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ТЕХНОЛОГИИ“, УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТО-
ДИЙ“ – СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 

 НАБЛЮДАВАЩ ПАРТНЬОР:  

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕНЕРГЕТИКАТА – 
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Проектът е финансиран от Европейският Съюз и Националните фондове на участващите страни 

 
Съдържанието на този документ е отговорност единствено на авто-
рите и в никакъв случай не може да се счита, че отразява позицията на 
Европейския съюз или управленските структури на Програмата. Разре-
шено е да печатате или изтегляте откъси от този материал за ваша 
лична употреба. Този материал може да се използва за обществено 
ползване, при условие че източникът е надлежно цитиран. Никоя част 
от този материал не трябва да се използва за търговски цели. 
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Скъпи читатели, 

Енергийните цели на Европейския Съюз до 

2030г. включват трансформацията на 

сградния фонд в Сгради с близко до нуле-

вото потребление на енергия (СБНПЕ). 

Тези сгради се характеризират с намалена 

енергийна потребност, в които значителен 

дял от енергията ще се покрива от ВЕИ 

Същевременно, Балканско-Средиземно-

морският регион (БС)  е изправен пред пре-

дизвикателството, не само да запази, но и 

да увеличи инсталираните Фотоволтаични 

(PVs) мощности, което се свързва с редица 

пречки, породени от непредсказуемата им 

природа. Това е особено важно в сград-

ната среда, тъй като страните членки раз-

работват планове за увеличаването на 

СБНПЕ, които най-вероятно ще трябва да 

внедрят PVs, с цел да се достигнат клима-

тичните цели до 2030г.   

Високите нива на внедряване на PVs ще 

създаде възможност за нежелан стрес на 

електрическата мрежа, особено в часовете 

с високо производство на слънчева енер-

гия, поради което могат да възникнат тех-

нически предизвикателства.  

За ефективното справяне с тези проблеми 

интегрирането на Системите за съхране-

ние на енергия (ССЕ) в СБНПЕ ще се счита 

за най-обещаващото решение,  тъй като те 

могат да трансформират сградите в конт-

ролиран източник на енергия. Поради го-

лемият соларен потенциал на БС регион и 

намаляващите цени на PV и ССЕ, тези ре-

шения се превръщат в ценово ефективни.   

С нарастването на СБНПЕ интегрирането на 

PVs в мрежите се очаква да достигне своя 

лимит, докато сградите не се превърнат  в 

„мрежово умни“ и не се адаптират подхо-

дящи политики и регулации. В този кон-

текст, общата цел на проект  PV-ESTIA е да 

насърчи внедряването на PVs и ССЕ в 

сградната среда, улеснявайки по този на-

чин преходът към СБНПЕ.   

Проектът цели да промени начина, по 

който сградите с PVs се третират, като ги 

концептуализират като системи, които 

ефективно си взаимодействат с мрежата.  В 

допълнение проектът цели да смекчи 

пречките пред този вид системи, пропра-

вяйки път към развитието на СБНПЕ. 

Свързвайки 4 страни в БС регион – Гърция, 

Кипър, България и С. Македония, имащи 

сходен климат и икономическо състояние, 

проектът допринася за международния 

обмен на знания и насърчава приемането 

на добрите практики сред партньорите.  

Посредством изучаването на съществува-

щата ситуация в участващите страни и ана-

лизирането на информацията от пилотните 

инсталации, проектните партньори иден-

тифицираха бариерите и възможностите 

през тези системи.  

Като крайна цел, подходи за справянето с 

бариерите бяха предложени с цел увели-

чаването на делът на PV+ССЕ в СБНПЕ в 

Балканско-Средиземноморския регион и 

за всяка една страна като цяло.  
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PV-ESTIA НАКРАТКО  

Основната цел на проект PV-ESTIA е да насърчи интегрирането на Системите за 

съхранение на енергия в сгради с Фотоволтаици, улеснявайки преходът към 

Сгради с близко до нулевото потребление на енергия. 

 

 

 

 

 

 

 
КООРДИНАТОР: УНИВЕРСИТЕТ „АРИСТОТЕЛ“ - СОЛУН, ФАКУЛТЕТ ПО 

„ЕЛЕКТРИЧЕСКО И КОМПЮТЪРНО ИНЖЕНЕРСТВО“ - ГЪРЦИЯ 
 

ВРЕМЕТРАЕНЕ:  1 август 2017г. – 31 март 2020г. 
УЕБ: www.pv-estia.eu 

 

PV-ESTIA Пилотни компоненти 

• Фотоволтаични инсталации; 

• LiFePO4 & LTO системи за съхранение на енер-
гия; 

• Хибридни инвертори;  

• Умни уреди за измерване на консумацията на 
електрическа и топлинна енергия ; 

• Системи за събиране и визуализация на данни ; 

• Умни електромери сред производители и консу-
матори на енергия.  

Проект „Enhancing storage integration in buildings with Photovoltaics (PV-ES-

TIA)“ е финансиран по програма "Балкани-Средиземно море 2014-2020" и 

национално съфинансиран. 

http://www.pv-estia.eu/
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Проект PV-ESTIA целеше да оцени в рам-

ките на работни условия представянето на 

Иновативна схема за управление на хиб-

рида PV+ССЕ, да изучи съществуващите на-

ционални закони, регулации и наредби и 

да предложи нови политики и препоръки 

за БС регион с цел да се насърчи улесне-

ното интегриране на PV+ССЕ в сградната 

среда.   

Пилотни инсталации бяха избрани с цел да 

се изучат как и по какъв начин размерът на 

ССЕ в различни географски ширини влияят 

на производителността на изпълнените 

пилотни инсталации. Предложената схема 

цели да увеличи делът на собствената кон-

сумация на производителя, взимайки 

предвид техническите регулации на мре-

жовите оператори, профилите за консума-

ция и производство, политиките за цено-

образуване, както и топлинните и електри-

ческите товари на сградата.  

