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Критерии на ЕС за зелени обществени поръчки за улично осветление и сигнализация за 
регулиране на движението 

 
 
Зелените обществени поръчки (ЗОП) представляват доброволен инструмент. Настоящият документ предоставя критериите на ЕС за ЗОП, 
разработени за продуктовата група „улично осветление и сигнализация за регулиране на движението“. Подробно описание на основанията за 
подбор на тези критерии, както и позовавания на източници на допълнителна информация са дадени в Техническия 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 възлагащ орган във всички държави-членки и се отнасят до основните 
въздействия върху околната среда. Те са предназначени да се използват с минимални допълнителни проверочни дейности или увеличения 
на разходите,  

• пълните критерии са за желаещите да закупят най-добрите продукти, предлагани на пазара. Във връзка с тях може да са необходими 
допълнителни проверочни дейности или леко увеличение на разходите в сравнение с други продукти със същото предназначение. 

 
 
1. Определение и обхват 
 
Настоящите критерии на ЕС за ЗОП обхващат устройствата, използвани за улично осветление и сигнализацията за регулиране на движението. 
Стълбове, стойки или друг вид опори и необходимите крепежни елементи не са включени тук (виж ЗОП за строителството). 
 
1.1 Улично осветление 
 
За целите на настоящите критерии на ЕС за ЗОП, определението за светлина за улично осветление е: 
 

„Стационарна осветителна уредба, предназначена да осигурява добра видимост за потребителите на обществените зони за движение през 
тъмните часове на денонощието, с цел поддържане на безопасността на движението, потока на движение и обществената безопасност“1  

 

                                                 
1 Проучване за продукти, свързани с енергопотреблението, група 9: Обществено улично осветление, VITO, януари 2007 г., http://www.eup4light.net 

http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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То е въз основа на EN 13201 и не включва осветление на тунели, осветление на паркинги за лични автомобили, осветление на открито за търговски 
или промишлени обекти, спортни площадки или прожекторни уредби (например осветление за паметници, сгради или дървета). То не включва 
съответното осветление на пешеходни и велосипедни алеи, както и осветление на пътното платно. 
 
Лампите за заменяне съставляват по-голямата част от редовните обществени поръчки и в критериите за лампите за заменяне от настоящата 
спецификация за ЗОП, за уличното осветление се разглеждат само газоразрядни лампи с висок интензитет. По-специално, в центъра на критериите 
за светлинния добив на лампите са поставени натриевите лампи с високо налягане и металхалогенните лампи. И двата вида се използват за улично 
осветление, но с различни видове приложения, всяко със своите предимства. Така например, металхалогенните лампи са най-подходящи за 
осветление с бяла светлина, например на улици в градския център, където светлината предава действителните цветове на осветяваните предмети, 
докато натриевите лампи с високо налягане са подходящи за общо улично осветление, с жълтия си цвят, който има предимството да привлича по-
малко насекоми, и съответно изискват по-малко поддръжка и почистване. Също така те са с дълъг експлоатационен срок от три до шест години2. 
 
Техническият информационен доклад описва по-подробно защо тези критерии са съсредоточени върху газоразрядните лампи с висок интензитет, 
но накратко това се дължи на следното: 

• Както проучването за продуктова група 9 във връзка с екопроектирането на улично осветление3, така и основният търговски орган  за 
лампите4, считат, че преобладаващо използваните лампи в уличното осветление са газоразрядните лампи с висок интензитет.  

• Компактните луминесцентни лампи (КЛЛ) се използват само за пътищата от категории за ниски скорости; те изобщо не се използват за 
пътища от категории за средни и високи скорости. Продажбите за пътищата от категории за ниски скорости са ограничени (13%) в 
сравнение с лампите с висок интензитет (87%)5. 

• Категорията на пътя е важна при вземането на решения за покупка, тъй като различни видове лампи за един и същи вид пътища са със 
съпоставими въздействия върху околната среда.6 

• КЛЛ се използват главно за приложения в бита и служебни помещения, което би ги отнесло към продуктова група, различна от уличното 
осветление и сигналите за регулиране на уличното движение. 

• Въпреки че използването на светодиодите за улично осветление расте, изискванията за лампи за заменяне са ограничени, отчасти защото 
има по-малко светодиодни уредби, а също поради по-дългия експлоатационен срок на светодиодите.  

 
Критериите за осветителите и осветителните уредби обхващат всички видове лампи, включително компактните луминесцентни лампи и 
светодиодните лампи, както и газоразрядните лампи с висок интензитет. Когато една нова осветителна уредба е в процес на проектиране, се 
възприема системен подход въз основа на показателя за максимална енергийна ефективност. Той се получава като средната мощност на системата 
                                                 
2 Европейска федерация на дружествата производители на лампи, „Икономия на енергия чрез осветление“. Достъпни на  
http://buybright.elcfed.org/uploads/fmanager/saving_energy_through_lighting_jc.pdf  
3 Проучване за продукти, свързани с енергопотреблението, група 9: Обществено улично осветление, VITO, януари 2007 г., http://www.eup4light.net 
4 http://www.elcfed.org/documents/-56-finelc_road_map_11_07.pdf 
5 Проучване за продукти, свързани с енергопотреблението, група 9: Обществено улично осветление, VITO, януари 2007 г., http://www.eup4light.net 
6 Проучване за продукти, свързани с енергопотреблението, група 9: Обществено улично осветление, VITO, януари 2007 г., http://www.eup4light.net 

http://buybright.elcfed.org/uploads/fmanager/saving_energy_through_lighting_jc.pdf
http://www.eup4light.net/
http://www.elcfed.org/documents/-56-finelc_road_map_11_07.pdf
http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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се раздели на повърхността за осветяване и изискваната яркост на пътната покривка  (класове ME или MEW в EN 13201-1) или изискваната 
осветеност в хоризонталната равнина (класове CE или S в EN 13201-1). Техническият информационен доклад предоставя повече сведения относно 
критериите за плътността на мощността и относно начина на определянето им. 
 
За пълните критерии се предлагат по-строги граници за енергийната ефективност. И за основните и за пълните критерии, по-нататъшните 
намаления на показателите за енергийна ефективност са предмет на критериите за възлагане.  
 
Регулирането на светлинния поток може да пести енергия и съответно е включено като критерий за възлагане, отчитащ дела на осветлението с 
регулируем светлинен поток. Важно е устройствата за управление на осветлението да бъдат предмет на контролно изпитване за пускане в 
експлоатация, така че да работят правилно и персоналът по поддръжката да може да ги настройва. Съответно е предложена клауза за изпълнение на 
договора за контролно изпитване за пускане в експлоатация на осветлението. Друга клауза за изпълнение на договора обхваща предоставянето на 
информация, така че ако е необходимо персоналът по поддръжката да може да прави настройки. 
 
Когато осветителната уредба  се сменя с нова, се генерират отпадъци. В клауза за изпълнение на договора се изисква монтажниците да използват 
подходящи канали за събиране и рециклиране на сменяната осветителна уредба в съответствие с Директивата за ОЕЕО. 
 
1.2 Сигнали за регулиране на движението 
 
За целите на настоящия доклад сигналите за регулиране на движението се  дефинират като:  
 

„Червени, жълти и зелени сигнални светлини с размери 200 mm и 300 mm на светофарните стъкла. По специално тук не влизат преносимите 
сигнални светлини“. 

 
Това е в съответствие с EN12368:2006 Съоръжения за управление на движението – Сигнални глави. 
 
 
2. Основни въздействия върху околната среда 
 
Основното въздействие на уличното осветление и сигналите за регулиране на движението върху околната среда е консумацията на енергия на етапа 
на използването и свързаните с това емисии на парникови газове. Други въздействия върху околната среда евентуално биха могли да са резултат от 
използването на определени вещества, например живак, и от светлинното замърсяване, в зависимост от местонахождението на осветлението. 
Следователно основните критерии са съсредоточени върху консумацията на енергия, по-специално върху КПД на лампите и КПД на баластите за 
улично осветление, както и върху насърчаването на светодиодните сигнали за регулиране на движението. Определянето на изисквания за 
енергийна ефективност за лампите ще доведе до намаляване на сумарното им съдържание на живак. Пълните критерии включват допълнителни 
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аспекти по отношение на консумацията на енергия и конструкцията на осветителите в съответствие с изискваните критерии за енергийна 
ефективност. 
 

