминесцентни 
лампи с вграден баласт 

B 

Всички лампи, различни от халогенните, с общ 
индекс на цветопредаване Ra>=90 B 

Всички останали компактни луминесцентни 
лампи с вграден баласт  A 

Тръбни луминесцентни лампи 15W T8, както и 
миниатюрни тръбни луминесцентни лампи B 

Пръстеновидните лампи B 
Други тръбни луминесцентни лампи A 
Всички останали лампи, включително 
светодиодите и газоразрядните лампи A 

 



6 
 

Забележка: Следва да се използва последното определение на класовете 
на енергийна ефективност. Понастоящем класовете на енергийна 
ефективност са дефинирани в Приложение IV към Директива 98/11/ЕО 
на Комисията1. 
 
Удостоверяване: С етикета на лампата, показващ посочения или по-
висок енергиен клас. За продуктите, имащи екомаркировка от тип I, ще 
се счита че отговарят на изискванията, при условие че съответната 
екомаркировка е в съответствие с посочените по-горе изисквания. Ще 
се приемат и други подходящи начини за доказване на съответствието, 
като например декларация на производителя за  светлинния добив на 
лампата (изразен в лумени за ват) и изчисление, показващо че тази 
стойност е равна на или по-голяма от минималната стойност за 
съответния енергиен клас.   

Забележка: Следва да се използва последното определение на класовете 
на енергийна ефективност. Понастоящем класовете на енергийна 
ефективност са дефинирани в Приложение IV към Директива 98/11/ЕО 
на Комисията2. 
 
Удостоверяване: С етикета на лампата, показващ посочения или по-
висок енергиен клас. За продуктите, имащи екомаркировка от тип I, ще 
се счита че отговарят на изискванията, при условие че съответната 
екомаркировка е в съответствие с посочените по-горе изисквания. Ще 
се приемат и други подходящи начини за доказване на съответствието, 
като например декларация на производителя за  светлинния добив на 
лампата (изразен в лумени за ват) и изчисление, показващо че тази 
стойност е равна на или по-голяма от минималната стойност за 
съответния енергиен клас.   
 

2. Лампите за нови и реконструирани уредби трябва да имат 
светлинен добив, равен или по-голям от минималния светлинен 
добив за съответния енергиен клас, посочен в следната таблица.   

 
Видове лампи Съответен 

енергиен 
клас 

Всички лампи с общ индекс на цветопредаване 
Ra>=90 (в случаите, при които тази стойност 
на индекса е необходима за дейностите в 
сградата) 

B 

Всички останали лампи  A 
 
Забележка: Следва да се използва последното определение на класовете 
на енергийна ефективност. Понастоящем класовете на енергийна 
ефективност са дефинирани в Приложение IV към Директива 98/11/ЕО 
на Комисията3.  

2. Лампите за нови и реконструирани уредби трябва да имат 
светлинен добив, равен или по-голям от минималния светлинен 
добив за съответния енергиен клас, посочен в следната таблица.   

 
Видове лампи Съответен 

енергиен 
клас 

Всички лампи с общ индекс на цветопредаване 
Ra>=90 (в случаите, при които тази стойност 
на индекса е необходима за дейностите в 
сградата) 

B 
 

Компактни луминесцентни лампи и 
светодиодни лампи с максимален размер под 
300 mm  

A 

Всички останали лампи A +10% 
 
Забележка: Следва да се използва последното определение на класовете 

                                                 
1 ОВ L 71, 10.3.1998 г., стр. 1 
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Удостоверяване: С етикета на лампата, показващ посочения или по-
висок енергиен клас. За продуктите, имащи екомаркировка от тип I, ще 
се счита че отговарят на изискванията, при условие че съответната 
екомаркировка е в съответствие с посочените по-горе изисквания. Ще 
се приемат и други подходящи начини за доказване на съответствието, 
като например декларация на производителя за  светлинния добив на 
лампата (изразен в лумени за ват) и изчисление, показващо че тази 
стойност е равна на или по-голяма от минималната стойност за 
съответния енергиен клас.   
 

на енергийна ефективност. Понастоящем класовете на енергийна 
ефективност са дефинирани в Приложение IV към Директива 98/11/ЕО 
на Комисията4.  
 
За някои специализирани приложения е възможно да няма лампи със 
стойности на светлинния добив по клас A +10 %, като в такъв случай 
възложителят може вместо тях да специфицира лампи с клас А. 
 
Удостоверяване: За продуктите, имащи екомаркировка от тип I, ще се 
счита че отговарят на изискванията, при условие че съответната 
екомаркировка е в съответствие с посочените по-горе изисквания. Ще 
се приемат и други подходящи начини за доказване на съответствието, 
като например декларация на производителя за  светлинния добив на 
лампата (изразен в лумени за ват) и изчисление, показващо че тази 
стойност е равна на или по-голяма от минималната стойност от 
таблицата. 
 

3. Животът на лампите за нови и реконструирани уредби, както и на 
лампите за замяна на стари лампи в съществуващи уредби, трябва 
да е не по-кратък от посочения в следната таблица.   

 
Видове лампи Живот на 

лампата 
(часове) 

Нажежаеми халогенни лампи 2000 
Сферични, крушовидни, с отражател или 
свещообразни компактни луминесцентни 
лампи  

6000 

Всички други видове компактни 
луминесцентни лампи 10000 

3. Животът на лампите за нови и реконструирани уредби, както и на 
лампите за замяна на стари лампи в съществуващи уредби, трябва 
да е не по-кратък от посочения в следната таблица.   

 
Видове лампи Живот на 

лампата 
(часове) 

Нажежаеми халогенни лампи 2500 
Сферични, крушовидни, с отражател или 
свещообразни компактни луминесцентни 
лампи  

8000 

Всички останали компактни луминесцентни 
лампи с отделен баласт  10000 

                                                                                                                                                                                                                                           
2 ОВ L 71, 10.3.1998 г., стр. 1 
3 ОВ L 71, 10.3.1998 г., стр. 1 
4 ОВ L 71, 10.3.1998 г., стр. 1 
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Пръстеновидни лампи 7500 
Тръбни луминесцентни лампи T8 с 
електромагнитен баласт (само за 
съществуващи уредби) 

15000 

Останалите тръбни луминесцентни лампи 20000 
Ненасочени газоразрядни лампи с висок 
интензитет (HID non-directional lamps) при 
основно разположение (primary burning 
position)  

12000 

Насочени газоразрядни лампи с висок 
интензитет (HID directional lamps) при основно 
разположение (primary burning position)  

9000 

Светодиоди за замяна на стари лампи с 
вградена пусково-регулираща апаратура 15000 

Други светодиоди 20000 
 
Удостоверяване: За продуктите, имащи екомаркировка от тип I, ще се 
счита че отговарят на изискванията, при условие че тази екомаркировка 
е в съответствие с посочените по-горе изисквания. Ще се приемат и 
други подходящи начини за доказване на съответствието, като 
например опитно определяне на живота на лампите по изпитвателната 
процедура, описана в стандарта EN 50285 (с изключение на 
газоразрядните лампи с висок интензитет и светодиодите), или по 
еквивалентна изпитвателна процедура. 
 