Резултатите от пилотните инсталации бяха 

използвани за разработката на препоръки 

за  политики и технически регулации за 

последващото интегриране на PVс и ССЕ в 

БМ регион.  

Следните пилотни инсталации бяха изпъл-

нени, както следва: 

PV-ESTIA ЦЕЛИ 

Основна цел 

• Да насърчи интегрирането на PVs и 

системи за съхранение на енергия 

(ССЕ) в сградната среда.  

Защо? 

• Да трансформира сградите в контро-

лиран източник на енергия; 

• Да улесни прехода към сгради с 

близко до нулевото потребление; 

• Да предостави възможност за гъвка-

вост на електрическата мрежа. 

Как?  

• Чрез иновативна схема за управление 

между хибрид от PV+ССЕ ; 

• Чрез анализ на данните от изпълне-

ните пилотни инсталации – PVs + ССЕ ; 

• Чрез иновативна схема за управление 

на хибрида PVs + ССЕ. 
 

 

PV-ESTIA МЕТОДИКА 

• Анализ на съществуващите политики и 

регулаторни рамки в участващите 

страни;  

• Разработване на иновативна схема за 

управление на хибрида между PV+ССЕ; 

• Разработване на оптимизационни инс-

трументи, оценяващи представянето на 

хибрида между PV+ССЕ в рамките на 

различни политики на ценообразуване 

на електроенергията;  

• Изпълнението на пилотни инсталации 

за оценката на PV+ССЕ в реална ра-

ботна среда. 

• Трансформирането на сградите в конт-

ролиран източник на енергия, предос-

тавяйки ново решение за управление 

на енергията, вземайки предвид потен-

циалното взаимодействие с мрежата. 
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СОЛУН, ГЪРЦИЯ 

15 kWp PV панели + 15 kW инвертори + 18 kWh батерии са изг-

радени в рамките на Изследователския институт към Универ-

ситет „Аристотел“ в гр.Солун. 

 

КОЗАНИ, ГЪРЦИЯ 

Изградени са 22 kWp PV инсталация, свързана към 2 хибридни 

инвертора (2x10kW) и LiFePO4 батерия с общ капацитет от 

20.48 kWH (10,24 kWh/инвертор). Инсталацията е разположена 

към едно от общежитията на Университета. 

 

НИКОЗИЯ, КИПЪР 

1) Публична инсталация - към съществуващата 12 KWp PV сис-

тема посредством AC-свързване е реализирана 15 KW       

/27.9 KWh литиево-йонна система за съхранение на енергия. 

2) В рамките на 5 домакинства с вече изградени PV системи 

свързани по схема за нетно измерване се реализират - 2.5 

KW + 9.3 KWh  литиево-йонни системи за съхранение на 

енергия. 

 

ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ 

Общо бяха реализирани 13.5 kWp PV + 48 kWh капацитет за 

съхранение в рамките на 5 домакинства. Всяка инсталация се 

състои от  

• 2.70 kWP PV система + 9,6kWh LiFePO4 батерия + 5kW хиб-

риден инвертор. 

 

СКОПИЕ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 

В рамките на проект PV ESTIA 7,7 kWh Lithium Titanate (LTO) сис-

тема за съхранение на енергия е вече инсталирана към Факул-

тета по „Електроинженерство и информационни технологии“. 

Системата е свързана към PV инсталация с общ капаците от 22 

kWp. 
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СГРАДИ С БЛИЗКО ДО НУЛЕВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ –  

СИТУАЦИЯ В УЧАСТВАЩИТЕ СТРАНИ  

Следвайки директивата на ЕС за Енергий-

ните характеристики на сградите, всички 

нови сгради (частни и публични) е необхо-

димо да бъдат категоризирани като СБНПЕ 

от 2021г. И по-специално това вече се от-

нася за всички публични сгради, считано от 

2019г. Общото определение за СБНПЕ пос-

тавя следните условия за подобна сграда, а 

именно:  

a) сгради с много добри енергийни ха-

рактеристики  

b) необходимата ниска стойност на енер-

гия трябва да бъде покрита в значи-

телна степен от ВЕИ, произведена на 

място или в близост.  

Всяка страна членка е отговорна да интерп-

ретира това пояснение и създаде собствена 

дефиниция за СБНПЕ и да определи изиск-

вания по свое усмотрение на основа на ус-

ловията във всяка страна. 

NZEB дефиниция в Гърция 

Адаптирането на Директивата в Гръцкото 

законодателство доведе до задължението 

всички нови публични сгради от 01.01.2019 

и всички нови частни сгради от 01.01.2021 

да бъдат СБНПЕ. Независимо от увеличения 

интерес, пълното адаптиране на Директи-

вата бе отложено за м.март 2020г. Нацио-

налният план и законодателството за конк-

ретната дефиниция все още се разработват.  

Съществуващата регулаторна рамка в Гър-

ция относно енергийната ефективност в 

сградите в Гърция е описана в Регулациите 

за сградните енергийни характеристики – 

„ΚΕΝΑΚ“. „KENAK“ влиза в сила при конст-

рукцията на нови сгради и по време на ос-

новно обновяване на съществуващи сгради. 

Енергийно обследване е необходимо да се 

извърши със строителното разрешение и 

при промяна в използването на сградата.   

Новите СБНПЕ е необходимо да постигнат 

енергиен клас А или А+, но без конкретни 

дефиниции за изпълнението на отделните 

конструкции и елементи на сградата и без 

включване на разпоредби за използване на 

ВЕИ. 

NZEB дефиниция в Кипър 

Изискванията за СБНПЕ за жилищни и нежи-

лищни сгради, което включва офиси, търгов-

ски, публични и индустриални сгради са де-

финирани считано от 2014г. (Регулация 

366/2014: Изисквания за СБНПЕ в Кипър), 

следвайки минималните изисквания от пре-

дишен регламент  (Регулация 432/2013). 

