
Ръководни насоки за поръчителите  
 
Цели и обхват на Програмата “Зелена светлина”  
 
Широкото използване на ефективно осветление в търговските и обществени сгради 
ще играе важна роля за постигането на поставената от европейската общност цел за 
намаляване на емисиите на СО2, като в същото време ще допринесе за намаляване 
на зависимостта от вноса на енергия, за откриване на нови бизнес възможности за 
индустрията в Европейския съюз и за подобряване на условията на работа.   
 
Широката по обхват стратегия, изложена в Плана за действие за повишаване на 
енергийната ефективност, съдържа и Програма “Зелена светлина”, предназначена 
да пропагандира използването на енергийно ефективни осветителни тела в 
обществения сектор.  
 
Програмата “Зелена светлина” играе ролята на катализатор за развитието на 
ключови сектори в областта на енергийно ефективното осветление, като изпраща 
ясни сигнали за по-широко използване на ефективни осветителни тела и 
насърчаване на инвестициите.   
   
  
 
Програма за поръчителите на “Зелена светлина” 
 
Програмата за поръчителите на “Зелена светлина” бе разработена с цел да 
подпомогне Европейската комисия и националните координатори на “Зелена 
светлина” да пропагандират Програмата “Зелена светлина” пред евентуалните 
участници и да подпомагат вече регистрираните участници в Програмата “Зелена 
светлина” в усилията им за намаляване на потреблението на енергия от 
осветлението. Програмата за поръчителите на “Зелена светлина” е открита за 
всички заинтересовани страни от сферата на осветителната техника и по-специално 
за: 
 

• Производителите на осветителна техника (светлоизточници, ПРА, 
осветителни тела, системи за управление, др.);  

• Фирмите по управление и проектиране на осветителни системи;  
• Електроснабдителните дружества и фирмите за енергийни услуги; 
• Вносителите, дистрибуторите и търговците на осветителни уреди; 
• Националните професионални и търговски сдружения (например 

проектанти на осветителни системи, архитекти, фирми за монтаж, фирми за 
контрол на осветлението, предприемачи по изграждането на електрически 
системи) 

• Фирми, извършващи енергийни одити и предоставящи енергийни услуги.  
 

Очаква се един “поръчител” на Програмата “Зелена светлина” да предприеме 
конкретни действия в подкрепа на Програмата в съответствие с описаните в Раздел 



4 “Ръководни насоки” и да разполага с одобрен индивидуален план. В замяна на 
това поръчителите ще получат обществено признание за усилията си в подкрепа на 
Програмата “Зелена светлина”.   
 
Макар да не е свързано с правно-обвързващи задължения, присъединяването към 
Програмата за поръчителите изисква ангажираност с целите на Програмата “Зелена 
светлина”. Присъединяването става чрез регистрация, при което въпросната фирма 
поема ангажимента да изпълнява изискванията на Програмата за поръчители на 
Програмата “Зелена светлина”. Поръчителите имат право да използват емблемата 
на “Зелена светлина” и техните дейности и изделия могат съответно са бъдат 
включени в информационните и технически материали на програмата. 
 
Списъкът на поръчителите на Програмата “Зелена светлина” , в т.ч. описание на 
конкретния им принос към Програмата “Зелена светлина”, ще бъде разпространен в 
широки мащаби (в брошура, по Интернет и т.н.). 
  
 
Ръководни насоки за поръчителите на Програмата “Зелена светлина” 
  
Всеки поръчител трябва да назначи лице, което ще се заеме специално с 
изпълнението на програмата и с всички комуникации с Европейската комисия или 
с определените представители на програмата.  
  
Всеки поръчител трябва да пропагандира Програмата “Зелена светлина” и нейните 
цели. Всеки поръчител трябва, по-специално, да помага на Комисията и 
делегираните към програмата представители при пропагандирането на Програмата 
“Зелена светлина” и ефективните решения в областта на осветлението пред 
потенциалните участници в програмата.  
  
Всеки поръчител трябва да представя на Комисията актуализирана 
неконфиденциална и вече съществуваща на пазара информация за своите изделия, 
технологии и услуги по отношение на Програмата “Зелена светлина” , в т.ч. най-
добрите технологии и енергоспестяаващи решения в областта на осветлението.  
  
Всеки поръчител трябва да запознава своите клиенти с ползите от икономиите на 
енергия при осветлението и от Програмата “Зелена светлина”. 
  