Ключови въздействия върху околната среда  Подход за ЗОП 
• Консумация на енергия на всички етапи и по-

специално на етапа на използването на уличното 
осветление и на сигналите за регулиране на 
движението.  

• Висока консумация на енергия от използването 
на крушки с нажежаема жичка при сигналите за 
регулиране на движението 

• Използване на природните ресурси и материали и 
генериране на отпадъци (опасни и безопасни) 

• Потенциално замърсяване на въздуха, почвата и 
водите в резултат от използването на опасни 
материали, например живак 

• Светлинно замърсяване от уличното осветление 
 

 • Закупуване на лампи с висок светлинен добив 
• Закупуване на баласти с висок КПД 
• Насърчаване на закупуването на осветителни уредби с ниска 

консумация на енергия за осигуряваното осветление 
• Насърчаване на използването на светодиоди за сигналите за 

регулиране на движението 
• Насърчаване на използването на баласти, позволяващи 

регулиране на светлинния поток, когато обстоятелствата 
позволяват 

• Насърчаване на използването на лампи с по-ниско съдържание 
на живак 

• Насърчаване на използването на осветители, които ограничават 
светлината, излъчвана над хоризонта7 

Забележете, че редът на въздействията не съответства непременно на подреждането им по важност. 
Подробна информация за уличното осветление и продуктовата група за сигналите за регулиране на движението, включително информация за 
съответното законодателство, както и за други източници, могат да бъдат намерени в Техническия информационен доклад. 
 
 
3. Критерии на ЕС за зелени обществени поръчки за улично осветление и сигнализация за регулиране на 

движението 
 

Основни критерии Пълни критерии 
3.1 Критерии на ЕС за ЗОП за оборудване за улично осветление 

СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ 
Закупуване на високоефективно оборудване за осветление (лампи, 
баласти, осветители) 

Закупуване на високоефективно оборудване за осветление (лампи, 
баласти, осветители) 

                                                 
7 Виж ръководството на CELMA за смущаващата светлина, което е на разположение на: http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf 

http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf
http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
1. Натриевите лампи с високо налягане с индекс на цветопредаване 

Ra < 60 следва да бъдат най-малко със следния светлинен добив: 
 

Номинална мощност Обявен светл. добив Обявен светл. добив 
на лампата (W)  (lm/W) – прозрачна (lm/W) – с покритие 

W ≤ 45 ≥ 62 ≥ 60 
45 < W ≤ 55 ≥ 80 ≥ 70 
55 < W ≤ 75 ≥ 91 ≥ 82 
75 < W ≤ 105 ≥ 105 ≥ 95 
105 < W ≤ 155 ≥ 114 ≥ 107 
155 < W ≤ 255 ≥ 125 ≥ 120 
255 < W ≥ 138 ≥ 133 

 
Лампи, които отговарят на горната спецификация, ще се закупуват за 
съществуващите уредби за улично осветление, когато съществуващата 
уредба позволява използването на лампи, отговарящи на тези норми. 
Всички нови уредби трябва да включват лампова арматура, която 
отговаря на горната спецификация. Това не важи за натриевите лампи с 
високо налягане, предназначени да работят с баласти за живачни лампи 
с високо налягане. 
 
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 
лампата или писмена декларация, за да демонстрира, че този критерий 
е изпълнен. 

1. Натриевите лампи с високо налягане с индекс на цветопредаване Ra < 
60 следва да бъдат най-малко със следния светлинен добив:  
 

Номинална мощност Обявен светл. добив Обявен светл. добив 
на лампата (W)  (lm/W) – прозрачна (lm/W) – с покритие 

W ≤ 45 ≥ 65 ≥ 62 
45 < W ≤ 55 ≥ 82 ≥ 72 
55 < W ≤ 75 ≥ 93 ≥ 83 
75 < W ≤ 105 ≥ 107 ≥ 96 
105 < W ≤ 155 ≥ 117 ≥ 110 
155 < W ≤ 255 ≥ 130 ≥ 121 
255 < W ≥ 140 ≥ 136 

 
Лампи, които отговарят на горната спецификация, ще се закупуват за 
съществуващите уредби за улично осветление, когато съществуващата 
уредба позволява използването на лампи, отговарящи на тези норми. 
Всички нови уредби трябва да включват лампова арматура, която отговаря 
на горната спецификация. Това не важи за натриевите лампи с високо 
налягане, предназначени да работят с баласти за живачни лампи с високо 
налягане. 
 
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 
лампата или писмена декларация, за да демонстрира, че този критерий е 
изпълнен. 

 
2. Металохалогенните лампи с индекс на цветопредаване Ra < 80 

следва да бъдат поне със следния светлинен добив (светоотдаване):  
 

Номинална мощност Обявен светл. добив Обявен светл. добив 
на лампата (W)  (lm/W) – прозрачна (lm/W) – с покритие 

W ≤ 55 ≥ 85 ≥ 80 
55 < W ≤ 75 ≥ 100 ≥ 85 

2. Металохалогенните лампи с индекс на цветопредаване Ra < 80 
следва да бъдат поне със следния светлинен добив (светоотдаване):  
 

Номинална мощност Обявен светл. добив Обявен светл. добив 
на лампата (W)  (lm/W) – прозрачна (lm/W) – с покритие 

W ≤ 55 ≥ 95 ≥ 85 
55 < W ≤ 75 ≥ 105 ≥ 90 
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75 < W ≤ 105 ≥ 105 ≥ 90 
105 < W ≤ 155 ≥ 110 ≥ 95 
155 < W ≤ 255 ≥ 100 ≥ 92 
255 < W ≥ 92 ≥ 100 

 
Лампи, които отговарят на горната спецификация, ще се закупуват за 
съществуващите уредби за улично осветление, когато съществуващата 
уредба позволява използването на лампи, отговарящи на тези норми. 
Всички нови уредби трябва да включват лампова арматура, която 
отговаря на горната спецификация. 
 
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 
лампата или писмена декларация, за да демонстрира, че този критерий 
е изпълнен.  
 

75 < W ≤ 105 ≥ 115 ≥ 95 
105 < W ≤ 155 ≥ 118 ≥ 98 
155 < W ≤ 255 ≥ 105 ≥ 100 
255 < W ≥ 110 ≥ 105 

 
Лампи, които отговарят на горната спецификация, ще се закупуват за 
съществуващите уредби за улично осветление, когато съществуващата 
уредба позволява използването на лампи, отговарящи на тези норми. 
Всички нови уредби трябва да включват лампова арматура, която 
отговаря на горната спецификация. 
 
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 
лампата или писмена декларация, за да демонстрира, че този критерий 
е изпълнен. 
 

3. Металхалогенните лампи с индекс на цветопредаване Ra ≥ 80 
следва да бъдат поне със следния светлинен добив:  
 

Номинална мощност Обявен светл. добив Обявен светл. добив 
на лампата (W)  (lm/W) – прозрачна (lm/W) – с покритие 

W ≤ 55 ≥ 85 ≥ 65 
55 < W ≤ 75 ≥ 94 ≥ 70 
75 < W ≤ 105 ≥ 95 ≥ 75 
105 < W ≤ 155 ≥ 96 ≥ 75 
155 < W ≤ 255 ≥ 97 ≥ 80 
255 < W ≥ 98 ≥ 80 

 
Лампи, които отговарят на горната спецификация, ще се закупуват за 
съществуващите уредби за улично осветление, когато съществуващата 
уредба позволява използването на лампи, отговарящи на тези норми. 
Всички нови уредби трябва да включват лампова арматура, която 
отговаря на горната спецификация. 
 