NZEB дефиниция в България 

Дефиниция за СБНПЕ бе представена през 

2015г., с изменението на Закона за енер-

гийна ефективност, който транспонира Ди-

ректива 2012/27/EU. В България СБНПЕ е не-

обходимо  едновременно да отговори на 

следните две условия. 
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1) Енергийната консумация на сградата, 

определена като първична енергия, е 

необходимо да покрие Енергиен клас А 

от скалата на класовете за различния 

тип сграда (9 типа сгради са налични);  

2) Не по-малко от 55% от енергийната кон-

сумация за отопление, охлаждане, вен-

тилация, БГВ и осветление е необхо-

димо да произтича от ВЕИ.   

Възобновяемата енергия е необходимо да 

бъде произведена на място или в близост 

до сградата (макс. дистанция не се цитира). 

СБНПЕ в България 
A+ A 

EP (kWh/m²y) EP (kWh/m²y) 

Жилищни < 48 48-95 

Административни < 70 70-140 

Училища < 25 25-50 

Университети < 45 45-90 

Детски градини < 33 33-65 

Спортни сгради < 88 88-175 

Болници < 70 70-140 

Хотели < 85 85-170 

Търговски сгради < 138 138-275 

 

# Изискване България Кипър 

1 
Клас на енергийна 
ефективност   

A or A+ A 

2 

Максимална кон-
сумация по пър-
вична енергия в 
жилищни сгради 

95 kWh per 
m2 per year 

100 kWh per 
m2 per year 

3 

Максимална кон-
сумация по пър-
вична енергия в 
нежилищни 
сгради. 

50÷275 per 
m2 per year 

125 kWh per 
m2 per year 

4 
Максимален отоп-
лителен товар  

n/a 
15 kWh per 
m2 per year 

5 Дял на ВЕИ в КЕП  
Не по-малко 

от 55% 
Не по-малко 

от 25% 

6 
Макс. [U, w/m²K] 
стойност на вън-
шни стени  

0.28 W/m2/K 0.4 W/m2/K 

7 

Макс. [U, w/m²K] 
стойност на отоп-
ляем под в контакт 
със земя 

0.4 W/m2/K 0.4 W/m2/K 

8 
Макс. [U, w/m²K] 
стойност на пок-
рив 

0.25 W/m2/K 0.4 W/m2/K 

9 
Макс. [U, w/m²K] 
стойност на про-
зорци 

1.4 W/m2/K 2.25 W/m2/K 

10 
Макс. инсталирана 
мощност за освет-
ление  

n/a 10 W/m2 

Фиг. 1 Изисквания към СБНПЕ в България и Ки-
пър  

NZEB дефиниция в Северна Ма-

кедония 

През 2020г, изисквания за СБНПЕ и за ВЕИ не 

са все още въведени в националното и в 

енергийното законодателство на Р. Северна 

Македония. Следователно целите за СБНПЕ 

в страната не са задължителни, поради лип-

сата на подходящо законодателство в тази 

посока. В С. Македония в момента същест-

вуват само стандарти, част от Правилник за 

енергийните характеристики на сгради, 

който регулира новите и съществуващите 

сгради. Новите сгради е необходимо  да бъ-

дат минимум енергиен клас C (<100 

kWh/m²y), докато при обновяване сградите 

е необходимо да постигат енергиен клас D 

(<150 kWh/m²y). 
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PV-ESTIA СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

Основна проектна задача бе дефинира-

нето и внедряването на система за мони-

торинг и събиране на данни за всяка участ-

ваща страна.  Проектните партньори дефи-

нираха обща схема за мониторинг и поста-

виха цели за оценка на данните в съответ-

ствие с нуждите за анализ на данните. Съ-

бирането на данни се случва на мястото на 

инсталацията или се получава чрез послед-

ваща обработка на измерените данни. Съ-

биране на данни се осъществява във 

всички пилотни инсталации, като данни се 

събират на интервал от 15 минути. В пос-

ледствие всеки партньор допълнително 

обработва данните, за да получи необхо-

димите данни във формат, отговарящ на 

дефинирания шаблон. Шаблонът съдържа 

времеви серии по отношение на:    

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ 

Електрически параметри: 

• PV производство  

• Заряд разряд на батерията 

• Входна & изходна мощност  

• Директна PV консумация  

• Товар  

• Състояние на батерията ( % ). 

 

2. НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ 

Електрически параметри: 

• Мрежово напрежение 

• Напрежение на мрежата 

• Ток на батерията  

• PV реактивна мощност 

• Мрежова реактивна мощност. 

Термални параметри: 

• Консумирана енергия за отопление 

• Вътрешна & външна температура  

• Вътрешна & външна  влажност. 

Други параметри: 

• Соларна радиация  

• Скорост на вятъра, др. 

Задължителните електрически параметри 

се събират от всички инсталации, докато 

параметрите, касаещи отоплението се съ-

бират за 3 инсталации. Незадължителните 

данни се наблюдават, за да се осигури по-

голяма яснота и по-широк обхват на ана-

лиза. 

Веднъж събрана информацията, е необхо-

димо да се филтрира с цел да се установят 

потенциални грешки и несъответствия. 

Събраните данни преминават през пов-

торна проверка посредством набор от ва-

лидиращи критерии, които гарантират, че 

данните са валидни и съвместими. Това се 

случва веднъж на локално ниво и втори път 

след съхранението на информацията в 

централната система. 

 
Фигура2: Мощностен поток  получена от 

системата за мониторинг на пилотна инс-

талация 
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PV-ESTIA ПИЛОТНИ ИНСТАЛАЦИИ 

Посредством проект PV-ESTIA техничес-

ките изисквания за изпълнението на PV и 

ССЕ в сградната среда бяха дефинирани, 

като същевременно бяха избрани  експе-

риментални пилотни инсталации, на ба-

зата на прозрачна процедура. За целта се 

определиха специфичните технически ха-

рактеристики за всяка инсталация. Резул-

татът очертава как всеки пилотен проект 

ще бъде приложен, като се вземат предвид 

местните регулации и специалните техни-

чески изисквания, за да се проучат въз-

можностите за общ контекст. Различните 

специфики на всеки регион бяха идентифи-

цирани в процеса на анализиране на кри-

териите за подбор на пилотните инстала-

ции и при определяне на характеристиките 

на експерименталните пилотни дейности. 