Всички останали компактни луминесцентни 
лампи с вграден баласт  12000 

Пръстеновидни лампи 8000 
Тръбни луминесцентни лампи T8 с 
електромагнитен баласт (само за 
съществуващи уредби) 

15000 

Други тръбни луминесцентни лампи 25000 
Ненасочени газоразрядни лампи с висок 
интензитет (HID non-directional lamps) при 
основно разположение (primary burning 
position)  

12000 

Насочени газоразрядни лампи с висок 
интензитет (HID directional lamps) при основно 
разположение (primary burning position)  

9000 

Светодиоди за замяна на стари лампи с 
вградена пусково-регулираща апаратура 20000 

Други светодиоди 25000 
 
Удостоверяване: За продуктите, имащи екомаркировка от тип I, ще се 
счита че отговарят на изискванията, при условие че тази екомаркировка 
е в съответствие с посочените по-горе изисквания. Ще се приемат и 
други подходящи начини за доказване на съответствието, като 
например опитно определяне на живота на лампите по изпитвателната 
процедура, описана в стандарта EN 50285 (с изключение на 
газоразрядните лампи с висок интензитет и светодиодите), или по 
еквивалентна изпитвателна процедура. 
 

4. Съдържанието на живак в луминесцентните лампи за нови и 
реконструирани уредби, както и на лампите за замяна на стари 
лампи в съществуващи уредби, трябва да не надвишава посоченото 
в следната таблица.   

 

4. Съдържанието на живак в луминесцентните лампи за нови и 
реконструирани уредби, както и на лампите за замяна на стари 
лампи в съществуващи уредби, трябва да не надвишава посоченото 
в следната таблица.   
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Видове лампи Съдържани
е на живак 
(mg/lamp) 

Компактни луминесцентни лампи с мощност 
до 30 W 2,5 

Компактни луминесцентни лампи с мощност 
равна на или по-голяма от 30 W 3 

Тръбни луминесцентни лампи T5, със живот до 
25 000 часа 2,5 

Тръбни луминесцентни лампи T5, със живот 
по-голям от или равен на 25 000 часа 4 

Тръбни луминесцентни лампи T8, с мощност 
до 70W и живот до 25 000 часа 3,5 

Тръбни луминесцентни лампи T8 с мощност 
равна на или по-голяма от 70 W 5 

Лампи T8, със живот по-голям от или равен на 
25 000 часа 5 

Забележка: Този критерий не се отнася за пръстеновидните лампи. 
 
Удостоверяване: Съгласно Директивата за екопроектирането 
(Директива 2009/125/ЕО) и Регламент (ЕО) 245/2009 на Комисията, 
Приложение III, съдържанието на живак следва да бъде посочено в 
информация за продуктите на свободно достъпни уебсайтове и под 
други форми, които бъдат счетени за подходящи. С цел удостоверяване 
може да бъде поискано копие на оформлението на опаковката и линк 
към уебсайта на производителя, където е посочено съдържанието на 
живак. 
 

Видове лампи Съдържани
е на живак 
(mg/lamp) 

Компактни луминесцентни лампи 1,5 
Тръбни луминесцентни лампи T5, със живот до 
25 000 часа 2 

Тръбни луминесцентни лампи T5, със живот 
по-голям от или равен на 25 000 часа 3 

Тръбни луминесцентни лампи T8, с мощност 
до 70W и живот до 25 000 часа 2,5 

Тръбни луминесцентни лампи T8, с мощност 
равна на или по-голяма от 70W и живот до 
25 000 часа 

4,5 

Лампи T8, със живот по-голям от или равен на 
25 000 часа 5 

Забележка: Този критерий не се отнася за пръстеновидните лампи. 
 
Удостоверяване: Съгласно Директивата за екопроектирането 
(Директива 2009/125/ЕО) и Регламент (ЕО) 245/2009 на Комисията, 
Приложение III, съдържанието на живак следва да бъде посочено в 
информация за продуктите на свободно достъпни уебсайтове и под 
други форми, които бъдат счетени за подходящи. С цел удостоверяване 
може да бъде поискано копие на оформлението на опаковката и линк 
към уебсайта на производителя, където е посочено съдържанието на 
живак. 
 

5. Изисквания, отнасящи се за лампите за нови и реконструирани 
уредби, както и за лампите за замяна на стари лампи в 
съществуващи уредби: опаковки 

 

5. Изисквания, отнасящи се за лампите за нови и реконструирани 
уредби, както и за лампите за замяна на стари лампи в 
съществуващи уредби: опаковки 
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Не трябва да се използват ламинирани материали и композитни 
пластмаси. 
 
Ако се използват кутии от картон или гофрирана хартия, те трябва да 
са направени от поне 50 % рециклирани материали.  
 
Ако се използват пластмаси, те трябва да са направени от поне 50 % 
рециклиран след употреба материал. 
 
Удостоверяване: За продуктите, имащи екомаркировка от тип I, ще се 
счита че отговарят на изискванията, при условие че тази екомаркировка 
е в съответствие с посочените по-горе изисквания. Ще се приемат и 
други подходящи начини за доказване на съответствието, като 
например писмено свидетелство от съответния участник в търга, че 
горепосоченото условие е спазено. 
 

Не трябва да се използват ламинирани материали и композитни 
пластмаси. 
 
Ако се използват кутии от картон или гофрирана хартия, те трябва да 
са направени от поне 80% рециклирани материали.  
 
Ако се използват пластмаси, те трябва да са направени от поне 50 % 
рециклиран след употреба материал. 
 
Удостоверяване: За продуктите, имащи екомаркировка от тип I, ще се 
счита че отговарят на изискванията, при условие че тази екомаркировка 
е в съответствие с посочените по-горе изисквания. Ще се приемат и 
други подходящи начини за доказване на съответствието, като 
например писмено свидетелство от съответния участник в търга, че 
горепосоченото условие е спазено. 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
1. Ще се отчита като предимство, ако лампите имат стойности на 

светлинния добив в размер на поне 110 % от минимално 
допустимите стойности, посочени в съответната таблица по-горе за 
критерии 1 или 2.  