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 

3. Металхалогенните лампи с индекс на цветопредаване Ra ≥ 80 
следва да бъдат поне със следния светлинен добив:  
 

Номинална мощност Обявен светл. добив Обявен светл. добив 
на лампата (W)  (lm/W) – прозрачна (lm/W) – с покритие 

W ≤ 55 ≥ 90 ≥ 70 
55 < W ≤ 75 ≥ 100 ≥ 75 
75 < W ≤ 105 ≥ 101 ≥ 80 
105 < W ≤ 155 ≥ 102 ≥ 80 
155 < W ≤ 255 ≥ 103 ≥ 85 
255 < W ≥ 104 ≥ 85 

 
Лампи, които отговарят на горната спецификация, ще се закупуват за 
съществуващите уредби за улично осветление, когато съществуващата 
уредба позволява използването на лампи, отговарящи на тези норми. 
Всички нови уредби трябва да включват лампова арматура, която 
отговаря на горната спецификация. 
 
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 
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лампата или писмена декларация, за да демонстрира, че този критерий 
е изпълнен. 
 

лампата или писмена декларация, за да демонстрира, че този критерий 
е изпълнен. 
 

4. Баластите за газоразрядни лампи с висок интензитет трябва да са 
поне със следния КПД: 
 

Ном. мощност на лампата (W) Мин. КПД на баласта (ηбаласт)% 
W < 30 70 
30 < W ≤ 75 80 
75 < W ≤ 105 82 
105 < W ≤ 405 86 
W > 405 91 

 
Където: 
• „КПД на баласта“ (ηбаласт), означава отношението на мощността на 

лампата (мощността на изхода на баласта) към входната мощност на 
веригата лампа-баласт, като евентуалните датчици, връзки към 
мрежата и други допълнителни товари не са свързани. 

 
Баластите за няколко мощности трябва да отговарят на изискванията за 
всяка мощност, с която те работят. 
 
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 
баласта  или писмена декларация, за да демонстрира, че този критерий 
е изпълнен. Методът на измерване е даден в стандарта IEC/EN 62442-2 
(понастоящем в процес на подготовка). 

4. Баластите за газоразрядни лампи с висок интензитет трябва да са 
поне със следния КПД8: 

 
Ном. мощност на лампата (W) Мин. КПД на баласта (ηбаласт)% 

W ≤ 30 80 
30 < W ≤ 75 87 
75 < W ≤ 105 89 
105 < W ≤ 405 91 
W > 405 93 

 
Където: 
• „КПД на баласта“ (ηбаласт), означава отношението на мощността на 

лампата (мощността на изхода на баласта) към входната мощност на 
веригата лампа-баласт, като евентуалните датчици, връзки към 
мрежата и други допълнителни товари не са свързани. 

 
Баластите за няколко мощности трябва да отговарят на изискванията за 
всяка мощност, с която те работят. 
 
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 
баласта  или писмена декларация, за да демонстрира, че този критерий 
е изпълнен. Методът на измерване е даден в стандарта IEC/EN 62442-2 
(понастоящем в процес на подготовка). 
 

5. Изисквания относно опаковането на осветително оборудване. 
 
Когато се използват картонени кутии, те трябва да са направени от най-
малко 80 % рециклиран след употреба материал.  
 

5. Изисквания относно опаковането на осветително оборудване. 
 
Не трябва да се използват ламинати и композитни пластмаси. Когато се 
използват картонени кутии, те трябва да са направени от най-малко 
80 % рециклиран материал след употреба. Ако се използват пластмаси, 

                                                 
8 Тези се основават на изискванията за екопроектиране за третия етап, които трябва да влязат в сила осем години след въвеждането на Регламента за екопроектирането за осветление в сектора на услугите, т.е. 
през април 2017 г. 
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Утвърждаване: За продукти, които имат екомаркировка тип І, се 
смята, че съответстват на изискванията, при условие че тази 
екомаркировка отговаря на изискванията за екомаркировка, изброени 
по-горе. Приемат се и други подходящи доказателства, като например 
писмени доказателства от производителя, че горната точка е  
изпълнена. 

те следва да са направени от поне 50 % рециклиран след употреба 
материал. 
 
Утвърждаване: За продукти, които имат екомаркировка тип І, се 
смята, че съответстват на изискванията, при условие че тази 
екомаркировка отговаря на изискванията за екомаркировка, изброени 
по-горе. Приемат се и други подходящи доказателства, като например 
писмени доказателства от производителя, че горната точка е  
изпълнена. 
 

 6. Всички баласти за компактни луминесцентни лампи следва да 
бъдат електронни. 

 
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 
баласта  или писмена декларация, за да демонстрира, че този критерий 
е изпълнен. 
 

 7. Натриевите лампи с високо налягане следва да бъдат със следния 
експлоатационен фактор (LLMF) и коефициент на дълготрайност 
на лампата (LSF): 

 
Вид лампи Светене в часове LLMF LSF              
мет.хал. лампи 12 000 (W≤405) ≥0,80 ≥ 0,90 
натр. с вис.нал. 12 000 (W≤75) ≥0,80 ≥0,90 
натр. с вис.нал. 16 000 (75<W≤605) ≥0,85 ≥0,90 

 
 „Експлоатационен фактор на лампата" (LLMF) означава отношението 
на излъчвания от лампата светлинен поток на даден етап от 
експлоатационния срок към първоначалния светлинен поток. 
 
„Коефициент на дълготрайност на лампата“ (LSF) означава делът в 
общия брой лампи на тези, които продължават да работят след 
определено време при определени условия и честота на комутация.  
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„Светлинен поток“ е величина, изведена от потока на излъчване 
(мощността на излъчване) чрез оценяване на излъчването въз основа на 
спектралната чувствителност на човешкото око. W е мощността на 
лампата във ватове. 
 
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 
лампата или писмена декларация, за да демонстрира, че този критерий 
е изпълнен.  
 

 8. Осветителите трябва да притежават оптична система със следните 
степени на защита: 

a. IP65 за пътища класове ME1 до ME6 и MEW1 до MEW6; 
b. IP54 за пътища класове CE0 до CE5, S1 до S6, ES, EV и A.  

 
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 
осветителя или писмена декларация, за да демонстрира, че този 
критерий е изпълнен.  Стандартът EN13201-1 обяснява класовете 
пътища. 

 
КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
1. Допълнителни точки ще бъдат присъждани за лампи, които 

отговарят на следните експлоатационни фактори на лампата 
(LLMF) и коефициенти на дълготрайност на лампата (LSF): 
 

Светене (ч.) 2000 4000 8000 16000 
LLMF 0,98 0,97 0,95 0,92 
LSF 0,99 0,98 0,95 0,92 

 
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 
лампата или писмена декларация, за да демонстрира, че този критерий 
е изпълнен. 

1. Допълнителни точки ще бъдат присъждани за лампи за заменяне 
при съществуваща арматура, които отговарят на следните 
експлоатационни фактори на лампата (LLMF) и коефициенти на 
дълготрайност на лампата (LSF): 
 

Светене (ч.) 2000 4000 8000 16000 
LLMF 0,98 0,97 0,95 0,92 
LSF 0,99 0,98 0,95 0,92 

 
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 
лампата или писмена декларация, за да демонстрира, че този критерий 
е изпълнен. 
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2. Допълнителни точки ще бъдат присъждани за газоразрядни лампи с 
висок интензитет, които имат съдържание на живак не по-голямо от 
даденото в таблицата по-долу, където W е мощността на лампата 
във ватове: 
 
Вид лампи Съдърж. на живак (mg/лампа) 
натр. лампи вис. нал. (W ≤ 155) 25 
натр. лампи вис. нал. (155 < W ≤ 405) 30 
натр. лампи вис. нал. (W > 405) 40 
металхал. лампи (W ≤ 95) 5 
металхал. лампи (95 < W ≤ 245) 15 
металхал. лампи (W > 245) 30 
 

Утвърждаване: Съгласно Директивата за екопроектирането 
(2009/125/ЕО) и приложение III към Регламент (ЕО) 245/2009 на 
Комисията, съдържанието на живак трябва да бъде специфицирано в 
продуктова информация на свободно достъпни интернет страници и в 
други форми, считани за подходящи. За утвърждаването може да бъде 
поискано копие на оформлението на опаковката и препратка към 
интернет страницата на оферента, на която е указано съдържанието на 
живак. 
 