Експерименталните пилотни обстановки 

се категоризират на две групи:  

1вата група пилотни инсталации включи из-

граждането на хибридни инсталации 

между PV+ССЕ сред нови и съществуващи 

вече PV инсталации в 4-те участващи 

страни (Гърция, Кипър, България и С. Маке-

дония). Две публични сгради са избрани в 

Гърция  (в Солун и Козани) една в Кипър и 

една в С. Македония, където се изградиха 

хибриди между PV+ССЕ. В допълнение - в 

Кипър и България се изградиха инсталации 

в жилищни сгради, предоставяйки възмож-

ност за сравнение.  

2рата група от тестови инсталации се отна-

сят към съществуващи PV инсталации в 

Гърция (Солун и Козани) и електроконсу-

матори в С. Македония.  

По този начин представянето на предло-

жения хибрид PV+ССЕ бе оценено в реални 

условия. Пилотни инсталации бяха изб-

рани, за да се установи дали и как капаци-

тет на ССЕ и различните географски ши-

рини влияят върху изпълнението на пред-

ложената новаторска схема за управление. 

Съществуват три важни решения при про-

ектирането на PV+ССЕ – системната конфи-

гурация, батерийната технология и накрая 

функциите, които системата е проектирана 

да подкрепя.  

За интегрирането на батерии към PV  два 

типа конфигурации са възможни. Първата 

конфигурация е AC-свързана система, ко-

ято лесно позволява свързването на бате-

рия към съществуващите PV инсталации.   

 

Фигура 3-а: AC-свързана конфигурация за  

PV+ССЕ 
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Тя се състои от PV инвертор и батерия, съ-

четана с допълнителен батериен инвертор 

за зареждане и разреждане на батерията.  

Системата позволява присъединяване на 

допълнителна PV мощност и капацитет за 

съхранение чрез подмяна на кореспонди-

ращия инвертор. Въпреки това, необходи-

мостта от два инвертора прави инсталаци-

ята трудна за изграждане, поради лимити-

раните инсталационни пространства в 

много от случаите.  

Втората конфигурация е Хибридната или 

DC-свързаната система. Терминът хиб-

ридна се използва тъй като един инвертор 

интегрира, както PV системата, така и бате-

рийната, които се свързват към общ DC- 

bus.  DC-свързаната система изисква по-

малко компоненти, тъй като се използва 

хибриден инвертор вместо инвертор за PV 

и инвертор за батерията. Това води и до 

намаляване на инвестицията. Общата 

ефективност е по-висока в сравнение с AC-

свързаната система, но в сравнение DC-

свързаната система се характеризира с по-

малка разширяемост.  

 

Фигура 3-б: DC-свързана конфигурация за  

PV+ССЕ 

 

Фигура 4: Разбивка на пилотните инсталации  
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ПИЛОТНИ ИНСТАЛАЦИИ - ГЪРЦИЯ 

В Гърция, 2 пилотни инсталации са изгра-

дени в рамките на публични сгради, съ-

щевременно 30 умни измервателни уст-

ройства са изградени в сред потребите-

лите с PV.  

ПИЛОТНИ ИНСТАЛАЦИИ  

Системата, изградена от Университета в 

Солун, включва:  

• 15 kWp PV панели + 15 kW инвертор 

+ 18 kWh батерии; 

• Измервателно и контролно оборуд-

ване за наблюдение на електрическата 

и топлинната енергия; 

• Устройства за комуникация, събиране 

на данни и визуализация. 

По време на оперирането на инсталацията 

се следи електроенергийната и топлин-

ната консумация на сградата при различни 

допълнителни сценарии за използване на 

ССЕ. Следните сградни консуматори се 

наблюдават: отоплителен и охладителен 

товар, вентилация, външна и вътрешна 

температура, производство от PV, електри-

чески товари и съхранение на енергия.   

Университетът от Западна Македония инс-

талира 22 kWp PV система, оборудвана с 2 

хибридни инвертора (2x10kW) и LiFePO4 

система за съхранение на енергия (10.24 

kWh/инвертор), разположени в една от 

сградите на студентските общежития на 

университета. Инсталацията включва сис-

тема за онлайн мониторинг, събираща 

данни за електрическата консумация, PV 

производството и използването на батери-

ята, заедно с данни за топлинната консума-

ция.    

 

Фигура 5: Пилотна инсталация, Солун, Гър-
ция   

 

Фигура 6:  Пилотна инсталация, Козани 

В допълнение в Солун и в региона на За-

падна Македония се инсталираха  специа-

лизирани устройства за мониторинг на об-

мена на енергия сред 30 потребители и 

производители на енергия, с цел да се съ-

берат база от данни за енергийни профили 

за производство и съхранение. Тези бази 

данни ще се използват за създаването на 

типични профили за генериране и консу-

мация на енергия. Устройствата за монито-

ринг събират данните, които безжично се 

предават до сървър. Информацията е дос-

тъпна в реална време от всички потреби-

тели.  
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ПИЛОТНИ ИНСТАЛАЦИИ - КИПЪР

Жилищните пилотни инсталации в Кипър 

се състоят от 2.5 kW / 9.8 kWh ССЕ AC-свър-

зана към съществуваща PV инсталация (3 

kWp покривна PV система). Изградени са 5 

еднакви инсталации в рамките около Ни-

козия. Конфигурацията се състои от двупо-

сочен SMA инвертор, Литиево-йонна бате-

рия LG и допълнително устройство, отго-

ворно за управлението на системата и ко-

ето позволява оперирането в два режима 

на работа „ Увеличено собствено потреб-

ление“ и „Зареждане в определени мо-

менти“. В рамките на първия режим систе-

мата увеличава използването на собствено 

генерираната PV мощност, докато вторият 

е по-подходящ при използването на та-

рифи, зависещи от момента на ползване 

„Time-of-Use Tariffs“.  Избрани са  жилищни 

сгради, които са типични сгради за Кипър 

(1-фазни и  3-фазни),  характеризиращи се 

с типични товарови профили, които са обо-

рудвани със специални сензори, наблюда-

ващи както вътрешната, така и външната 

среда (температура и влажност). 