 
Удостоверяване:  Чрез декларация от производителя за светлинния 
добив (изразен в лумени за ват) и чрез изчисление, показващо че 
съответната стойност е с размер поне 110 % от минимално допустимата 
стойност за обявения енергиен клас.  
 

1. Ще се отчита като предимство, ако лампите имат стойности на 
светлинния добив в размер на поне 110 % от минимално 
допустимите стойности, посочени в съответната таблица по-горе за 
пълните критерии 1 или 2.  

 
Удостоверяване: Чрез декларация от производителя за светлинния 
добив (изразен в лумени за ват) и чрез изчисление, показващо че 
съответната стойност е с размер поне 110 % от минимално допустимата 
стойност за обявения енергиен клас.  
 

2. Ще се отчита като предимство, ако лампите имат живот в размер на 
поне 120 % от минимално допустимите стойности, посочени в 
съответната таблица по-горе за критерий 3. 

 
Удостоверяване: Резултат от изпитване за живота на лампата съгласно 
процедурата, описана в стандарта EN 50285 или по еквивалентна на нея 
изпитвателна процедура, и изчисление, показващо че съответната 

2. Ще се отчита като предимство, ако лампите имат живот в размер на 
поне 120 % от минимално допустимите стойности, посочени в 
съответната таблица по-горе за пълния критерий 3. 

 
Удостоверяване: Резултат от изпитване за живота на лампата съгласно 
процедурата, описана в стандарта EN 50285 или по еквивалентна на нея 
изпитвателна процедура, и изчисление, показващо че съответната 



11 
 

стойност е поне 120 % от минимално допустимата стойност за този вид 
лампи.  
 

стойност е поне 120 % от минимално допустимата стойност за този вид 
лампи.  
 

3. Ще се отчита като предимство, ако лампите имат живачно 
съдържание в размер на най-много 80 % от максимално 
допустимата стойност, посочена в съответната таблица по-горе за 
критерий 4. 

 
Удостоверяване: Чрез декларация от производителя за живачното 
съдържание в лампата и изчисление, показващо че тази стойност не 
надхвърля 80 % от максимално допустимата стойност за съответния 
вид лампи.  
 

3. Ще се отчита като предимство, ако лампите имат живачно 
съдържание в размер на най-много 80 % от максимално 
допустимата стойност, посочена в съответната таблица по-горе за 
пълния критерий 4. 

 
Удостоверяване: Чрез декларация от производителя за живачното 
съдържание в лампата и изчисление, показващо че тази стойност не 
надхвърля 80 % от максимално допустимата стойност за съответния 
вид лампи.  
 

 
Основни критерии Пълни критерии 

3.2. Критерии на ЕС относно зелените обществени поръчки за проектиране на вътрешно осветление 
ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 
Ресурсно и енергийно ефективно проектиране на нови осветителни 
уредби или на реконструирането на съществуващи осветителни уредби 

Ресурсно и енергийно ефективно проектиране на нови осветителни 
уредби или на реконструирането на съществуващи осветителни уредби  

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
1. Ако се проектира нова осветителна уредба, оферентът следва да 
докаже, че проектантските работи ще бъдат изпълнени от персонал с 
поне тригодишен опит в проектирането на осветителни уредби и/или 
имащ подходяща професионална квалификация в областта на 
осветителната техника, или със членство в професионална асоциация в 
областта на проектирането на осветителни системи.  

 
Удостоверяване: Оферентът следва да представи списък на лицата, 
отговарящи за проекта, включително на ръководния персонал, в който 
списък да са посочени образованието и професионалната 
квалификация, както и съответният опит на проектантите.  Ако се 
възлагат работи на подизпълнители, този списък следва да включва и 
съответните служители на подизпълнителите. Също така, оферентът 

1. Ако се проектира нова осветителна уредба, оферентът следва да 
докаже, че проектантските работи ще бъдат изпълнени от персонал с 
поне тригодишен опит в проектирането на осветителни уредби и/или 
имащ подходяща професионална квалификация в областта на 
осветителната техника, или със членство в професионална асоциация в 
областта на проектирането на осветителни системи.  
 
Удостоверяване: Оферентът следва да представи списък на лицата, 
отговарящи за проекта, включително на ръководния персонал, в който 
списък да са посочени образованието и професионалната 
квалификация, както и съответният опит на служителите.  Ако се 
възлагат работи на подизпълнители, този списък следва да включва и 
съответните служители на подизпълнителите. Също така, оферентът 
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следва да представи и списък на осветителните уредби, които той е 
проектирал през последните три години. 
 

следва да представи и списък на осветителните уредби, които той е 
проектирал през последните три години. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
1. Ако осветителната уредба е предназначена да обхване цялата 

сграда, максималната осветителна мощност общо за цялата сграда, 
разделена на нейната разгърната застроена площ, не трябва да 
надхвърля следните стойности: 

 
Видове сгради Осветителна 

мощност за 
единица площ, 

W/m2 
Сгради за паркиране на 
автомобили 2,5 
Съдилища 14 
Изложбени зали, музеи 9 
Противопожарни служби 12 
Образователни институции за 
обучение след училищната степен 13 
Болници 12 
Библиотеки 12 
Офиси (с отделни кабинети) 13 
Офиси (с предимно общи 
помещения) 11 
Полицейски участъци 14 
Пощи 14 
Затвори 9 
Обществени сгради 9 
Жилищни сгради 11 
Жилищни сгради (само общите 
части) 6 

1. Ако осветителната уредба е предназначена да обхване цялата 
сграда, максималната осветителна мощност общо за цялата сграда, 
разделена на нейната разгърната застроена площ, не трябва да 
надхвърля следните стойности: 

 
Видове сгради Осветителна 

мощност за 
единица площ, 

W/m2 
Сгради за паркиране на 
автомобили 

2,2 

Съдилища 13 
Изложбени зали, музеи 7.5 
Противопожарни служби 11 
Образователни институции за 
обучение след училищната степен 

11 

Болници 11 
Библиотеки 11 
Офиси (с отделни кабинети) 11 
Офиси (с предимно общи 
помещения) 

10 

Полицейски участъци 13 
Пощи 13 
Затвори 8 
Обществени сгради 7.5 
Жилищни сгради 9 
Жилищни сгради (само общите 
части) 

4,5 
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Училища 8 
Спортни центрове 9 
Кметства 13 

 
Удостоверяване: Изчисление, предоставено от проектанта, показващо 
колко е стойността на общата консумирана мощност на осветителната 
уредба, включително на лампите, баластите, сензорите и регулаторите, 
разделена на разгънатата застроена площ на сградата.  Проектантът 
следва също да покаже, че осветителната уредба съответства на 
съответните изисквания за работните показатели по стандарта EN 
12464-1, еквивалентни национални стандарти или указания за най-
добра практика, или на изискванията на възложителя. В зависимост от 
вида на помещенията и съответните изисквания за тях, тези работни 
показатели могат да включват осветеност, равномерност, ограничаване 
на заслепяването, цветопредаване и възприемане на цветовете.  

