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Предизвикателствата  

 

Енергийните цели на Европейският Съюз до 2030г. включ-

ват трансформацията на сградния фонд в сгради с 

близко до нулевото потребление на енергия (СБНПЕ). 

Тези сгради се характеризират с намалена енергийна пот-

ребност, където значителен дял от енергията ще се пок-

рива от ВЕИ, като например фотоволтаици (PVs). Така 

през следващите няколко години ще сме свидетели на все 

повече слънчеви енергийни системи, свързвани към елект-

ропреносната мрежа, създавайки нови предизвикателст-

ва по отношение на сигурността и надеждността й. С 

постоянното увеличаване на броя на СБНПЕ в рамките на 

Балканско-Средиземноморският регион присъединяването 

на сградни PV инсталации към мрежата ще става все по-

сложно, което налага адаптирането на устойчиви поли-

тики и регулации с цел да се промотират „мрежово ум-

ни“ сгради. Високите нива на внедряване на фотоволтаи-

ци ще създаде възможност за нежелан стрес на електри-

ческата мрежа, особено в часовете с високо производство 

на слънчева енергия. Най-значимите технически предизви-

кателства, които се очаква да възникнат, са относно: пре-

напрежения, претоварване на мрежовото оборудване и 

проблеми, свързани със защитата от неизправности. За 

ефективното справяне с тези предизвикателства интегри-

рането на Системи за Съхранение на Енергия (ССЕ) в 

СБНПЕ ще се счита за най-обещаващото решение.  

В рамките на проект PV-ESTIA работата на предложената 

иновативна схема за управление на PV+ система за съхра-

нение на енергия (ССЕ) ще бъде подобаващо оценена в 

реални условия. За целта ще бъдат избрани пилотни 

инсталации с цел да се провери дали и как капацитетът на 

ССЕ в различните географски ширини влияе на работата на 

предложената иновативна схема на управление. Следните 

пилотни инсталации ще бъдат изпълнени в следните гра-

дове:  

СОЛУН, ГЪРЦИЯ: 

Сградата към изследователският институт към Универ-

ситет Аристотел в Солун е избрана като пилотна сгра-

да, където 15 kWp PV инсталация и 15 kWh ССЕ ще се 

изградят.  

КОЗАНИ, ГЪРЦИЯ: 

Батерия с капацитет от 20 kWh е допълнително изграде-

на към съществуващата 20 kWp PV инсталация в рамките 

на Western Macedonia University οf Applied Sciences.  

НИКОЗИЯ, КИПЪР: 

 

5 ССЕ с номинален капацитет от 9.8 kWh ще се инстали-

рат сред 5 съществуващи собственика на PV системи В 

допълнение 29.7 kWh ССЕ  ще бъде допълнително реализи-

рана към съществуващата PV инсталация към сградата 

на Община Никозия.   

 

ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ: 

5 собственика на фотоволтаични инсталации са избра-

ни за инсталирането на ССЕ с капацитет от 9,6 kWh, хиб-

ридни инвертори и система за мониторинг. 

СКОПИЕ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ: 

7 kWh LTO  (литий-титан-оксид) ССЕ  ще бъде инстали-

рана в сградата на Университет „Св. Св. Кирил и Методий“ 

в Скопие.  

Enhancing storage integration in buildings with Photovoltaics (PV-

ESTIA) е проект съфинансиран от Програмата за Трансгра-

нично Сътрудничество Interreg V-B "Балкани-Средиземно 

море 2014-2020" и национално съфинансиран.  

PV -ESTIA основни цели :  

• Да насърчи интегрирането на PVs + ESS в сградната 

среда, улеснявайки преходът към СБНПЕ ; 

• Да идентифицира и разреши проблемите при внедря-

ването на PVs сградни инсталации ; 

• Да предостави ново решение за управление на енер-

гията в сградите взимайки предвид  потенциалното 

взаимодействие с електрическата мрежа ; 

• Да трансформира сградите в контролиран енергиен 

източник ;  

• Да изготви и приложи подходящи политики и правила. 

PV -ESTIA основни рез ултати :  

• Иновативна схема за управление на хибридната 

система - PV + ССЕ, трансформирайки сградите в 

„мрежово умни“ ; 

• Обобщен модел за оценка на алтернативни полити-

ки, свързани с прилагането на такива хибридни сис-

теми; 

• Онлайн инструмент, предоставящ оценка на рента-

билността на такива системи; 

• Разширен инструмент за оценка на няколко сцена-

рия на политики; 

• Набор от препоръки за регулации под формата на 

пътна карта за Балканско-Средиземноморския реги-

он и препоръки за нови политики. 