Публичната инсталация е реализирана в 

сградата на кметството на Никозия, която 

бе наскоро довършена. Намира се в град 

Никозия и е първата сграда в Кипър, в ко-

ято всички съвременни биоклиматични 

изисквания са внедрени, с цел сградата да 

бъде пасивна. Пасивна сграда се отнася до 

това, че се предлагат изключителни усло-

вия за комфорт и здравословна вътрешна 

среда, при което се консумират по-малко 

от  30 kWh електроенергия на m2,  вместо 

150-400 в сравнение с конвенционалните 

сгради. The 15 kW / 29.4 kWh ССЕ е AC-свър-

зана към 3-фазна 12 kWp PV система, изг-

радена на покрива на сградата на кметст-

вото в Никозия.   

Подобно на жилищните инсталации, пуб-

личната такава се състои от 3 двупосочни 

инвертора – SMA, свързани към Литиево-

йонна батерия LG. Инсталацията представ-

лява първата мрежово-свързана ССЕ, която 

се намира в публична сграда.  

 

Фигура 6:  Пилотни инсталации в Кипър 

В резултат: 

• 5 ЖИЛИЩНИ ИНСТАЛАЦИИ: 

Всяка инсталация се състои от същест-

вуваща 3 kWp PV система, която AC-

свързана с 2.5 kW / 9.3 kWh Литиево-

йонна ССЕ. 

• 1 ПУБЛИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ: 

Съществуваща 12 kWp PV система е AC-

свързана с 15 kW / 27.9 kWh литиево-

йонна ССЕ в сградата на кметството на 

Никозия. 
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ПИЛОТНИ ИНСТАЛАЦИИ - БЪЛГАРИЯ

Енергийна Агенция – Пловдив реализира 5 

пилотни инсталации, разположени в южен 

централен район, състоящи се от следните 

компоненти:  Хибриден инвертор, Литиево 

йонна батерия (LiFePO4), както и AC & DC 

електромери, групирани с цел създаването 

на  обща система за събиране на данни. За 

изборът на бенефициентите бе изпълнена 

процедура, гарантираща справедлив и 

прозрачен процес на избор. За целта бе 

приложен процес на подбор на тези, които 

отговаряха на първоначалните изисквания 

и действащите национални разпоредби. 

Целта на пилотните инсталации е да под-

помогане разработването на оптимален 

модел, който да постигне максимално са-

мопотребление чрез анализ на реални 

данни, генерирани от пилотните инстала-

ции.  

Информация от всяка жилищна инсталация 

е събрана и записана в SQL датабаза, съх-

раняване на сървър. За тази цел, структури-

рана база данни и сървърно приложение 

бяха създадени - специализиран инстру-

мент за четене и съхранение на данните от 

индивидуалните устройства за интервал от 

15 минути.  

  

Фигура 7: Pilot installations in Bulgaria.  

5 ЖИЛИЩНИ ИНСТАЛАЦИИ: 

Общо 13.5 kWp + 48 kWh капацитет за съх-

ранение се изпълниха в рамките на 5 пот-

ребителя в Пловдивска област.   

• 2.70 kWp PV инсталация + 9.6kWh 

LiFePO4 нисковолтова ССЕ + 5kW 1-ед-

нофазен инвертор в рамките на 4 потре-

бителя  

• 2.70 kWp PV инсталация + 9.6kWh 

LiFePO4 високоволтова BESS + 6kW 3-фа-

зен инвертор в рамките на 1 потреби-

тел. 

Таблица 1: Технически данни за 5-те инсталации в България 

Местоположе-
ние 

PVs  
(kWp) 

Мощ-
ност на 

ССЕ (kW) 

ССЕ номина-
лен капаци-

тет (kWh) 

ССЕ изпол-
зваемост 

(kWh) 

Мощност на 
инвертора 

(kW) 
Фази 

ССЕ тех-
нология 

Свърз-
ване 

Пловдив 2.7 5 9.6 8.8 5 1-ph LiFePO4 DC 

с. Марково 2.7 5 
9.6 

8.8 5 1-ph LiFePO4 DC 

Хисаря 
2.7 

5 
9.6 

8.8 5 1-ph LiFePO4 DC 

Стамболийски 
2.7 

5 
9.6 

8.8 5 1-ph LiFePO4 DC 

с. Тополово 
2.7 

5 
9.6 

8.8 6 3-ph LiFePO4 DC 
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ПИЛОТНИ ИНСТАЛАЦИИ – СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 

ПУБЛИЧНА ПИЛОТНА ИНСТАЛАЦИЯ 

Публичната инсталация се състои от 10 

kWp PV панели, a 7.7 kWh Литиев титанат 

батерия и and a 3-фазен хибриден инвер-

тор. Хибридният инвертор и батерията се 

реализираха в рамките на проект PV-ESTIA, 

докато PV инсталацията бе собствена ин-

вестиция от страна на Факултета по „Елект-

роинженерство и информационни техно-

логии“. Хибридната система се използва за 

захранването с електроенергия на „Цен-

търа за технологичен трансфер и инова-

ции“, който се намира на факултета.   

10 kWp PV система се състои от 36 бр. PV 

панели от 280 Wp всеки, произведени от 

Canadian Solar.  

Друга инсталация с капацитет от 12 kWp е 

също разположена на покрива на сградата 

на факултета, но няма отношение с проек-

тните цели. Генерираният излишък от 

10 kWp PV инсталация се съхранява в ССЕ, 

състояща се от Литиев титанат батерийни 

клетки (LTO) с общ капацитет от 7.736 kWh. 