2. Допълнителни точки ще бъдат присъждани за газоразрядни лампи с 
висок интензитет, които имат съдържание на живак не по-голямо от 
даденото в таблицата по-долу, където W е мощността на лампата 
във ватове: 
 
Вид лампи Съдърж. на живак (mg/лампа) 
натр. лампи вис. нал. (W ≤ 155) 20 
натр. лампи вис. нал. (155 < W ≤ 405) 25 
натр. лампи вис. нал. (W > 405) 35 
металхал. лампи (W ≤ 95) 2 
металхал. лампи (95 < W ≤ 245) 9 
металхал. лампи (W > 245) 27 
 

Утвърждаване: Съгласно Директивата за екопроектирането 
(2009/125/ЕО) и приложение III към Регламент (ЕО) 245/2009 на 
Комисията, съдържанието на живак трябва да бъде специфицирано в 
продуктова информация на свободно достъпни интернет страници и в 
други форми, считани за подходящи. За утвърждаването може да бъде 
поискано копие на оформлението на опаковката и препратка към 
интернет страницата на оферента, на която е указано съдържанието на 
живак. 
 

3. Допълнителни точки ще бъдат присъждани за баласти за 
газоразрядни лампи с висок интензитет, които са със следния 
минимален КПД: 

 
Ном. мощност/лампа (W) Мин. КПД на баласта (ηбаласт)% 

W ≤ 100 85 
100 < W 92 

 
Където: 
• „КПД на баласта“ (ηбаласт), означава отношението на мощността на 

лампата (мощността на изхода на баласта) към входната мощност на 
веригата лампа-баласт, като евентуалните датчици, връзки към 
мрежата и други допълнителни товари не са свързани. 

3. Допълнителни точки ще бъдат присъждани за баласти за 
газоразрядни лампи с висок интензитет, които са със следния 
минимален КПД: 

 
Ном. мощност/лампа (W) Мин. КПД на баласта (ηбаласт)% 

W ≤ 100 90 
100 < W 94 

 
Където: 
• „КПД на баласта“ (ηбаласт), означава отношението на мощността на 

лампата (мощността на изхода на баласта) към входната мощност на 
веригата лампа-баласт, като евентуалните датчици, връзки към 
мрежата и други допълнителни товари не са свързани. 
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Баластите за няколко мощности трябва да отговарят на изискванията за 
всяка мощност, с която те работят. 
 
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 
баласта  или писмена декларация, за да демонстрира, че този критерий 
е изпълнен. Методът на измерване е даден в стандарта IEC/EN 62442-2 
(понастоящем в процес на подготовка). Могат да бъдат приети и 
еквивалентни методи за измерване. 
 

 
Баластите за няколко мощности трябва да отговарят на изискванията за 
всяка мощност, с която те работят. 
 
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 
баласта  или писмена декларация, за да демонстрира, че този критерий 
е изпълнен. Методът на измерване е даден в стандарта IEC/EN 62442-2 
(понастоящем в процес на подготовка). Могат да бъдат приети и 
еквивалентни методи за измерване. 

 
4. Когато за най-подходящ вид лампи бъдат определени 

металхалогенните лампи, за лампите, които отговарят на 
съответния пълен критерий за светлинния добив, ще бъдат 
присъждани допълнителни точки. 

 
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 
лампата или писмена декларация, за да демонстрира, че този критерий 
е изпълнен. 
 

4. Допълнителни точки ще бъдат присъждани, когато осветителите са 
съвместими с уредби, оборудвани с подходящи системи за 
регулиране на светлинния поток и за управление, които отчитат 
наличието на дневна светлина, условията на уличното движение и 
метеорологичните условия, както и компенсират изменението с 
течение на времето на отразяващата способност на повърхностите и 
на първоначалните характеристики на уредбата, дължащо се на 
експлоатационния фактор на лампите. 

 
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 
осветителя или писмена декларация, за да демонстрира, че този 
критерий е изпълнен. 
 

 
 

Основни критерии Пълни критерии 
3.2 Критерии на ЕС за ЗОП за проектиране на улично осветление 

СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ 
Ресурси и енергийноефективно проектиране на нови осветителни 
уредби или ремонтиране на съществуваща уредба за осветление 
 

Ресурси и енергийноефективно проектиране на нови осветителни 
уредби или ремонтиране на съществуваща уредба за осветление 
 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
Когато нова осветителна уредба е в процес на проектиране, оферентът Когато нова осветителна уредба е в процес на проектиране, оферентът 
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трябва да докаже, че проектът се изготвя от персонал, който има най-
малко три години опит в проектиране на осветителни уредби и/или е с 
подходяща професионална квалификация по отношение на 
осветителната техника или с членство в професионална организация в 
областта на проектирането на осветителни уредби. 
 
Утвърждаване: Оферентът предоставя списък на лицата, отговарящи 
за проекта, включително ръководен личен състав, като посочва 
завършеното образование, професионалната квалификация и 
съответния опит. Списъкът следва да включва лицата, наети от 
подизпълнители, когато работата ще се изпълнява от подизпълнители. 
Оферентът трябва да предостави списък на разработки за осветление, 
които е проектирал през последните три години. 
 

трябва да докаже, че проектът се изготвя от персонал, който има най-
малко три години опит в проектиране на осветителни уредби и/или е с 
подходяща професионална квалификация по отношение на 
осветителната техника или с членство в професионална организация в 
областта на проектирането на осветителни уредби. 
 
Утвърждаване: Оферентът предоставя списък на лицата, отговарящи 
за проекта, включително ръководен личен състав, като посочва 
завършеното образование, професионалната квалификация и 
съответния опит. Списъкът следва да включва лицата, наети от 
подизпълнители, когато работата ще се изпълнява от подизпълнители. 
Оферентът трябва да предостави списък на разработки за осветление, 
които е проектирал през последните три години. 
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
1. Когато за път за движение се предоставя нова уредба за осветяване 

(класове ME или МEW по стандарта EN 13201-1), показателят за 
максимална енергийна ефективност, получен от средната мощност 
на уредбата, разделена на изискваната яркост на пътната покривка 
и осветяваната площ, не трябва да надвишава следните стойности: 

 
Мощност на лампата (W) Показател за максимална

ен. ефективност (W/cd/m2·m2)
W ≤ 55 0,974 

55 < W ≤ 155 0,824 

155 < W 0,674 
 
Утвърждаване: Изчисление, предоставено от проектанта на 
осветлението, показващо общата и средната мощност, консумирана от 
осветителната уредба, включително лампи, баласти, датчици и 
устройства за управление, при отнасяне към изискваната яркост на 
пътната покривка и общата осветявана площ (включително пътното 
платно и, когато е приложимо, тротоара). Когато осветлението е с 
регулируем светлинен поток, средната мощност на уредбата е средната 
мощност, консумирана от системата, усреднена за периоди с различна 
консумация. Проектантът на осветлението също така трябва да покаже, 
че осветлението отговаря на съответните норми за изпълнение по 
стандарта EN 13201, на еквивалентните национални стандарти, на 
ръководствата за най-добри практики, или на определените от 
държавния орган. В зависимост от вида на пътя и изискванията към 
него те могат да включват яркост, равномерност, контрол на 
заслепяването и осветяване на околностите. Органите на публична 
власт може да приемат по-високи стойности за енергийна ефективност, 
когато са налице специални ограничения, например необичайни 
височини за монтаж или места за колоните, или когато уличното 
осветление е предназначено за украса, или когато съществуват 
необичайно строги ограничения за разпръскване на светлината или 
високи изисквания към цветопредаването. В някои случаи може да се 

1. Когато за път за движение се предоставя нова уредба за осветяване 
(класове ME или МEW по стандарта EN 13201-1), показателят за 
максимална енергийна ефективност, получен от средната мощност 
на уредбата, разделена на изискваната яркост на пътната покривка 
и осветяваната площ, не трябва да надвишава следните стойности: 

 
Мощност на лампата (W) Показател за максимална 

 ен. ефективност (W/cd/m2·m2) 