Училища 7 
Спортни центрове 7,5 
Кметства 12 

 
Удостоверяване: Изчисление, предоставено от проектанта, показващо 
колко е стойността на общата консумирана мощност на осветителната 
уредба, включително на лампите, баластите, сензорите и регулаторите, 
разделена на разгънатата застроена площ на сградата.  Проектантът 
следва също да покаже, че осветителната уредба съответства на 
съответните изисквания за работните показатели по стандарта EN 
12464-1, еквивалентни национални стандарти или указания за най-
добра практика, или на изискванията на възложителя. В зависимост от 
вида на помещенията и съответните изисквания за тях, тези работни 
показатели могат да включват осветеност, равномерност, ограничаване 
на заслепяването, цветопредаване и възприемане на цветовете.  

2. Ако осветлението се инсталира в отделна зона или част от сграда, 
максималната осветителна мощност, консумирана в зоната, 
разделена на нейната разгъната застроена площ, за осветеност от 
100 лукса, не трябва да надхвърля следните стойности: 

 
Видове части от сгради Специфична 

осветителна 
мощност 

(W/m2/100 lux) 
Спални 7,5 
Столови помещения 3,5 
Зони за паркиране на автомобили 2,2 
Зони за придвижване, включително 
асансьори и стълби 

3,2 

Конферентни зали 2,8 
Гимнастически салони 2,8 
Зали 2,8 

2. Ако осветлението се инсталира в отделна зона или част от сграда, 
максималната осветителна мощност, консумирана в зоната, 
разделена на нейната разгъната застроена площ, за осветеност от 
100 лукса, не трябва да надхвърля следните стойности: 

 
Видове части от сгради Специфична 

осветителна 
мощност 

(W/m2/100 lux) 
Спални 6 
Столови помещения 3,2 
Зони за паркиране на автомобили 2 
Зони за придвижване, включително 
асансьори и стълби 

3 

Конферентни зали 2,6 
Гимнастически салони 2,6 
Зали 2,6 
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Болнични отделения и кабинети за 
прегледи 

4 

Кухни (в жилищни сгради)  5 
Кухни (на ресторанти) 2,8 
Лаборатории 2,8 
Библиотеки 3,2 
Салони — големи 6 
Салони — малки 7,5 
Офиси (с общи помещения) 2,3 
Офиси (с отделни кабинети) 3 
Машинни зали 3,2 
Пощенски помещения/телефонни 
централи 

3,2 

Затворнически килии 4 
Рецепции 4 
Умивални, тоалетни, бани 5 
Магазини  3,5 
Класни стаи 2,3 
Складове 3,2 
Чакални 3,2 

 
Удостоверяване: Проектантът на осветителната уредба следва да 
предостави изчисление на стойността на общата консумирана мощност 
за осветление, включително на лампите, баластите, сензорите и 
регулаторите, разделена на разгънатата застроена площ на съответната 
зона и на една стотна част от стойността на осветеността на зоната. 
Например ако осветеността е 500 лукса, осветителната мощност се 
дели на разгънатата застроена площ и на 5.  
 
Използваната при изчислението стойност на осветеността следва да 
бъде по-ниската от следните две стойности: на препоръчаната 
осветеност по стандарта EN 12464-1 или еквивалентен национален 

Болнични отделения и кабинети за 
прегледи 

3,5 

Кухни (в жилищни сгради)  4 
Кухни (на ресторанти) 2,6 
Лаборатории 2,6 
Библиотеки 3 
Салони — големи 4,5 
Салони — малки 6 
Офиси (с общи помещения) 2 
Офиси (с отделни кабинети) 2,8 
Машинни зали 3 
Пощенски помещения/телефонни 
централи 

3 

Затворнически килии 3,5 
Рецепции 3,5 
Умивални, тоалетни, бани 4 
Магазини  3,2 
Класни стаи 2 
Складове 3 
Чакални 3 

 
Удостоверяване: Проектантът на осветителната уредба следва да 
предостави изчисление на стойността на общата консумирана мощност 
за осветление, включително на лампите, баластите, сензорите и 
регулаторите, разделена на разгърнатата застроена площ на 
съответната зона и на една стотна част от стойността на осветеността 
на зоната. Например ако осветеността е 500 лукса, осветителната 
мощност се дели на разгънатата застроена площ и на 5. 
  
Използваната при изчислението стойност на осветеността следва да 
бъде по-ниската от следните две стойности: на препоръчаната 
осветеност по стандарта  EN 12464-1 или еквивалентен национален 



15 
 

стандарт, или на инсталираната осветеност. Ако в стандарта EN 12464-
1 или в еквивалентния стандарт няма препоръчана стойност за 
съответния вид помещения, следва да се използва инсталираната 
осветеност.  
 
За стълбищата разгърнатата застроена площ може да включва освен 
хоризонталната, също и вертикалната повърхност на стъпалата. 
 
По отношение на необичайно малките помещения, възложителят може 
или да увеличи целевите стойности на специфичната осветителна 
мощност, или да наложи спазване на критерия. 
 

стандарт, или на инсталираната осветеност. Ако в стандарта EN 12464-
1 или в еквивалентния стандарт няма препоръчана стойност за 
съответния вид помещения, следва да се използва инсталираната 
осветеност.  
 
За стълбищата разгърнатата застроена площ може да включва освен 
хоризонталната, също и вертикалната повърхност на стъпалата. 
 
По отношение на необичайно малките помещения, възложителят може 
или да увеличи целевите стойности на специфичната осветителна 
мощност, или да наложи спазване на критерия. 

3. Проектиране и инсталиране на регулиращи системи за 
осветлението  

 
Осветлението на рядко обитавани зони се регулира чрез детектори за 
движение, които изключват осветлението, когато съответните 
помещения останат празни, освен ако това би застрашило 
безопасността или сигурността. 
 