Батериите позволяват и оперират при  

„C-рейтинг“ от 0.5. Пилотният проект пре-

доставя възможности за изследвания с LTO 

батерии, което е с висока стойност пред-

вид ограничения опит с тази батерийна 

технология. PV панелите и батерийната 

система са DC-свързани чрез 3-фазен ин-

вертор - Voltronic Power, с номинален капа-

цитет от 10 kW.  

 

Фигура 8. Батерийна система и хибриден ин-
вертор 

Специална система наблюдава електри-

ческите параметри, като например елект-

рически товар, PV производство, консума-

ция от мрежата/енергия в мрежата, мре-

жово напрежение, състояние на батери-

ята, входна и изходна мощност в батери-

ята, директна PV консумация, реактивна 

енергия и др. Тези параметри се получават 

с помощта на две подсистеми: 

a. Система за мониторинг „A „(консума-
ция, PV производство, консумация от 
мрежата/ енергия в мрежата, мре-
жово напрежение); 
 

b. Система за мониторинг „B“ (консума-
ция , PV производство, консумация от 
мрежата/ енергия в мрежата, мре-
жово напрежение).
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНСТАЛАЦИИТЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ  

Направен е анализ на данните на базата на  

измервания, получени от пилотните инста-

лации. Той цели да определи дела на соб-

ствената консумация (self-consumption - 

SCR) и дела на самостоятелност (self-

sufficiency SSR). Делът на собствената кон-

сумация показва процентът от произведе-

ната PV енергия, която се консумира на 

място, както директно, така и посредством 

ССЕ. „SSR“  е дял от общото енергийно пот-

ребление, покрито от  PV инсталацията.   

При наличието на акуратни данни, посоче-

ните по-горе дялове демонстрират точ-

ното поведение на потребителите. Измер-

ванията обаче не винаги са налични, за 

целта обикновено се използват характерни 

профили за консумация и производство. 

Характерните PV профили обикновено се 

извличат от публично достъпни данни, до-

като товаровите профили могат да бъдат 

конструирани на основа на характеристи-

ките на домакинството (бр. живущи, 

сградни характеристики, електрически 

уреди и др.) или отново извлечени от база 

с данни. 

Посредством анализът на данните, ние се 

опитваме да идентифицираме до каква 

степен характерните данни могат да възп-

роизведат реалната производителност на 

PV системата и ССЕ. За тази цел сравняваме 

„SCR“ и „SSR“ на база получените данни от 

годишните измервания от инсталациите от 

PV-ESTIA (Метод A) и чрез използване на 

характерни профили (Метод Б). За изчисле-

ние на  „SCR“ и „SSR“, използвайки Метод 

Б, ние използваме характерни профили за 

PV производство и консумация, които се 

извличат от PVGIS платформата. Товаро-

вите профили са изградени на базата на из-

мерена консумация от пилотните обекти, 

като се извлича „осреднен“ месечен про-

фил на консумация. Производителността 

на батериите е симулирана, като е изчис-

лена заредената и  разтоварена енергия от 

батерията, приемайки стратегия, целяща 

увеличаването на собствено консумирана 

енергия, което е най-честата стратегия за 

жилищните ССЕ.  

По-долу са представени индикативни ре-

зултати от някои пилотни инсталации в Ки-

пър. Годишните нива на „SCR“ и „SSR“ ин-

дикатори имат по-ниска стойност, при кал-

кулирането им на базата на Метод А. Раз-

ликите достигат до 13 % за SCR и до 17.5 % 

за SSR. 

 Метод A Метод B 
Годишен SCR 74.05 % 83.52 % 
Годишен SSR 70.20 % 82.53 % 

 
Фигура 9: SCR месечно сравнение 

 
Фигура 10: SSR месечно сравнение 
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ОПИСАНИЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

В рамките на проект PV-ESTIA се разработи 

онлайн базиран инструмент, който служи 

за насърчаване изпълнението на PV+ССЕ в 

сградната среда.  

Инструментът моделира електрическите и 

топлинните товари в сградата, като за мо-

делирането на необходимата топлинна 

енергия е използван часов принцип, бази-

ран на ISO 52016-01:2017. За изчислението 

на електрическия товар се използва под-

ход - отдолу-нагоре, посредством попълва-

нето на въпросник. Това означава, че един 

потребител е необходимо да предостави 

входни данни за основните сградни еле-

менти (брой прозорци, площи, разположе-

ние и др.) и как се използват ел. консуми-

ращите уреди. 

Входните данни са разделени в 6 екрана и 

в различни категории. Веднъж, когато е 

събрана необходимата информация се из-

пълнява оптимизационна процедура. Тя 

цели да намали общите инвестиции на 

потребителя, взимайки предвид цената на 

електроенергията и цената на инвестици-

ята за реализирането на PV+ССЕ. В резул-

тат инструментът визуализира оптимал-

ната комбинация между PV+ССЕ, при която 

се постигат най-големи печалби за потре-

бителя.  

 

Фигура 11: Оптимизационен инструмент 

Вторият инструмент таргетира предимно 

взимащите решения, като е базиран на MS 

Excel. Той използва файлове за входни 

данни, съдържащи средното месечно пот-

ребление в работни и неработни дни и 

средните месечни нива на генериране на 

PV електроенергия. В допълнение инстру-

ментът моделира различни подкрепящи 

схеми, хибридни сценарии и  сценарии без 

наличието на схеми за присъединяване. 

Топлинният товар е взет предвид, предпо-

лагайки, че товарът е покрит посредством 

използването на електроенергия, което оз-

начава, че се добавя допълнително елект-

рическо потребление над вече представе-

ното.   

Инструментът може да извърши парамет-

ричен анализ за мащаба на PVs и ССЕ и из-

вежда оптималната комбинация от гледна 

точка на увеличаване на печалбите на пот-

ребителя. 