W ≤ 55 0,824 

55 < W ≤ 155 0,674 

155 < W 0,524 
 
Утвърждаване: Изчисление, предоставено от проектанта на 
осветлението, показващо общата и средната мощност, консумирана от 
осветителната уредба, включително лампи, баласти, датчици и 
устройства за управление, при отнасяне към изискваната яркост на 
пътната покривка и общата осветявана площ (включително пътното 
платно и, когато е приложимо, тротоара). Когато осветлението е с 
регулируем светлинен поток, средната мощност на уредбата е средната 
мощност, консумирана от системата, усреднена за периоди с различна 
консумация. Проектантът на осветлението също така трябва да покаже, 
че осветлението отговаря на съответните норми за изпълнение по 
стандарта EN 13201, на еквивалентните национални стандарти, на 
ръководствата за най-добри практики, или на определените от 
държавния орган. В зависимост от вида на пътя и изискванията към 
него те могат да включват яркост, равномерност, контрол на 
заслепяването и осветяване на околностите. Органите на публична 
власт може да приемат по-високи стойности за енергийна ефективност, 
когато са налице специални ограничения, например необичайни 
височини за монтаж или места за колоните, или когато уличното 
осветление е предназначено за украса, или когато съществуват 
необичайно строги ограничения за разпръскване на светлината или 
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приемат до двойно по-големи стойности от горепосочения показател за 
максимална енергийна ефективност. 

високи изисквания към цветопредаването. В някои случаи може да се 
приемат до двойно по-големи стойности от горепосочения показател за 
максимална енергийна ефективност. 
 

2. Когато нова осветителна уредба се предоставя за конфликтна зона 
като кръстовище или улица с магазини, или път в жилищна зона, 
пешеходна алея или велосипедна алея (класове CE или S по 
стандарта EN 13201-1), показателят за максимална енергийна 
ефективност, получен като средната мощност на уредбата, 
разделена на изискваната осветеност в хоризонталната равнина и на 
осветяваната площ, не трябва да надвишава следните стойности: 

 
Изисквана осветеност (lx) Показател за максимална 

ен. ефективност (W/lx·m2) 

E ≤ 15 lx 0,054 

E > 15 lx 0,044 
 
Утвърждаване: Изчисление, предоставено от проектанта на 
осветлението, което показва общата мощност, консумирана от 
осветителната уредба, включително лампите, баластите, датчиците и 
устройствата за управление, разделена на изискваната осветеност в 
хоризонталната равнина и на общата площ, която се осветява. Когато 
осветлението е с регулируем светлинен поток, средната мощност на 
уредбата е средната мощност, консумирана от системата, усреднена за 
периоди с различна консумация. Проектантът на осветлението също 
така трябва да покаже, че осветлението отговаря на съответните норми 
за изпълнение по стандарта EN 13201, на еквивалентните национални 
стандарти, на ръководствата за най-добри практики, или на 
определените от държавния орган. В зависимост от вида на пътя и 
изискванията му, те могат да включват осветеност и равномерност. 
Органите на публична власт може да приемат по-високи стойности за 
енергийна ефективност, когато са налице специални ограничения, 
например необичайни височини за монтаж или места за колоните, или 
когато уличното осветление е предназначено за украса, или когато 

2. Когато нова осветителна уредба се предоставя за конфликтна зона 
като кръстовище или улица с магазини, или път в жилищна зона, 
пешеходна алея или велосипедна алея (класове CE или S по 
стандарта EN 13201-1), показателят за максимална енергийна 
ефективност, получен като средната мощност на уредбата, 
разделена на изискваната осветеност в хоризонталната равнина и на 
осветяваната площ, не трябва да надвишава следните стойности: 

 
Изисквана осветеност (lx) Показател за максимална 

ен. ефективност (W/lx·m2) 

E ≤ 15 lx 0,044 

E > 15 lx 0,034 
 
Утвърждаване: Изчисление, предоставено от проектанта на 
осветлението, което показва общата мощност, консумирана от 
осветителната уредба, включително лампите, баластите, датчиците и 
устройствата за управление, разделена на изискваната осветеност в 
хоризонталната равнина и на общата площ, която се осветява. Когато 
осветлението е с регулируем светлинен поток, средната мощност на 
уредбата е средната мощност, консумирана от системата, усреднена за 
периоди с различна консумация. Проектантът на осветлението също 
така трябва да покаже, че осветлението отговаря на съответните норми 
за изпълнение по стандарта EN 13201, на еквивалентните национални 
стандарти, на ръководствата за най-добри практики, или на 
определените от държавния орган. В зависимост от вида на пътя и 
изискванията му, те могат да включват осветеност и равномерност. 
Органите на публична власт може да приемат по-високи стойности за 
енергийна ефективност, когато са налице специални ограничения, 
например необичайни височини за монтаж или места за колоните, или 
когато уличното осветление е предназначено за украса, или когато 
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съществуват необичайно строги ограничения за разпръскване на 
светлината или високи изисквания към цветопредаването. В някои 
случаи може да се приемат до двойно по-големи стойности от 
горепосочения показател за максимална енергийна ефективност. 
 

съществуват необичайно строги ограничения за разпръскване на 
светлината или високи изисквания към цветопредаването. В някои 
случаи може да се приемат до двойно по-големи стойности от 
горепосочения показател за максимална енергийна ефективност. 

 3. Осветителите трябва да бъдат проектирани и монтирани по начин, 
който гарантира, че отношението на разпределение на потока в 
пространството (ULR), т.е. делът на светлината, излъчвана от 
осветителното тяло и разпространяващ се над хоризонта, е 
ограничен, както е посочено в таблицата по-долу, без това да е в 
ущърб на общата енергийна ефективност на уредбата, за която са 
проектирани. 

 
 
 
 
Базови класове на Максимално ULR за освети- 
осветявани пътища тели за улично осветление 
 
 функцион. част (*) доп.удобство(*) 

ME1 3% - 
ME2 3% - 
ME3 3% - 
ME4 5% - 
ME5 10% - 
ME6 10% - 
CE0 3% 10% 
CE1 3% 15% 
CE2 3% 15% 
CE3 3% 15% 
CE4 5% 20% 
CE5 10% 20% 
S1 3% 15% 
S2 5% 20% 
S3 10% 20% 
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S4 - 25% 
S5 - 25% 
S6 - 25% 
S7 - 25% 

  
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 
осветителя или писмена декларация, за да демонстрира, че този 
критерий е изпълнен. Приемат се всякакви други доказателства. 
 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
1. Където се предоставя нова система за осветление, се отпуска 

кредит, ако показателите за енергийна ефективност са по-малки от 
90% от посочените в съответната таблица 1 и 2 по-горе за основни 
критерии. 

 
Утвърждаване: Изчисление, както е посочено в съответния критерий 
по-горе. 

1. Където се предоставя нова система за осветление, кредит се 
отпуска, ако показателите за енергийна ефективност са по-малки от 
90% от посочените в съответната таблица 1 и 2 по-горе за пълните  
критерии. 

 
Утвърждаване: Изчисление, както е посочено в съответния критерий 
по-горе. 
 

2. Когато се изисква регулиране на светлинния поток и/или то е от 
полза, допълнителни точки се дават пропорционално на процента 
на регулирането на потока в зависимост от мощността на лампите. 

 
Забележка: Използването на баласти за регулиране на светлинния 
поток ще зависи от местоположението и други аспекти, например 
нивата на околната (разсеяна) светлина.  

 
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 
баласта  или писмена декларация, за да демонстрира, че този критерий 
е изпълнен. 
 

2. Когато се изисква регулиране на светлинния поток и/или то е от 
полза, допълнителни точки се дават пропорционално на процента 
на регулирането на потока в зависимост от мощността на лампите. 

 
Забележка: Използването на баласти за регулиране на светлинния 
поток ще зависи от местоположението и други аспекти, например 
нивата на околната (разсеяна) светлина.  

 
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 
баласта  или писмена декларация, за да демонстрира, че този критерий 
е изпълнен. 
 