Зони, които остават без хора нощно време или в уикендите, и където 
светлината може да остане включена по погрешка, следва да бъдат 
оборудвани или с часовникови изключватели, или с детектори за 
движение, които да изключват осветлението, след като зоната остане 
празна нощно време или в уикендите. 
 
Осветлението в зони със странични прозорци следва да се управлява на 
редове, успоредни на прозорците, така че разположените в близост до 
прозорците редове да могат да се изключват самостоятелно. 
 
Осветлението в офиси, конферентни зали, класни стаи и лаборатории 
следва да може да се управлява от хората в тях посредством лесно 
достъпни превключватели, разположени на удобни места. 
 
Осветлението в естествено осветени през деня зони за придвижване и 

3. Проектиране и инсталиране на регулиращи системи за 
осветлението  

 
Осветлението на рядко обитавани зони се регулира чрез детектори за 
движение, които изключват осветлението, когато съответните 
помещения останат празни, освен ако това би застрашило 
безопасността или сигурността. 
 
Зони, които остават без хора нощно време или в уикендите, и където 
светлината може да остане включена по погрешка, следва да бъдат 
оборудвани или с часовникови изключватели, или с детектори за 
движение, които да изключват осветлението, след като зоната остане 
празна нощно време. 
 
Осветлението в зони със странични прозорци следва да се управлява на 
редове, успоредни на прозорците, така че разположените в близост до 
прозорците редове да могат да се изключват самостоятелно. 
 
Осветлението в офиси, конферентни зали, класни стаи и лаборатории 
следва да може да се димира и управлява от хората в тях посредством 
лесно достъпни превключватели, разположени на удобни места. В 
зоните от този вид, осветлението с възможност за димиране следва да 
се регулира автоматично, така че в началния етап на експлоатацията на 
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рецепции следва да се управлява чрез автоматично регулиране в 
зависимост от наличието на дневна светлина (изразяващо се в 
изключване или димиране). 
 
Удостоверяване:  
Проектантът на осветителната уредба следва да представи опис, 
показващ регулаторите за всяка зона, с описание на продуктите или 
технически спецификации от производителите, изясняващи тяхното 
действие. 
 

осветителната уредба, когато лампите и осветителните тела са все още 
чисти и ярки, осветлението да може да се димира с оглед осигуряване и 
поддържане на необходимата осветеност;   също така, за зоните с 
естествена осветеност следва да има осигурено димиране в зависимост 
от естествената осветеност. Осветлението на индивидуалните работни 
места в офисите следва да може да се управлява поотделно.  
 
Осветлението в естествено осветени през деня зони за придвижване и 
рецепции следва да се управлява чрез автоматично регулиране в 
зависимост от наличието на дневна светлина (изразяващо се в 
изключване или димиране). 
 
Удостоверяване:  
Проектантът на осветителната уредба следва да представи опис, 
показващ регулаторите за всяка зона, с описание на продуктите или 
технически спецификации от производителите, изясняващи тяхното 
действие. 
 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
1. В зони където би имало полза от димиране, наличието на такава 

възможност ще се отчита като допълнително предимство, 
пропорционално на общия дял на осветителната мощност, имаща 
възможност за димиране, в съответните зони.  За осветление с 
възможност за димиране ще се счита това осветление, което има 
автоматично регулиране, така че в началния етап на експлоатацията 
на осветителната уредба, когато лампите и осветителните тела са 
все още чисти и ярки, осветлението да може да се димира с оглед 
осигуряване и поддържане на необходимата осветеност; също така, 
за зоните с естествена осветеност следва да има осигурено 
автоматично димиране в зависимост от естествената осветеност. 

 
Удостоверяване: Проектантът на осветителната уредба следва да 
предостави изчисление, показващо колко е осветителната мощност на 
цялата уредба (включително на лампите, баластите и пусково-

1. В зони където би имало полза от димиране (различни от офиси, 
конферентни зали, класни стаи и лаборатории — където 
димирането задължително се изисква) наличието на такава 
възможност ще се отчита като допълнително предимство, 
пропорционално на общия дял на осветителната мощност, имаща 
възможност за димиране, в съответните зони.  За осветление с 
възможност за димиране ще се счита това осветление, което има 
автоматично регулиране, така че в началния етап на експлоатацията 
на осветителната уредба, когато лампите и осветителните тела са 
все още чисти и ярки, осветлението да може да се димира с оглед 
осигуряване и поддържане на необходимата осветеност; също така, 
за зоните с естествена осветеност следва да има осигурено 
автоматично димиране в зависимост от естествената осветеност. 
 

Удостоверяване: Проектантът на осветителната уредба следва да 



17 
 

регулиращата апаратура), когато позволяващите димиране секции на 
осветителната уредба са изцяло димирани, разделена на инсталираната 
осветителна мощност при пълно натоварване на всички лампи. 

предостави изчисление, показващо колко е осветителната мощност на 
цялата уредба (включително на лампите, баластите и пусково-
регулиращата апаратура) когато позволяващите димиране секции на 
осветителната уредба са изцяло димирани, разделена на инсталираната 
осветителна мощност, когато всички лампи са с пълно натоварване. 

2. Ще се отчита като предимство, ако стойностите на осветителната 
мощност за единица площ са по-малки от 90 % от съответните 
стойности, посочени по-горе в таблицата за критерий 1, или като 
алтернативна възможност — ако стойностите на специфичната 
осветителна мощност са по-малки от 90 % от съответните 
стойности, посочени по-горе в таблицата за критерий 2. 
 

Удостоверяване:  Изчисление от същия вид като посоченото по-горе 
за съответния критерий. 
  

2. Ще се отчита като предимство, ако стойностите на осветителната 
мощност за единица площ са по-малки от 90 % от съответните 
стойности, посочени по-горе в таблицата за критерий 1, или като 
алтернативна възможност — ако стойностите на специфичната 
осветителна мощност са по-малки от 90 % от съответните 
стойности, посочени по-горе в таблицата за критерий 2. 
 

Удостоверяване: Изчисление от същия вид като посоченото по-горе за 
съответния критерий. 
  

 
Основни критерии Пълни критерии 

3.3. Критерии на ЕС относно зелените обществени поръчки за инсталирането на вътрешно осветление 
ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 
Ресурсно и енергийно ефективно инсталиране на нови или  
реконструиране на съществуващи осветителни уредби 

Ресурсно и енергийно ефективно инсталиране на нови или 
реконструиране на съществуващи осветителни уредби  

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
Ако се инсталира нова или реновирана осветителна уредба, оферентът 
следва да докаже, че монтажните работи ще бъдат изпълнени от 
персонал с поне тригодишен опит в инсталирането на осветителни 
уредби и/или имащ подходяща професионална квалификация в 
областта на електротехническите или строителните работи, или със 
членство в професионална асоциация в областта на осветлението.  