 

Фигура 12: Оптимизационен инструмент за 

експерти 
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ИНОВАТИВНА СХЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУ PV И СИС-

ТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ 

В рамките на проект PV-ESTIA иновативна 

схема за управление на ССЕ бе проекти-

рана и тествана. Схемата е подходяща за 

жилищни сгради, където са изградени хиб-

риди между PV и ССЕ.  

Характеристиките на разработената схема 

за управление са проучени в лабораторни 

условия, като за целта бе използвана ССЕ, 

чрез която се симулираха реалистични сце-

нарии. Симулациите се фокусираха върху 

управлението на батерията, при покрива-

нето на електрическите и топлинните то-

вари. За целта са използвани характерни 

профили на консумация на енергия от жи-

лищни сгради в Кипър, като са включени 

работни и неработни дни във всеки месец 

от годината. Те бяха използвани, за да се 

разработят и утвърдят подходящи алго-

ритми за симулиране на оперативни ре-

жими на ССЕ. 

С цел да се достигне най-добрият модел за 

зареждане от гледна точка на оптимално 

оползотворяване на капацитета на батери-

ята, различни варианти на интелигентно 

управление на ССЕ бяха обмислени. Силно 

оползотворяване на ССЕ се получава ко-

гато тя се зарежда през ненатоварените 

нощни часове и при неоползотворен изли-

шък от PV производството (най-евтиният 

източник на енергия). За целта, нивата на 

нощно дозареждане на батерията е необ-

ходимо да се изберат подходящо. Послед-

ната стъпка бе да се изучи управлението на 

ССЕ за оптимизиране на нощното зареж-

дане, фокусирайки се на 3 изследвани па-

раметъра – времеви период, капацитет на 

батерията и фактор на преобразуване. 

Целта бе достигането до най-висока сте-

пен на оползотворяване на енергията от PV 

инсталацията и намаляването на електрое-

нергийните сметки на крайния потребител.  

От трите изучени параметъра бе заклю-

чено, че нивата на нощно зареждане е не-

обходимо да бъдат коригирани за всеки 

сезон, тъй като нуждите от зареждане през 

различните сезони се различават, напри-

мер много по-големи през зимата за раз-

лика от лятото.  

За демонстрирания случай, оптималните 

нива на нощно зареждане са: зима  80%, 

есен: 60%, лято: 20% и пролет: 20%. Това се 

налага от вариращото производство от PV 

в рамките на годината, което предразпо-

лага за различни нива на нощно дозареж-

дане (Фигура 12). В допълнение този алго-

ритъм има смисъл, само когато батерията 

е със среден на енергиен капацитет (до 9.5 

kWh) (Фигура 13).  

Накрая, преобразуването на мощността 

става критичен за избора при нощното за-

реждане, особено в случаите на пиково 

производство и консумация на енергия. 

По-ниското преобразуване на мощността 

ограничава количеството на зарежданата 

енергия, в случаите с голям излишък 
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От друга страна  по-ниското преобразуване 

на мощността, също така ограничава коли-

чеството енергия, с които може да се за-

реди батерията нощем.  (Фигура 14). 

  

Фигура 12: Модели на нощно зареждане на ССЕ през различните сезони 

 

Фигура 13: Модели на нощно зареждане на ССЕ при различен капацитет на батерията (4.65 kWh 
- нисък, 9.3 kWh – среден и 18.6 kWh - висок) през различните сезони
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Фигура 14: Модели на зареждане ССЕ за при различни нива на преобразуване (0.5 kW, 1 kW and 2.5 
kW) през различните сезони 

АНАЛИЗ ЦЕНИ-ПОЛЗИ 

Анализът цени-ползи в рамките на PV-

ESTIA се състои във финансова оценка от 

интегрирането на ССЕ в жилищния сектор в 

участващите страни. По-специално, оцен-

ката претегля финансовите разходи 

спрямо ползите от внедряването на ССЕ 

към PV в зависимост от схемата им на при-

съединяване, като например Нетно измер-

ване, Нетно таксуване, изцяло за собст-

вено потребление, в зависимост от опера-

тивния режим на ССЕ. Следната таблица 

илюстрира функционалностите на ССЕ в 

сградната страна, която тя може да има 

към електрическата мрежа, в зависимост 

от оперативния режим.  Режимите, отбеля-

зани в синьо, са тези, при които пилотните 

инсталации в рамките PV-ESTIA функцио-

нират и са спрямо разрешените режими от 

местни власти. 

Операция 

Функционалности на ССЕ на ниво ниско напрежение 

Съхранение на PV 
енергия 

Съхранение на 
енергия от мре-

жата 

Предоставяне 
на енергия към 

сградата 

Предоста-
вяне на 

енергия към 
мрежата 

Предоста-
вяне на мощ-

ност към 
мрежата 

Спомагателни услуги √ √ X √ √ 
Поддръжка на системата за 

разпределение √ √ √ √ √ 

Поддръжка на системата за 
предаване √ X √ X X 

Увеличение на собствената 
консумация  √ X √ X X 

Намаление на пиковата зависи-
мост √ √ √ X X 

Намаляване на CO2 емисиите 
√ √ √ √ √ 
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НАЦИОНАЛНО СПЕЦИФИЧНИ & ОБЩИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 

ПОЛИТИКИ  

Проектните партньори проучиха съществуващото законодателство относно ССЕ и СБНПЕ във 

всяка участваща страна и идентифицираха отговорните институции, както и бариерите, свър-

зани със ССЕ.  

Основните констатации са:   

• Основното законодателство, отнасящо се към PV системите, е свързано със схемата за 

нетно измерване [Гърция, Кипър].  

• При схемата с Нетно-измерване се използва мрежата като виртуален и неограничен 

актив за съхранение. 

• Липсват стимули за компенсиране на високите инвестиционни разходи за ССЕ.   

• Основните пречки са липсата на ССЕ сред регулациите и липсата на Тарифи според 

часа на потребление (Time-of-Use Tariffs), особено в жилищния сектор.   

• Определени за СБНПЕ е разработено в България и Кипър, докато в другите участващи 

страни е в прогрес.  