 3. Допълнителни точки ще бъдат присъждани за осветители 
пропорционално на намалението на излъчваната над хоризонта 
светлина, когато намалението е по-голямо от нормите, посочени в 
Пълните критерии 3, без това да е в ущърб на общата енергийна 
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ефективност на уредбата, за която те са проектирани. 
 
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 
осветителя тяло или писмена декларация, за да демонстрира, че този 
критерий е изпълнен.  
 

 
 

Основни критерии Пълни критерии 
3.3 Критерии на ЕС за ЗОП за монтиране на улично осветление 

СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ 
Ресурси и енергийноефективен монтаж на нови осветителни уредби 
или ремонт на съществуваща осветителна уредба 
 

Ресурси и енергийноефективен монтаж на нови осветителни уредби 
или ремонт на съществуваща осветителна уредба 
 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
Когато нова осветителна уредба е в процес на монтаж, оферентът 
трябва да докаже, че монтажът ще се извършва от персонал, който има 
най-малко три години опит в монтиране на осветителни уредби и/или е 
с подходяща професионална квалификация по отношение на 
електроснабдителната и строителната инженерна дейност или е с 
членство в професионална организация в областта на проектирането на 
осветителни уредби. 
 
Утвърждаване: Оферентът предоставя списък на лицата, отговарящи 
за проекта, включително ръководен личен състав, като посочва 
завършеното образование, професионалната квалификация и 
съответния опит. Той следва да включва лицата, наети от 
подизпълнители, когато работата ще се изпълнява от подизпълнители. 
Оферентът трябва да предостави списък на разработки за осветление, 
които е проектирал през последните три години. 
 

Когато нова осветителна уредба е в процес на монтаж, оферентът 
трябва да докаже, че монтажът ще се извършва от персонал, който има 
най-малко три години опит в монтиране на осветителни уредби и/или е 
с подходяща професионална квалификация по отношение на 
електроснабдителната и строителната инженерна дейност или е с 
членство в професионална организация в областта на проектирането на 
осветителни уредби. 
 
Утвърждаване: Оферентът предоставя списък на лицата, отговарящи 
за проекта, включително ръководен личен състав, като посочва 
завършеното образование, професионалната квалификация и 
съответния опит. Той следва да включва лицата, наети от 
подизпълнители, когато работата ще се изпълнява от подизпълнители. 
Оферентът трябва да предостави списък на разработки за осветление, 
които е проектирал през последните три години. 
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
1. Оферентът предоставя следната информация за монтажа на нови 

или ремонтирани осветителни уредби: 
• Инструкции за демонтиране на осветители 
• Инструкции как да се сменят лампи и какви лампи могат да 

бъдат използвани в осветителите, без да се намалява обявената 
енергийна ефективност 

• Указания как да се експлоатират и поддържат устройствата за 
управление на осветлението 

• За свързаните с дневната светлина устройства за управление, 
инструкции за това как да се настройват и калибрират 
повторно.  

• За изключватели за време, указания за това, как да се настройва 
времето на изключване и съвети, как най-добре да направи 
това, за да се задоволят зрителните нужди без прекомерно 
увеличаване на консумацията на енергия 

 
Утвърждаване: Потвърждение, че на възложителя ще се предоставят 
писмени инструкции. 
 

1. Оферентът предоставя следната информация за монтажа на нови 
или ремонтирани осветителни уредби: 
• Инструкции за демонтиране на осветители 
• Инструкции как да се сменят лампи и какви лампи могат да 

бъдат използвани в осветителите, без да се намалява обявената 
енергийна ефективност 

• Указания как да се експлоатират и поддържат устройствата за 
управление на осветлението 

• За свързаните с дневната светлина устройства за управление, 
инструкции за това как да се настройват и калибрират 
повторно.  

• За изключватели за време, указания за това, как да се настройва 
времето на изключване и съвети, как най-добре да направи 
това, за да се задоволят зрителните нужди без прекомерно 
увеличаване на консумацията на енергия 

 
Утвърждаване: Потвърждение, че на възложителя ще се предоставят 
писмени инструкции. 

КЛАУЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА КЛАУЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
1. Оферентът гарантира, че новите или ремонтирани осветителни 

уредби и устройства за управление работят правилно и не 
консумират повече енергия, отколкото се изисква.  
• Свързаните с дневната светлина устройства за управление 

трябва да бъдат  калибрирани, така че да се гарантира, че 
изключват осветлението при подходящата дневна светлина 

• Изключвателите за време се настройват на подходящи времена 
на изключване, за да бъдат удовлетворени зрителните нужди 
без прекомерно увеличаване на консумацията на енергия 

 
Ако след контролното изпитване за пускане в експлоатация на уредбата 
изглежда че устройствата за управление на осветлението не отговарят 
на горните изисквания, оферентът ги настройва и/или калибрира 

1. Оферентът гарантира, че новите или ремонтирани осветителни 
уредби и устройства за управление работят правилно и не 
консумират повече енергия, отколкото се изисква.  
• Свързаните с дневната светлина устройства за управление 

трябва да бъдат  калибрирани, така че да се гарантира, че 
изключват осветлението при подходящата дневна светлина 

• Изключвателите за време се настройват на подходящи времена 
на изключване, за да бъдат удовлетворени зрителните нужди 
без прекомерно увеличаване на консумацията на енергия 

 
Ако след контролното изпитване за пускане в експлоатация на уредбата 
изглежда че устройствата за управление на осветлението не отговарят 
на горните изисквания, оферентът ги настройва и/или калибрира 
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повторно, така че да отговарят. 
 
Утвърждаване: Декларация от страна на оферента, че съответните 
настройки и калибриранията са били извършени. 
 

повторно, така че да отговарят. 
 
Утвърждаване: Декларация от страна на оферента, че съответните 
настройки и калибриранията са били извършени. 

2. Оферентът гарантира, че оборудването за осветление  
(включително лампи, осветители и устройства за управление) е 
монтирано точно както е посочено в първоначалния проект. 

 
Утвърждаване: График за монтираното осветително оборудване с 
приложени фактури или товарителници от производителя и 
потвърждение, че оборудването е първоначално специфицираното.  
 
Забележка: Тази клауза за изпълнение на договора е предназначена да 
премахне заместването с продукти с по-ниски показатели на етапа на 
монтажа. Където заместването е неизбежно, тъй като първоначално 
специфицираните продукти не са на разположение, оферентът 
представя график за заместването и изчисление, което показва дали 
монтирането на продукти за заменяне продължава да бъде в 
съответствие със съответните критерии на проекта за осветление от 
точка 3.2. по-горе. 
 

2. Оферентът гарантира, че оборудването за осветление  
(включително лампи, осветители и устройства за управление) е 
монтирано точно както е посочено в първоначалния проект. 

 
Утвърждаване: График за монтираното осветително оборудване с 
приложени фактури или товарителници от производителя и 
потвърждение, че оборудването е първоначално специфицираното.  
 
Забележка: Тази клауза за изпълнение на договора е предназначена да 
премахне заместването с продукти с по-ниски показатели на етапа на 
монтажа. Където заместването е неизбежно, тъй като първоначално 
специфицираните продукти не са на разположение, оферентът 
представя график за заместването и изчисление, което показва дали 
монтирането на продукти за заменяне продължава да бъде в 
съответствие със съответните критерии на проекта за осветление от 
точка 3.2. по-горе. 

3. Оферентът трябва да вземе подходящи мерки за опазване на 
околната среда за намаляване и оползотворяване на отпадъците, 
генерирани при монтиране на нова или ремонтирана осветителна 
уредба. Всички отпадъчни лампи, осветители и устройства за 
управление на осветлението се разделят и изпращат за 
оползотворяване в съответствие с Директивата за ОЕЕО. 

 
Утвърждаване: Оферентът предоставя писмено потвърждение за това 
как отпадъците са разделени, възстановени или рециклирани.  
 

3. Оферентът трябва да вземе подходящи мерки за опазване на 
околната среда за намаляване и оползотворяване на отпадъците, 
генерирани при монтиране на нова или ремонтирана осветителна 
уредба. Всички отпадъчни лампи, осветители и устройства за 
управление на осветлението се разделят и изпращат за 
оползотворяване в съответствие с Директивата за ОЕЕО. 

