
Н А Ш Е Т О 
ЗЕЛЕНО 

ТРОШЕВО
ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

В МИКРОРАЙОНА МЕЖДУ БУЛ.“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” И УЛ. “МЛАДЕЖКА”,  
“ФАНТАЗИЯ”, “ДОБРИН ВАСИЛЕВ” И “ХАН КУБРАТ” 

ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ 
СГРАДИ И ОП “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”

ИДЕЙНАТА ЧАСТ НА ПРОЕКТА Е ИЗГОТВЕНА ОТ УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА НА ТУЛУЗА 
(ФРАНЦИЯ), В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ И С ПОДКРЕПАТА НА 

“ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА” ЕАД 

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ И ПОДКРЕПЕТЕ ПРОЕКТА!



ПРОЕКТЪТ  ВКЛЮЧВА:
 � ЦЯЛОСТНО САНИРАНЕ НА 11 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С 931 АПАРТАМЕНТА

 � ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА

 � ОБЩО НАД 800 ПАРКОМЕСТА, ОТ КОИТО НАД 400 НОВИ 

 � НОВИ ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ

 � НОВИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, ГРАДИНКИ И СИСТЕМА ЗА НАПОЯВАНЕ С 
ДЪЖДОВНА ВОДА

 � НОВО ОСВЕТЛЕНИЕ С ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

 � ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

 � ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 � МОДЕРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО (ОТОПЛЕНИЕ И 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ)

“НАШЕТО ЗЕЛЕНО ТРОШЕВО” -  
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ  
НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРОСТРАНСТВА
Проектът “Нашето Зелено Трошево” е резултат от подписан Меморандум за разбирателство 
и сътрудничество между Община Варна, “Веолия Енерджи Варна” ЕАД и Посолството 
на Република Франция в България през юли 2015 г., а изпълнението му е свързано с 
Оперативните програми /ОП/ на Европейския съюз и ОП „Региони в растеж“ към Министерство 
на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.

Проектът частично изменя и допълва елементите на градската среда чрез реконструкция и 
благоустройство на междублоковите пространства. Той е започнат с цялостно проучване на 
обществените нагласи, осъществено през пролетта на 2015г. от френски изследователи от 
университета в Тулуза, като е съобразен с резултатите и препоръки им. Проектът предвижда 
реконструкция на съществуващата алейна мрежа и нови алеи, оформяне на нови зелени 
пространства, съоръжения за игра, разширяване капацитета и подобряване организацията на 
съществуващите паркинги, подмяна на пътната настилка с нова, нови елементи на градското 
обзавеждане и други промени в контекста на благоустрояването на междублоковите 
пространства на квартала.

Капацитетът на съществуващите паркоместа се удвоява, детските площадки се проектират 
с повече съоръжения за игра, алеите стават по-удобни и широки, поливането е предвидено 
да бъде автоматизирано, капково от резервоари за дъждовна вода, а в центъра на 
междублоковите пространства се оформя малък площад със съвременна градска мебел.

Проектът отговаря и на изискванията на “Веолия Енерджи Варна” за съвременна и устойчива 
градска среда, с отговорно отношение към природата и първичните енергийни ресурси 
като предвижда цялостно подобряване на средата в интерес на обитателите, която към 
настоящия момент е силно амортизирана. Паралелно с това се работи с домоуправителите 
за реализиране на саниране на блокове, така че кварталът да стане еталон за цялостна и 
съвременна реконструкция на градската среда.
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Из интервюто “Европа ясно застава зад топлофикациите”, взето от Тодор Николов,  
Член на СД и Изп. директор на „Далкия Варна“ ЕАД* от Атанас Георгиев | 28.07.2015 | 11:08

... НАСКОРО СТАРТИРА И ПРОЕКТЪТ „НАШЕТО ЗЕЛЕНО ТРОШЕВО“.  
КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ В НЕГО?