 
Удостоверяване: Оферентът следва да представи списък на лицата, 
отговарящи за проекта, включително на ръководния персонал, в който 
списък да са посочени образованието и професионалната 
квалификация, както и съответният опит на служителите.  Ако се 

Ако се инсталира нова или реновирана осветителна уредба, оферентът 
следва да докаже, че монтажните работи ще бъдат изпълнени от 
персонал с поне тригодишен опит в инсталирането на осветителни 
уредби и/или имащ подходяща професионална квалификация в 
областта на електротехническите или строителните работи, или със 
членство в професионална асоциация в областта на осветлението.  

 
Удостоверяване: Оферентът следва да представи списък на лицата, 
отговарящи за проекта, включително на ръководния персонал, в който 
списък да са посочени образованието и професионалната 
квалификация, както и съответният опит на служителите.  Ако се 
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възлагат работи на подизпълнители, този списък следва да включва и 
съответните служители на подизпълнителите. Също така, оферентът 
следва да представи и списък на осветителните уредби, които той е 
инсталирал през последните три години. 
 

възлагат работи на подизпълнители, този списък следва да включва и 
съответните служители на подизпълнителите. Също така, оферентът 
следва да представи и списък на осветителните уредби, които той е 
инсталирал през последните три години. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
1. За новите или реновирани осветителни уредби оферентът следва да 

предостави следните видове инструкции: 
• Инструкции за демонтаж на осветителни тела 
• Инструкции как да се заменят лампи и кои лампи могат да се 

използват в съответните осветителни, тела без да се надхвърлят 
обявените стойности на осветителната мощност за единица 
площ  

• Инструкции как да се работи с регулаторите на осветлението и 
как те да се поддържат 

• За детекторите за движение — инструкции как да се настройва 
тяхната чувствителност и време на изчакване, както и 
препоръки как най-добре да се задоволяват нуждите на 
обитателите, без да се увеличава енергопотреблението 

• За регулаторите, отчитащи наличието на естествена осветеност 
— инструкции за тяхното прекалибриране и настройка, 
например при промени във вътрешната подредба на 
съответното помещение  

• За часовниковите изключватели — инструкции как да се 
настройва тяхното време на изчакване, както и препоръки как 
най-добре да се задоволяват нуждите на обитателите, без да се 
увеличава енергопотреблението 

 
Удостоверяване: Оферентът следва да предостави на възложителя 
писмени инструкции 

 

1. За новите или реновирани осветителни уредби оферентът следва да 
предостави следните видове инструкции: 
• Инструкции за демонтаж на осветителни тела 
• Инструкции как да се заменят лампи и кои лампи могат да се 

използват в съответните осветителни, тела без да се надхвърлят 
обявените стойности на осветителната мощност за единица 
площ  

• Инструкции как да се работи с регулаторите на осветлението и 
как те да се поддържат 

• За детекторите за движение — инструкции как да се настройва 
тяхната чувствителност и време на изчакване, както и 
препоръки как най-добре да се задоволяват нуждите на 
обитателите, без да се увеличава енергопотреблението 

• За регулаторите, отчитащи наличието на естествена осветеност 
— инструкции за тяхното прекалибриране и настройка, 
например при промени във вътрешната подредба на 
съответното помещение  

• За часовниковите изключватели — инструкции как да се 
настройва тяхното време на изчакване, както и препоръки как 
най-добре да се задоволяват нуждите на обитателите, без да се 
увеличава енергопотреблението 

 
Удостоверяване: Оферентът следва да предостави на възложителя 
писмени инструкции 
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2. Оферентът следва да изпълнява подходящи екологични мерки за 
намаляване и оползотворяване на отпадъците, генерирани при 
инсталирането на нови или реновирани осветителни уредби. 
Всички излезли от строя лампи, осветителни тела и пусково-
регулиращи апарати следва да бъдат събирани отделно и 
изпращани за оползотворяване, съгласно Директивата относно 
отпадъците от електрическо и електронно оборудване. 

 
Удостоверяване: Оферентът следва да предостави описание на своята 
процедура за разделно събиране и оползотворяване или рециклиране на 
отпадъците. 

2. Оферентът следва да изпълнява подходящи екологични мерки за 
намаляване и оползотворяване на отпадъците, генерирани при 
инсталирането на нови или реновирани осветителни уредби. 
Всички излезли от строя лампи, осветителни тела и пусково-
регулиращи апарати следва да бъдат събирани отделно и 
изпращани за оползотворяване, съгласно Директивата относно 
отпадъците от електрическо и електронно оборудване. 
 
Удостоверяване: Оферентът следва да предостави описание на 
своята процедура за разделно събиране и оползотворяване или 
рециклиране на отпадъците. 

КЛАУЗИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРЕНИТЕ 
РАБОТИ 

КЛАУЗИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРЕНИТЕ 
РАБОТИ 

1. Изпълнителят следва да осигури изрядно функциониране на новите 
или реновирани осветителни уредби и регулатори, както и тяхното 
енергопотребление да не надвишава необходимото.  
• Чувствителността и времето на изчакване на детекторите за 

движение трябва да бъдат настроени на подходящи нива, така 
че да удовлетворяват потребностите на обитателите без 
значителен преразход на енергия. 

• Детекторите за движение трябва да бъдат проверени, за да се 
осигури тяхното правилно функциониране и достатъчна 
чувствителност за реагиране на обичайните движения на 
обитателите. 

• Регулаторите във връзка с естествената осветеност трябва да 
бъдат калибрирани така, че да се осигури изключване на 
осветлението при достатъчна естествена осветеност. 

• Регулаторите за димиране следва да бъдат калибрирани така, че 
да се осигури поддържането на комбинирана естествена и 
изкуствена осветеност в съответствие с изискването за 
съответната сградна зона.  

• Времевите изключватели следва да бъдат настроени с 
подходящо изчакване преди изключването, така че да се 
удовлетворяват потребностите на обитателите без значителен 

1. Изпълнителят следва да осигури изрядно функциониране на новите 
или реновирани осветителни уредби и регулатори, както и тяхното 
енергопотребление да не надвишава необходимото. 
• Чувствителността и времето на изчакване на детекторите за 

движение трябва да бъдат настроени на подходящи нива, така 
че да удовлетворяват потребностите на обитателите без 
значителен преразход на енергия. 

• Детекторите за движение трябва да бъдат проверени, за да се 
осигури тяхното правилно функциониране и достатъчна 
чувствителност за реагиране на обичайните движения на 
обитателите.  