 
Утвърждаване: Оферентът предоставя писмено потвърждение за това 
как отпадъците са разделени, възстановени или рециклирани.  
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Обяснителни бележки 
 

Възложителят трябва да има поглед върху местните обстоятелства (тип на пътя, използване, средните климатични условия) и различните налични 
на пазара технологии за улично осветление, за да определи най-добрата налична технология за набелязаните нужди. Когато е възможно, в 
допълнение към критериите за зелени обществени поръчки, описани в настоящия информационен лист за продукта, възлагащият орган следва да 
има също предвид, че новите уредби за улично осветление ще функционират значителен брой години и следва да обмисли избора на най-добрата 
налична технология за набелязаните специфични нужди. 
 
По-специално, необходимостта да се контролира светлинното замърсяване може да бъде по-силно изразена на някои места, например в селските 
райони или в близост до жилища. Възлагащият орган може да желае да определи по-ниски отношения на разпределение на потока в 
пространството, отколкото посочените в критериите по-горе, и да въведе допълнително ограничение за разпространението на светлина към 
жилищата. Указания по тези въпроси са дадени в националните стандарти и Технически доклад CIE-150 на Международната комисия по 
осветление (CIE)9. 
 
Възлагащият орган следва да разглежда само лампи, които отговарят на минималните изисквания, определени в критериите. Закупуване на 
живачни лампи с високо налягане трябва да се избягва, когато това е възможно, тъй като те трябва да бъдат постепенно премахнати до 2015 г. 
Когато като подходящи за предвидената употреба са определени лампи, алтернативни на металхалогенните и натриевите с високо налягане, 
възлагащият орган трябва да се увери, че се избира най-добрата налична технология. Това може да включва например светодиодите. Светодиодите 
имат редица потенциални предимства, които включват икономии от консумацията на електроенергия и съответните намаления на емисиите на 
парникови газове, по-кратко време за откупване, стабилна яркост по време на експлоатационния срок и по-малко поддръжка в резултат на 
удължения експлоатационен срок. Въпреки това използването на светодиодите трябва да се разглежда конкретно за всеки отделен случай, 
отчитайки специфичните обстоятелства и изисквания, за да се гарантира, че употребата им е подходяща. 
 
За лампи с високи индекси на цветопредаване, какъвто е случаят на натриевите лампи с високо налягане с индекс на цветопредаване Ra ≥ 60 и на 
металхалогенните лампи с индекс на цветопредаване Ra ≥ 80, се дават различни критерии за ЗОП. Високият индекс на цветопредаване позволява 
цветовете да изглеждат по-естествени, както биха били при дневна светлина или при осветяване с лампи с нажежаема жичка. Тъй като тези лампи в 
общия случай са с по-малък КПД, те следва да се закупуват само когато е налице конкретна причина за това, например за натоварените търговски 
улици, където се събират хора. Като алтернатива, бялата светлина с добър индекс на цветопредаване (например при металхалогенни лампи с индекс 
на цветопредаване в обхвата  60 ≤ Ra < 80) може да позволи прилагане на по-ниски осветености и съответно икономия на енергия. 
 
Критерии за възлагане: Възлагащите органи трябва да посочват в обявлението за обществена поръчка и в тръжните документи колко 
допълнителни точки се присъждат за всеки критерий за възлагане. На екологосъобразните критерии за възлагане следва като цяло да се падат поне 
15% от общите възможни точки. 

                                                 
9 Технически доклад 150 на CIE, Ръководство за ограничаване на въздействието на смущаващата светлина от осветителни уредби за открит монтаж, CIE, Виена, 2003 г.  
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Когато се заменят луминесцентни лампи, на възлагащия орган се препоръчва да осигури използването на лампи за замяна, представляващи 
вариантът с на висока енергийна ефективност.  
 
Забележка: Понастоящем са в процес на изготвяне стандарти, обхващащи измерването на КПД на баластите за газоразрядни лампи с висок 
интензитет, и тези стандарти ще представляват изискване на етап 3 от Регламент 245/2009. 
 
 
Съображения, свързани с разходите 
 
При закупуване на газоразрядни лампи с висок интензитет е важно да се разгледа не само началната цена на лампите, а също и светлинният им 
добив. Въпреки че живачните лампи с високо налягане може да изглеждат по-евтини, трябва да се помни, че тези типове лампи имат по-нисък 
светлинен добив; следователно те изискват повече ватове, за да отдават същия светлинен поток като натриеви лампи с високо налягане или 
металхалогенни лампи. 
 
Замяната на живачните лампи с високо налягане ще осигури икономия на енергия и следователно намаляване на разходите, тъй като за осигуряване 
на същия светлинен поток натриевите лампи с високо налягане и металхалогенните лампи ще консумират по-малка мощност (ватове) от живачните 
лампи с високо налягане. Тези ползи обаче ще зависят от други фактори, например дали фасунгите са същите и дали ще се промени 
разпределението на светлината, което влече със себе си други промени в уредбата за улично осветление, напр. други осветители/баласти. При 
извършване само на замяна може да се очаква дълъг срок за откупуване (т. е. е по-голям от десет години10), ако трябва да се смени цялата арматура, 
т.е. лампата, баластът и осветителното тяло.  
 
Следователно, за да се гарантира, че уличното осветление осигурява максимални икономии на енергия при разумни капиталови разходи, по 
отношение на съображенията относно разходите е важно възлагащият орган да вземе предвид настоящата спецификация за ЗОП, както и най-
добрата налична арматура за нови осветителни уредби и за обновяване на съществуващи уредби, например чрез модернизиране на баластите. 
Очевидно, когато арматурата позволява, следва да бъдат използвани по-ефективни лампи, в зависимост от местонахождението и специфичните 
изисквания за използването на светлината. 
 
Някои възлагащи органи не измерват консумацията на електроенергия за улично осветление и разходите за електроенергия се изчисляват въз 
основа на броя на единиците и тяхната номинална мощност, умножени по броя на часовете на работа. Когато уличното осветление се модернизира 
за подобряване на енергийната ефективност, възлагащият орган обикновено трябва да се стреми да предоговори разходите за електроенергия. 
 

                                                 
10 Резюме на политиката: Подобряване на енергийните показатели на уличното осветление и сигнализацията за управление на движението, DEFRA, юли 2008 г.. на разположение на: 
http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10%20Policy_Brief_street_lighting%20fin.pdf 

http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10 Policy_Brief_street_lighting fin.pdf
http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10 Policy_Brief_street_lighting fin.pdf
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Един добър проект за улично осветление може да бъде в състояние да намали разходите чрез спечеленото увеличение на разстоянието между 
осветителните стълбове и по-ниската мощност на лампите. Това обаче трябва да бъде съобразено с изискванията, като например местните 
изисквания за здравето и безопасността във връзка с отстоянията между осветителните стълбове, както и с изискванията за осветление за 
специфични цели.  
 
Освен това, използването на лампи, които са с по-дълъг експлоатационен срок и с по-добър експлоатационен фактор, води до по-дълги периоди 
между техническото им обслужване и следователно до намаляване на разходите. По този начин се намаляват и непреките въздействия, причинени 
от замяната и поддръжката, като автомобилните емисии и свързаните с тях въздействия от производството и разпространяването на повече 
компоненти, главно лампи. Подробен анализ на разходите за целия жизнен цикъл на уличното осветление може да бъде намерен в проучването за 
продуктите, свързани с енергопотреблението, от група 9: Обществено улично осветление11 
 
Следва да се отбележи, че относно съображенията за разходите за улично осветление има ограничени сведения и данни. 
 
 

                                                 
11 Проучване за продукти, свързани с енергопотреблението, група 9: Улично осветление, VITO, януари 2007 г., , http://www.eup4light.net 

http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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Основни критерии Пълни критерии 
3.4 Критерии на ЕС за ЗОП за сигнализация за регулиране на движението 

ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 
Закупуване на енергийноефективна сигнализации за управление на 
движението. 
 