Това е мащабен проект и по него подписахме меморандум за сътрудничество и разбирателство 
между Общината, френското посолство и „Далкия“*. Той е за пълно обновяване на 
един микрорайон от 11 блока с около 900 -1000 апартамента, като включва сградите, 
междублоковите пространства и инфраструктурата, нови паркоместа, градинки, площадки, 
нова система за напояване, ново осветление с възобноxвяема енергия. Нашата роля ще е да 
организираме учредяването на сдружения за етажна собственост, за да може да се санират 
сградите. Има и 4 сгради, които не участват в проекта и ще работим за това да ги убедим 
да бъдат присъединени. В допълнение – ние сме готови да покрием и индивидуалните 
инвестиции – тези, които програмата не покрива. Това ще е уникален за България проект. При 
реновиране на сградите по новата програма в момента се допуска и промяна на инсталацията 
от вертикален към хоризонтален тип и може би част от сградите ще изберат това. Ние си 
позволихме за наша сметка да направим това в 7 панелни и тухлени сгради във Варна през 
последните 2 години, за да убедим хората, че това може да се случи. Благодарение на 
нашите усилия и експертиза успяхме да убедим и МРРБ да включи тази мярка в програмата 
за саниране.

ДА РАЗБИРАМЕ ЛИ, ЧЕ „ДАЛКИЯ“ СЕ ПРЕВРЪЩА ВСЕ ПОВЕЧЕ В КОМПАНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
УСЛУГИ КАТО ЕНЕРГИЕН И ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ? ПРЕДВИЖДАТЕ ЛИ И ПРОЕКТИ ЗА МИКРО-
МРЕЖИ СЪС ЗАХРАНВАНЕ ОТ ЛОКАЛНИ ЕНЕРГИЙНИ МОЩНОСТИ?

Енергийният мениджмънт е силният ни фокус и смятаме да развием продукт, в който 

енергийно да управляваме всяка сграда в режим на етажна собственост, включително 

и доставката на електроенергия и управление на графиците. Много повече смисъл има, 

когато доставчикът предоставя и топлинна, и електрическа енергия, и битова гореща вода. 

Работим върху това, мислим, предлагали сме и смятаме да активираме дейности, свързани 

с децентрализирани производство и доставка на енергия. Ако една или няколко сгради се 

снабдяват с електрическа и топлинна енергия от едно място, винаги в това има смисъл – 

спестява се и от производството на енергия, и от преноса …

*Бихме искали да Ви уведомим, че от 07 септември 2015г.,„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е новото име на 
“Далкия Варна” ЕАД.

ПРОЕКТ “НАШЕТО ЗЕЛЕНО ТРОШЕВО”  
ИМА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ СТЪПКИ:

1. ЯСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФУНКЦИИТЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА

С помощта на жителите на конретната зона в квартал “Трошево” се изясниха статутът и начинът 
на ползване на публичните пространства, както и основните им проблеми: безразборното 
паркиране в зелените площи, повреденото осветление, недостатъчното и неподдържано 
градско пространство, сивотата на сградите и мръсната, като цяло, среда.

2. СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВА И АДАПТИРУЕМА СРЕДА

Проектът предвижда ясно разграничаване на отделните функции и реорганизиране на 
общото пространство в квартала. Това ще гарантира съществуването на истински зелени 
пространства, които не са окупирани от автомобилите. Също така и официализиране на вече 
създадената от жителите алейна мрежа между блоковете с по-удобни за тях маршрути, които 
ще се свържат с официалните алеи.

Важна задача е създаването на нова и по-добра градска и зелена среда–нови детски 
площадки за игра, ново икономично и екологично осветление, нови по-устойчиви градски 
мебели, направени от по-здрави материали. Предвижда се и поливна система с дъждовна 
вода за малките градинки между блоковете.

3. ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ

За да може да се санират сградите, е необходимо да се организира учредяването на 
сдружения за етажна собственост. В това отношение проектът “Нашето Зелено Трошево” 
е уникален за България, защото не изисква индивидуални инвестиции и в тази своя част.  
При реновиране на сградите по новата програма в момента се допуска и промяна на 
инсталацията от вертикален към хоризонтален тип.
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ПОЛУЧИТЕ НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС  
WWW.ENERGY-VARNA.BG  

ИЛИ НА ТЕЛ: 0884182669 / 0884967878