Всеки поръчител трябва да изготви конкретен план за начините, по които ще 
пропагандира Програмата “Зелена светлина” и да го изпрати на Комисията заедно с 
кратко описание на фирмата в срок от 3 месеца след получаване на писмото-
потвърждение за одобряването му както поръчител.   
  
Поръчителите могат да се оттеглят от програмата по всяко време без всякакъв 
ущърб за интересите си.  
  
 



В Допълнение към горните задължителни изисквания се препоръчват и редица 
доброволни приети изисквания. Поръчителите, които изпълнят кое и да е от 
описаните по-долу доброволни изисквания, могат да използват в техните рекламни 
и пропагандни материали титлата “Главен поръчител”:  
 

- Да създадат зона на Програмата “Зелена светлина” в централната осветена 
част на техните обекти;  

- Да помогнат за модернизацията на осветлението и да изградят широко 
достъпна зона на Програмата “Зелена светлина” на някой известен обект 
(например музей, търговска улица, концертна зала);  

- Да включват информацияна Програмата “Зелена светлина” във всичките си 
реклами на изделия и услуги в областта на осветлението;  

- Да регистрират всяка година пет клиенти като потенциални участници в 
Програмата “Зелена светлина”. 

 
Участие в Програмата “Зелена светлина”   
 
След представянето на регистрационния формуляр на Комисията, ефективното 
участие в Програмата за поръчители на “Зелена светлина” ще започне с 
получаването на писмо за одобрение от Комисията. Участието ще подлежи на 
ежегодна атестация от Комисията след оценка на изпълнението на изброените по-
горе “Ръководни насоки”. В случай на неизпълнение на изброените по-горе 
“Ръководни насоки” от страна на фирмата, Комисията си запазва правото да 
прекрати участието на фирмата в Програмата за поръчители на “Зелена светлина”. 
 
Комисията ще изпрати списък на поръчителите на “Зелена светлина” на 
националния представител на “Зелена светлина” (Списъкът им е публикуван в 
Интернет на адрес http://www.eu-greenlight.org ) и на представителите на страните-
членки в Комитета на Програмата “СЕЙВ”. Ръководни насоки за мониторинга и 
техническа информация за Програмата “Зелена светлина” ще намерите в Интернет 
на адрес http://www.eu-greenlight.org .   
 
 
Признание за усилията на поръчителите  
 
Поръчителите ще имат право да използват емблемата на Програмата “Зелена 
светлина”, да бъдат включени в каталога на “Зелена светлина” и да участват в 
наградите на Програмата “Зелена светлина”. Освен това, предприетите от 
поръчителите на “Зелена светлина” “действия” ще бъдат разпространяване на 
равнище ЕС в рекламната кампания на “Зелена светлина”. 
 
По-долу са конкретизирани различните действия:  
 

а) Използването на емблемата ще бъде ограничено само до дейности за 
пропагандиране на Програмата “Зелена светлина”. Емблемата не може да бъде 



използвана за конкретни изделия или услуги. Партньорът няма право да 
използва емблемата за други цели или дейности.  
б) Комисията ще упражнява мониторинг на изпълнението на “Ръководните 
насоки” и ще оттегли правото за използване на емблемата и ще прекрати 
участието в програмата за поръчителство при установяване на злоупотреба.  
в) На най-добрите поръчители на “Зелена светлина” ще бъдат присъдени 
награди в съответствие с критерии, които предстои да бъдат формулирани и 
одобрени. 
 

За обща информация по Програмата “Зелена светлина” моля свържете се с: 
 
Paolo Bertoldi  
European Commission, Joint Research Centre, TP450   
Ispra Establishment   
I-21020 Ispra  
Tel  +39 0332 78 9299, Fax. +39 0332 78 9992  
e-mail: paolo.bertoldi@cec.eu.int  
иhttp://www.eu-greenlight.org    
 
или Националното звено за контакти  
 
 
Център за енергийна ефективност ЕнЕфект 
Биляна Чобанова, програмен координатор 
Офис: 1164 София, бул. „Христо Смирненски” №1, ет. 3 
Адрес за кореспонденция: 1164 София, п.к. 43 
Телефон: 963 17 14, 963 07 23 
Факс: 963 25 74 
e-mail: bpetkova@eneffect.bg 
 
 
 
 
 
 
Отговорност за съдържанието на този материал носят само авторите. Той не представлява 
мнението на Европейските общности. Европейската комисия не носи отговорност за начина на 
използване на съдържащата се тук информация.  

 
 
 

 