Закупуване на енергийноефективна сигнализации за управление на 
движението. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
1. Когато възлагащите органи монтират нови или модернизират стари 

светофарни уредби, мощността, консумирана от светофарните 
модули не трябва да превишава следните стойности:  

 
Тип на модула Работна мощност (при 25ºC) 
300 mm червен кръг  10 
200 mm червен кръг  8 
300 mm червен кръг  9 
  
300 mm жълт кръг  10 
200 mm жълт кръг  8 
300 mm жълта стрелка  9 
  
300 mm зелен кръг  12 
200 mm зелен кръг  9 
300 mm зелена стрелка  9 

 
Изискванията за мощността в таблицата по-горе, следва да са спазени 
за отделния модул, а не за светофарите глави. Тези нива включват 
товарната мощност на силовата верига за лампата. 
 
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 
отделните модули в светофарните глави или писмена декларация, за да 
демонстрира, че този критерий е изпълнен. 

1.  Когато възлагащите органи ще монтират нови или подобрени 
сигнални уредби за уличното движение те следва да включват 
следните минимални изисквания в тръжната документация.  

 
Тип на модула Работна мощност (при 25ºC) 
300 mm червен кръг  8 
200mm червен кръг  7,5 
300 mm червен кръг  7 
  
300mm жълт кръг  9 
200mm жълт кръг  8 
300 mm жълта стрелка  7 
  
300mm зелен кръг  9,5 
200 mm зелен кръг  8 
300 mm зелена стрелка  7 

 
Изискванията за мощността в таблицата по-горе, следва да са спазени 
за отделния модул, а не за светофарите глави. Тези нива включват 
товарната мощност на силовата верига за лампата. 
 
Утвърждаване: Оферентът предоставя техническата спецификация на 
отделните модули в светофарните глави или писмена декларация, за да 
демонстрира, че този критерий е изпълнен. 
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2. Изисквания по отношение на опаковането на покупките на 
сигнализация за уличното движение. 

 
Когато се използват картонени кутии, те трябва да са направени от най-
малко 80 % рециклиран след употреба материал.  
 
Утвърждаване: За продукти, които имат екомаркировка тип І, се 
смята, че съответстват на изискванията, при условие че тази 
екомаркировка отговаря на изискванията за екомаркировка, изброени 
по-горе. Приемат се и други подходящи доказателства, като например 
писмени доказателства от производителя, че горната точка е  
изпълнена. 
 

2. Изисквания по отношение на опаковането на покупките на 
сигнализация за уличното движение. 

 
Не трябва да се използват ламинати и композитни пластмаси. Когато се 
използват картонени кутии, те трябва да са направени от най-малко 
80 % рециклиран след употреба материал. Ако се използват пластмаси, 
те следва да са направени от поне 50 % рециклиран след употреба 
материал. 
 
Утвърждаване: За продукти, които имат екомаркировка тип І, се 
смята, че съответстват на изискванията, при условие че тази 
екомаркировка отговаря на изискванията за екомаркировка, изброени 
по-горе. Приемат се и други подходящи доказателства, като например 
писмени доказателства от производителя, че горната точка е  
изпълнена. 
 

 
 
Обяснителни бележки 

 
Възлагащият орган следва да уточни в тръжните си документи, коя уредба/част от уредба трябва да отговаря на критериите. Указаните изисквания 
за мощността понастоящем са изпълнени за светодиодните лампи. 
 
Екомаркировките тип I или по ISO 14024 са тези, при които съответните критерии са определени от независим орган и се следят чрез процес на 
сертифициране и одит. Като такива, те са във висока степен прозрачен, надежден и независим източник на информация. Тези етикети трябва да 
отговарят на следните условия:  

• Изискванията за етикета да се основават на научни данни  
• Екомаркировките да са приети с участието на всички заинтересовани страни като правителствени органи, потребители, производители, 

разпространители и организации по опазване на околната среда.  
• Те да са достъпни за всички заинтересовани страни. 

 
В областта на обществените поръчки, доставчиците могат да изискват критериите, които са в основата на определена екомаркировка, да бъдат 
изпълнени и екомаркировката да бъде използвана като форма на доказателство за съответствие. Не им е разрешено обаче да изискват даден продукт 
да е с екомаркировка. Освен това доставчиците могат да използват само критерии за екомаркировка, които се отнасят до характеристиките на самия 
продукт или услуга, или до производствените процеси, а не до тези, свързани с общото управление на дружеството. 
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Когато при утвърждаването, свързано с критериите, се заявява, че могат да бъдат използвани други подходящи доказателствени средства, те могат 
да включват техническо досие от производителя, протокол от изпитване от признат орган или други съответни доказателства. Възлагащият орган 
трябва да се увери, в зависимост от конкретния случай дали от техническа/правна гледна точка представеното доказателство може да бъде счетено 
за подходящо. 
 
 
Съображения, свързани с разходите 
   
Съществуват редица съображения, които възлагащият орган трябва да вземе предвид при закупуване на светофарни уредби. 
 
Цената на светодиодните светофарни уредби беше пречка за по-широкото внедряване на тези светофарни уредби през годините, въпреки че някои 
страни като САЩ и Германия приложиха програми за модернизиране на тези уредби със светодиоди.  
 
Разходите12 за стандартна (с нажежаеми лампи) глава „червено, жълто, зелено“ в момента е около 187,5 EUR в сравнение с над 750 EUR за 
еквивалентен светодиоден модел, но все пак цените на светодиодните спадат бързо. Следователно, въпреки че за светодиодните първоначалните 
разходи са по-високи, разходите за целия жизнен цикъл са по-ниски, благодарение на намаляването на консумираната енергията и на далеч по-
ниските разходи за поддръжка13. Други конструкции позволяват използването на светодиоди в традиционните светофари и намаляват разходите за 
замяна до 250 — 375 EUR на глава14. 
 
Въпреки че първоначалните капитални разходи за монтиране на светодиодни светофарни уредби са по-големи от тези за конвенционалните (с 
нажежаеми лампи) варианти, както показват примерите по-долу срокът на откупуване след монтирането на светодиодни светофарни уредби се 
оказа относително кратък в резултат на намалените разходи за електроенергия и намалените разходи за поддръжка. Ползата ще нарасне 
допълнително ако цената на енергията продължи да расте, каквато беше тенденцията в последно време. 
 
Европейски пример за заместването на конвенционалните светофари със светодиодни светофари представлява град Фрайбург в Германия. Тук през 
2006 г. бяха заменени 53 светофара, с прогнозирани годишни икономии от 155 000 EUR в резултат на по-ниските разходи по поддръжката и 
намаляването на консумираната мощност с 350 киловата, което се равнява на намаляване на емисиите на CO2 с 240 тона. Финансирането на този 
проект продължава над 15 години, с годишни погасявания от 140 000 EUR, което е по-малко от общите годишни икономии15. 
 

                                                 
12 Цените са преизчислени от лири стерлинг в евро по обменен курс 1,25 EUR за 1,25 GBP. 
13 http://www.reuk.co.uk/UK-Traffic-Lights-57000-Tonnes-Of-CO2.htm 
14 Quick Hits, Traffic Signal, UK ERC, декември 2006 г. На разположение на адрес http://www.ukerc.ac.uk/Downloads/PDF/06/0612_Traffic_Signals_QH.pdf 
15 http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm 

http://www.reuk.co.uk/UK-Traffic-Lights-57000-Tonnes-Of-CO2.htm
http://www.ukerc.ac.uk/Downloads/PDF/06/0612_Traffic_Signals_QH.pdf
http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm
http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm
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Например в САЩ, Калифорнийската комисия по енергетика е изчислила, че в един град преобразуването на всички светофари на кръстовища в 
светодиодни намалява консумацията на енергията с около 70 %, което води до срок на откупуване три до пет години. В град Портланд, Орегон, 
почти всички червени и зелени нажежаеми лампи на светофари бяха заменени през 2001 г. със светодиоди. Това доведе до чист срок на 
откупуване по-кратък от три години поради икономии на разходи за енергия и поддръжка в общ размер на 400 000 USD или 
приблизително 284 000 EUR16:  
 

                                                 
16 Цените са преизчислени от щатски долари в евро по обменен курс 0,71 EUR за 1 USD. 