• Регулаторите във връзка с естествената осветеност трябва да 
бъдат калибрирани, за да се осигури изключване на 
осветлението при достатъчна естествена осветеност. 

• Регулаторите за димиране следва да бъдат калибрирани така, че 
да се осигури поддържането на комбинирана естествена и 
изкуствена осветеност в съответствие с изискването за 
съответната сградна зона.  

• Времевите изключватели следва да бъдат настроени с 
подходящо изчакване преди изключването, така че да се 
удовлетворяват потребностите на обитателите без значителен 
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преразход на енергия. 
• Следва да се провери разполагането и свързването на 

детекторите за движение и регулаторите за димиране, за да се 
осигури те да контролират подходящи места в съответните 
помещения. 

 
Ако при използването на съответната сградна зона бъде установено, че 
регулирането на осветителната уредба не съответства на 
горепосочените изисквания, изпълнителят трябва да настрои и/или 
прекалибрира регулаторите, така че да се постигне спазване на 
изискванията. 
 
Удостоверяване: Декларация на изпълнителя, че са направени 
съответните настройки и калибрирания. 
 

преразход на енергия. 
• Следва да се провери разполагането и свързването на 

детекторите за движение и регулаторите за димиране, за да се 
осигури те да контролират подходящи места в съответните 
помещения. 

 
Ако при използването на съответната сградна зона бъде установено, че 
регулирането на осветителната уредба не съответства на 
горепосочените изисквания, изпълнителят трябва да настрои и/или 
прекалибрира регулаторите, така че да се постигне спазване на 
изискванията. 
 
Удостоверяване: Декларация на изпълнителя, че са направени 
съответните настройки и калибрирания. 

2. Изпълнителят следва да осигури пълно съответствие на 
инсталираното осветителното оборудване (включително лампите, 
осветителните тела и пусково-регулиращата апаратура) с 
проектната документация. 

 
Удостоверяване: Опис на инсталираното осветително оборудване с 
приложени фактури на производителя и потвърждение, че 
оборудването съответства на първоначалната спецификация.  
 
Забележка: Тази клауза относно изпълнението на договорените работи 
има за цел да не се допусне по време на инсталирането възможност за 
подмяна с по-долнокачествени осветителни продукти. В случаите, при 
които замяната е неизбежна поради липса на първоначално 
специфицираните продукти, изпълнителят следва да предостави опис 
на замените и изчисление, показващо че и със заменените продукти 
уредбата продължава да съответства на съответните критерии за 
проектиране на осветление, посочени по-горе в точка 3.2. 
 

2. Изпълнителят следва да осигури пълно съответствие на 
инсталираното осветително оборудване (включително лампите, 
осветителните тела и пусково-регулиращата апаратура) с 
проектната документация. 

 
Удостоверяване: Опис на инсталираното осветително оборудване с 
приложени фактури на производителя и потвърждение, че 
оборудването съответства на първоначалната спецификация.  
 
Забележка: Тази клауза относно изпълнението на договорените работи 
има за цел да не се допусне по време на инсталирането възможност за 
подмяна с по-долнокачествени осветителни продукти. В случаите, при 
които замяната е неизбежна поради липса на първоначално 
специфицираните продукти, изпълнителят следва да предостави опис 
на замените и изчисление, показващо че и със заменените продукти 
уредбата продължава да съответства на съответните критерии за 
проектиране на осветление, посочени по-горе в точка 3.2. 
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Обяснителни бележки 
 
При обществените поръчки за осветителни уредби, възложителите могат да сключват отделни договори (например за проектиране, за доставка на 
оборудване и за монтажни работи) с различни изпълнители.  В такива случаи различните изпълнители могат да отговарят за осигуряване на 
съответствието с различни видове критерии.  
 
Критерии за оценка на офертите: Възложителите трябва да посочват в обявлението за обществена поръчка и тръжната документация колко 
допълнителни точки ще бъдат присъждани по всеки един критерий за оценка на офертите. На екологичните критерии за оценка на офертите следва 
като цяло да се падат поне 15 % от общия брой на възможните точки. 
 
Критерии за светлинен добив на лампите: В изискванията за екопроектиране са определени и стандарти за светлинния добив на лампите, които 
трябва да са спазени при пускането на лампите на пазара.  Предвидено е тези стандарти да станат по-строги от април 2012 г. Възможно е при някои 
видове лампи тези изисквания за екопроектиране да са по-строги в сравнение с минимално допустимите стойности за съответните класове лампи, 
посочени по-горе във връзка с критерий 1 и критерий 2. 
 
Критерии за осветителна мощност за единица площ: При инсталиране на нова осветителна уредба в цяла сграда със смесен начин на 
използване, възложителят може по свое усмотрение да изисква или във всяка част от сградата да е спазен съответният проектен критерий 1 за 
специфична осветителна мощност, или да зададе общ критерий за осветителната мощност за единица площ на цялата сграда, въз основа на средно 
претеглена стойност на база площите с различно предназначение.    
 
При инсталиране на нова осветителна уредба в цяла сграда с необичайна комбинация от сградни зони, или със сградни зони, за които е необходима 
необичайно голяма осветеност във връзка с изисквания за свързани със зрението работни задачи, или в сграда от вид, който не е включен при 
посочването по-горе на стойностите за критерия за проектиране 1, възложителят може по свое усмотрение или да поиска всяка зона в сградата да 
съответства на съответната специфична осветителна мощност по критерия за проектиране 2,  или да зададе обща целева стойност за мощността на 
осветлението в цялата сграда, като събере стойностите на осветителната мощност за всяка отделна зона, определени чрез умножаване на 
специфичната осветителна мощност във всяка зона по нейната площ и по нейната осветеност, разделена на 100. 
 
