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БЮЛЕТИН 1  

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – КАКВО ПЕЧЕЛИМ? 

ОСВЕТЛЕНИЕ 

 

КАК ДА СТАНЕ ВАШАТА ФИРМА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА ? 

Енергийните разходи са сериозно перо в отделните сектори на бизнеса (индустрия, услуги, транспорт, 

селско стопанство). Те са обусловени от самия технологичен процес и за някои предприятия достигат 

над 40%. При тях са необходими и големи капиталовложения за енергийна ефективност, които  е 

трудно да се осигурят. 

 За обществото и икономиката е важна тази част от бизнеса, при която енергийните разходи са от 11 

до 30% и техните производства биха могли да се оптимизират, така че да се повиши 

конкурентоспособността на отделните фирми. 

От европейските предприятия се очаква да увеличат своя конкурентоспособен потенциал, като 

постигнат рационално и правилно използване на енергията, осъзнавайки значението на енергийната 

ефективност.  

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ИЛИ ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ? 

„Енергийна ефективност” означава използването на по-малко енергия при запазване качеството на 
произвежданите стоки и предоставяните услуги. Това е различно от „икономията на енергия”, където 
енергоемките дейности, технологични процеси или услуги се ограничават или преустановяват с цел 
пестене на енергия. 
Например 
Когато изгасим осветлението = икономия на енергия 
НО! 
Когато сменим крушката с нажежаема жичка с компактна флуоресцентна крушка (която използва по-
малко енергия за производството на същото количество светлина) = енергийна ефективност. 
Както ефективността, така и икономията на енергия намаляват ефекта от емисиите на парниковите 
газове. 

ЦЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Основни цели на ЕС: 
 Постигане на поне 20% по-добра енергийна ефективност до 2020 г.  
 20%-ен дял на възобновяемите енергии от пълното потребление за същия период, което  ще 

насърчи икономиите на енергия и подобряването на ефективността при производството и 
използването на енергия най-вече чрез реализиране на нови проекти.  

До сега ЕС е постигнал намаляване на потреблението на енергия между 9 и 11%. 
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ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОСВЕТЛЕНИЕТО 

Извършването на работа зависи от доброто осветление на работното място, което в общия случай е 

препоръчително до максимална степен да се осигурява с пряка слънчева светлина. В зависимост от 

извършваната работа на всяко работно място трябва да се осигури определен светлинен поток, 

измерван в лумени (lm). Най-разпространеният тип осветление в старите административни и 

производствени сгради е осветлението за общи цели, осветяващо цялото помещение. В много случаи, 

особено в производствени сгради, това решение е неефективно, поради различни работни режими на 

отделните работни места, а често и поради различни изисквания за осветеност. В такива случаи по-

добро решение е да се използва локално осветление на всяко работно място и да се намали 

мощността на осветлението за общи цели. В зони, в които няма постоянно обитаване или често 

преминаване, най-ефективно е осветителната система да се изпълни със сензори за движение, които 

да включват осветлението само когато това е необходимо.  

За ефективността на осветлението много важен е и изборът на осветители (лампи). В днешно време 

има голямо разнообразие на енергоефективни лампи, които консумират по-малко енергия за 

създаване на същия светлинен поток като обикновените. Таблицата по-долу обобщава най-важните 

характеристики на най-разпространените видове лампи в сградите на предприятията. В последно 

време светодиодните лампи намират все по-широко приложение, включително в производствените 

сгради, дължащо се на по-добрите характеристики, по-дългия им живот и тенденцията за намаление 

на цените им. На пазара се предлагат и осветителни тела с вградени сензори за нивото на осветеност, 

което позволява промяна на светлинния поток в зависимост от осветеността. 

Характеристики на различни видове лампи: 

Вид лампи Живот на лампата, h Ефективност, lm/W 

Лампи с нажежаема жичка 1000-1500 12-17 

Халогенни лампи 3000-5000 16-24 

Луминесцентни лампи 5000-8000 45-75 

Компактни луминесцентни 
лампи 

8000-10000 30-50 

Светодиодни лампи 30000-100000 60-130 

 

Съгласно изискванията на ЕК лампите на пазара, подобно на битовите уреди, притежават енергийни 

етикети, на които е изобразен класът на ефективност на съответната лампа. Най-ефективните лампи 

са обозначени с най-високия клас от скалата на етикета, която е показана. Задължително на етикета сe 

изписва средното потребление на енергия, както и друга важна информация, светлинния поток в 
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лумени, захранващата електрическа мощност (във ватове); 

средната номинална продължителност на живота на лампите в 

часове.  

Средно повече от една трета от общата електроенергия, консумирана в 

офис сградите се използва за осветление. В този тип сгради, обитавани 

предимно през деня, могат да бъдат постигнати енергийни икономии 

посредством оптимизиране на времето на работа на осветителните тела. 

Инсталацията може да е такава, че да управлява изключването на 

осветлението в желания момент, като същевременно позволява на 

потребителите да управляват осветителните тела извън програмирания 

период. 

 СИСТЕМИ ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ  

С поскъпването на енергоносителите и въвеждането на съответната нормативна база за всяко 

предприятие, стана необходимо да има Система за мониторинг и контрол на енергийните разходи. 

Международният стандарт за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 определя изискванията за 

системите за енергиен мениджмънт на предприятия от промишлеността и услугите, публичния сектор 

и други организации. 

БДС EN ISO 50001 цели по-широка приложимост сред различните сектори на икономиката, като 

надеждите са стандартът да повлияе на около 60% от консумираната енергия в световен мащаб. Той 

ще утвърди изискванията на Системата за енергиен мениджмънт, чиято цел е да се помогне на 

организациите при създаването, прилагането, поддържането и подобряването на системи и процеси, 

необходими за повишаване на енергийната ефективност. 

КАКВО МОЖЕ ДА ПРЕДПРИЕМЕ КОМПАНИЯТА ВИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 

СВЪРЗАНА С ОСВЕТЛЕНИЕТО? 

1. Гасете осветлението в празните помещения.  
2. Използвайте слънчевата светлина за осветление на работните пространства.  
3. Заменете традиционните крушки с енергоспестяващи.  
4. Монтирайте сензор за движение, за автоматично гасене на светлините. 
5.  При възможност използвайте локално осветление на всяко работно място = комфорт за всеки 
служител и пестене на енергия! 
 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ........? Осветлението използва до 30% от ел. енергията, потребявана в офиса. 

Чрез подмяна с LED осветление и по-ефективна употреба, 2/3 от този процент може да се 

спести. За компания с 50 служители това е равно на спестявания от около 1,800 евро на 

година.  

Повече информация на: 
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 http://www.hitlighting.com/download_article_document.php?rec_id=180 – насоки за енергоефективно 

осветление по проект Buy Smart+ 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficient-products/lighting - интернет страница на 

Европейската комисия за енергоефективно осветление 

Цялата отговорност за съдържанието на този материал се носи от авторите. То не отразява непременно 

мнението на Европейския съюз. Нито EAМСП, нито Европейската комисия, са отговорни за възможното 

използване на информацията, съдържаща се в него. 

http://www.hitlighting.com/download_article_document.php?rec_id=180
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficient-products/lighting