• Директивата за енергийните характеристики на сгради (EPBD) не включва ССЕ при из-

численията за енергийни сертификати.   

Съществуващите активни политики и пазарни условия ограничават всякакви финансови 

ползи за крайните потребители и следователно, PV+ССЕ е недоходна инвестиция при същес-

твуващите условия. Очевидно е, че специфични мерки и политики са необходими за промо-

тирането на ССЕ в сградния сектор.  

Основните заключения са: 

• Енергийното съхранение е необходимо да се включи в регулациите.  

• Въвеждане на схема за Нетно-таксуване, „Time-of-Use“ тарифи и други времево вари-

ращи ценови схеми, особено в жилищния сектор.   

• Разработване на местни гъвкави пазари за спомагателни услуги към мрежата.   

• Подобряване на регулациите за опериране с енергийните кооперативи и агрегато-

рите. 

• Предоставяне на недискриминационен достъп за ССЕ в мрежата. 

• Разработването на стандарти за мониторинг и управление на комуникациите между 

ВЕИ, ССЕ и другото енергийно оборудване.   

• Необходима е методика за оценка на ССЕ при Енергийното обследване на сгради.  
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Експлоатирането на ССЕ може да бъде промотирано чрез различни действия и практики, 

както е представено по-долу:  

• Поддръжка на захранващата мрежа чрез свързване на ССЕ с PV производството, под-

крепено чрез  изместване на енергията и максимизиране на самопотреблението. 

• Предоставяне на субсидии за компенсиране на високите инвестиционни разходи на 

ССЕ.  

• Премахване на всички такси за собствена консумация на енергия и избягване на двой-

ното данъчно облагане и др.  

• Промотиране на общностни ССЕ в съществуващи и нови Енергийни кооперативи.  

• Увеличаване на осведомеността на крайните потребители относно собственото пот-

ребление и схемите за управление на търсенето базирани на „Time-of-Use“ измест-

ване. 

• Въвеждане на времево вариращи тарифи за всички потребителски сектори. 

• Промотиране на умни измервателни устройства, информация за консумацията в ре-

ално време и напреднали софтуери за анализ на исторически данни.   

• Разработване на отворени пазари за енергийно търгуване и спомагателни услуги 

посредством агрегаторите.   
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КОМУНИКАЦИЯ & РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

Комуникационните дейности в рамките на 

проект PV-ESTIA изиграха важна роля за 

оповестяване за използването на грантови 

средства по програма Балкани-Среди-

земно море  и за повишаване на осведоме-

ността на всички произтекли резултати до 

най-широка степен в рамките на ключо-

вите заинтересовани страни. По време на 

дейностите по комуникация и разпростра-

нение   ключови заинтересовани страни 

бяха въвлечени в разработването на про-

ектните резултати, което спомогна за по-

стабилни и полезни резултати. По този на-

чин се постигнаха максимални нива на ко-

муникация и разпространение, което до-

веде до успешното използване на резулта-

тите от проекта. Дейностите по комуника-

ция и разпространение в рамките на PV-

ESTIA включиха: 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СЪБИТИЯ 

A. Първа международна конференция "Международна среща на PV-ESTIA консорциум 

със Средиземноморската мрежа за интелигентни мрежи“, Никозия - 22.11.2017 

  

B. Втора международна конференция "Към ефективно внедряване на ССЕ в сгради-

Опит и добри практики ", Солун - 05.12.,2019 
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НАЦИОНАЛНИ СЕМИНАРИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ   

  

КОЗАНИ, ГЪРЦИЯ СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ 

 

 

СКОПИЕ, С. МАКЕДОНИЯ СКОПИЕ, С. МАКЕДОНИЯ 

  
НИКОЗИЯ, КИПЪР СКОПИЕ, С. МАКЕДОНИЯ 
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НАУЧЕНИ УРОЦИ 

• Използването  хибрида между PV+ССЕ може значително да увеличи собствената консу-

мация и самостоятелността, улеснявайки по този начин взаимодействието с разпредели-

телната мрежа. Те могат да бъдат също така източник на доходи, в зависимост от същес-

твуваща национална схема (Net-Metering, Net-Billing, др.). 

• Инсталирането на системите за съхранение е необходимо да бъдат вместени в законода-

телната и регулаторната рамка на Балканско–Средиземноморските страни. В повечето 

Балканско-Средиземноморски страни употребата на ССЕ не се поощрява. 

• За насърчаването на използването на ССЕ към PV системи е необходимо адаптирането на  

нови схеми, промотиращи увеличената собствена консумация  сред потребителите с PV.  

• Сравнение между системи за термално и батерийно съхранение в СБНПЕ е направен, като 

е взета предвид PV схема, при която не се предоставят допълнителни средства за изли-

шъка. Резултатите показват, че:  

 

o При ниски нива на батериен капацитет, системите за съхранение на термална енергия 

предоставят по-голяма способност достигане на ВЕИ нивата в СБНПЕ.  

o Това е обратното при по-големи капацитети на батериите. Това е в резултат от спо-

собността на батерията да покрива всички видове електрически товари. 

o Инвестирането в съхранение на електроенергия не е рентабилно към момента. Но 

при случаите на цена на батерията в рамките на 200 EUR/kWh, ССЕ имат много по-бърз 

срок на откупуване в сравнение със системите за термално съхранение.  

• Иновативна схема за управление на ССЕ е проектирана и тествана в рамките на проекта. 

Тя доказва, че нощното зареждане на такава система, като метод за изглеждане на то-

вара, може да доведе до по-ефективното използване на ССЕ, предоставяйки  подобрено 

представяне на мрежата.  За целта размерът на батерията,  категорията на инвертора и 

нивото на нощно зареждане могат да играят основна роля за нивото на оползотворяване 

на батерията. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОСЛЕДЕТЕ PV-ESTIA 

 

https://www.facebook.com/PVESTIA/ 

 https://twitter.com/pv-estia 

 https://www.linkedin.com/pv-estia 

 www.pv-estia.eu 
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