Регулиране  на осветлението: Преди инсталирането на регулиращата система на осветлението, възложителят следва да уведоми монтажната 
организация за начина, по който се обитават и използват съответните помещения и за всякакви специфични изисквания по отношение на 
регулирането, включително във връзка с безопасността и сигурността. Съображенията във връзка с безопасността и сигурността не трябва да са 
преувеличени; в тези сградни зони, в които съществуват безспорни опасности, наличието на сензори за осветлението би осигурило енергийна 
ефективност, без да се създава риск за обитателите. Ако съществуват специални съображения, често може да е възможно да се оставя включено 
малко по количество осветление на ключови места, като например стълбища, а по-голямата част от осветлението да се изключва.  
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Критериите за регулирането на осветлението представляват минимални изисквания и често може да е икономически изгодно за възложителите да 
дадат задание за допълнително регулиране. В зависимост от потребностите в съответната сградна зона и на нейните обитатели, такова задание би 
могло да включва: 

• Изключване или димиране в зависимост от естественото осветление и в допълнителни сградни зони, както и в рецепциите и в зоните за 
придвижване 

• Поставяне на детектори за движение в тези части на сградни зони, които е възможно да остават без хора в продължителни периоди от време 
• Индивидуално регулиране от обитателите с използване на изключване или димиране, като би могло да се използва гъвкаво регулиране, 

например с инфрачервени сензори  
• Изключване в зависимост от времето за места, където осветлението е необходимо само в определени периоди от време (например в музеи 

или в сгради с фиксирано работно време) 
• Изключване след изчакване за места, където осветлението е необходимо за кратки периоди от време, например при разглеждане на изложба 
• Заключване на превключвателя, например в машинни зали или спални, в които осветлението може да бъде включено само след отключване 

с магнитна карта  
 
Поддръжка: Осветителните уредби се нуждаят от редовна поддръжка, за да се осигуряват необходимите стойности на осветеност. Повечето видове 
лампи с течение на времето отслабват и накрая изгарят; възможно е осветителните тела и повърхностите в помещенията да се замърсяват.  Към 
края на живота на лампите е възможно дадена инсталация да осигурява само 60—80 % от първоначалната осветеност. Освен замяната на 
изгорелите лампи, следва да се предвиди редовно почистване на осветителните тела и на повърхностите в помещенията. Старите лампи отслабват с 
времето и би могло да се подменят преди да изгорят. В определени случаи би могло да е икономически изгодно да се прави масова подмяна на 
лампите, при която се сменят всички лампи и се почистват осветителните тела по определен график — особено на места, където индивидуалната 
замяна на лампи е трудна или затруднява нормалното ползване на помещението.  
 
Тъй като светлинният поток намалява с остаряването на инсталациите, осветителните уредби обикновено се преоразмеряват и поради това в 
началото на живота си дават повече светлина (обикновено с 20-25 % повече), отколкото трябва за осигуряване на необходимата осветеност.  В 
такива случаи светлинният поток може автоматично да се намалява чрез димиращи регулатори, така че да се осигурява една и съща осветеност през 
целия живот на уредбата.  Това води до икономии на енергия, особено в първоначалния период на използване на светлинната уредба, когато 
лампите и осветителните тела са чисти и ярки.  В типичния случай тези икономии на енергия са в размер на 10 %.  
 
 
Съображения относно разходите 

 
Лампи и осветителни тела 
 
В разходите за осветление на дадена сграда обикновено преобладават разходите за енергия.  Например типичен осветител може да струва между 50 
и 100 евро. При живот 20 години, като е включен 8 часа на ден, този осветител ще консумира електроенергия на стойност 400—500 евро (ако се 
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приеме, че цената на електроенергията е 10 евроцента за киловатчас). Следователно, обикновено е икономически изгодно да се използва по-скъп 
осветител, дори и ако неговата енергийна ефективност е по-добра само с 10—20 %. А понякога използването на по-ефективни осветители може да 
даде възможност и за намаляване на техния брой, като по този начин се намаляват и капиталовите разходи. 
 
Енергоефективните лампи имат по-дълъг живот в сравнение с лампите с нажежаема жичка и нажежаемите халогенни лампи, и по този начин се 
спестяват разходи не само за енергия, а и за поддръжка на осветителните уредби.  Замяната на една 35-ватова нажежаема халогенна лампа с 
висококачествена 11-ватова светодиодна лампа може да е свързано при сегашните цени с допълнителни разходи от порядъка на 50—80 евро. За 10-
годишен период, ако лампата се използва 8 часа дневно, това ще доведе до икономия на електроенергия на стойност от около 70 евро. Но през 
същия този период светодиодната лампа няма да се сменя, а нажежаемата халогенна лампа ще трябва да се смени 14 пъти.    И макар тези лампи да 
са евтини, разходите за персонала по поддръжката не са малки.  
 
Регулиране на осветлението 
 
Регулиращите системи на осветителните уредби може да са много изгодни икономически, като в типичния случай срокът на откупуване при 
монтирането им към съществуваща инсталация е 2—4 години.  При нова инсталация разходите за модерна регулираща система може да са същите 
като разходите за конвенционална система за ръчно управление. Това е така, защото при автоматичното регулиране отпада необходимостта от 
прокарване на кабели до монтирани в стените ключове. По този начин системите за автоматично регулиране могат да осигуряват икономии на 
електроенергия в размер на 30—40 %, без да са необходими допълнителни капиталови разходи. 
 
Регулирането може да осигурява икономии на електроенергия дори и в случаите, при които осветлението се изключва за кратки периоди от време. 
Представата, че лампите консумират много електроенергия при включване, е мит; в най-тежкия случай количеството на електроенергията при 
пускане е колкото консумацията за няколко секунди нормална работа. Но ако лампите не са светодиодни, многократното включване и изключване 
може да предизвика съкращаване на живота им. За луминесцентните лампи изключването им за периоди от 5—10 минути обикновено е 
икономически изгодно (в зависимост от мощността на съответните лампи и начина на комутация). 
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Остойностяване на разходите за цялостния жизнен цикъл 
 
Възложителят би могъл по свое желание да остойности разходите през цялостния жизнен цикъл, или да поиска да бъде изготвено такова 
остойностяване от изпълнителя. В такава оценка се включват първоначалните разходи за инсталирането на осветлението, предполагаемият му 
живот, разходите за подмяна на лампи и техният предполагаем живот, както и разходите за енергия през целия живот на осветителната уредба. В 
такъв случай е необходимо възложителят да посочи цената на електроенергията и процента на поскъпване, както и лихвения процент върху 
инвестиционните разходи.  Такъв примерен подход е разработен от Шведския съвет за управление на околната среда в „Критерии за обществени 
поръчки на продукти за вътрешно осветление“5, в които е даден и линк към онлайн калкулатор. Подобен инструмент е разработен и в рамките на 
проекта SMART-SPP6. 
 
 
 

                                                 
5 The Swedish Environmental Management Council’s Procurement Criteria for Indoor Lighting Products, version 2.0, 18 January 2011. http://www.msr.se/en/green_procurement/criteria/Office/Lighting-products/ 
 
6 SMART SPP – innovation through sustainable procurement http://www.smart-spp.eu/  

http://www.msr.se/en/green_procurement/criteria/Office/Lighting-products/
http://www.smart-spp.eu/
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