
Дата: 29.09.2015 г.
Страница: 27
Площ см2: 521.54

Резюме: От началото на този месец "Далкия Варна" ЕАД официално се ребрандира и новото
име на компанията вече е "Веолия Енерджи Варна" ЕАД. С тази стъпка топлофикационното
дружество ще черпи още повече от международния опит на световния лидер Veolia, който
работи в областта на енергетиката, водите и управление на отпадъците. Възползвайки се от
това, компанията ще продължи да развива мащабни инфраструктурни проекти с поглед към
по-удобния живот на своите потребители.

Заглавие: ЗАЕДНО С РЕБРАНДИРАНЕТО СИ "ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА"
ПРОДЪЛЖАВА ПО ПЪТЯ НА ИНОВАЦИИТЕ
Подзаглавие: "Далкия Варна" Вече е с ново име и нови посоки за развитие
Текст: От началото на този месец "Далкия Варна" ЕАД официално се ребрандира и новото
име на компанията вече е "Веолия Енерджи Варна" ЕАД. С тази стъпка топлофикационното
дружество ще черпи още повече от международния опит на световния лидер Veolia, който
работи в областта на енергетиката, водите и управление на отпадъците. Възползвайки се от
това, компанията ще продължи да развива мащабни инфраструктурни проекти с поглед към
по-удобния живот на своите потребители.
Иновационните проекти на "Веолия
Енерджи Варна" Първите два са свързани с условията на труд и безопасността и са по
програмите "Фонд условия на труд" и "Управление на човешките ресурси" -проекти, с който
във Варна се подобри средата на работа и безопасността на служителите. Третият проект, с
който компанията се гордее и който е на финалната права, е проектът за иновации по
програмата "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" и
подпрограмата "Внедряване на иновации в предприятията". "Веолия Енерджи Варна" е
първото дружество не само в сектор "Топлофикация", но и в сектор "Енергетика", което
печели подобен проект. Той е приключен в края на юни тази година, като в момента тече
окончателната верификация от страна на договаращия орган по оперативната програма,
след което ще се усвои договорената безвъзмездна финансова помощ. Проектът е и
предизвикателен, защото се изисква съфинансиране от 51% от общия бюджет от 1,1 млн. лв.,
осигурен извънредно от акционера.
Проектът е целеви и е извън програмата за инвестиции и ремонти, трипластов е и завършва с
платформа, която изцяло е обърната към клиентите. Тази платформа предоставя на крайния
потребител възможност за достъп до информация относно месечни разходи и консумирана
енергия. В резултат от реализацията й, дружеството устойчиво ще подобри качеството на
предлаганата услуга, а именно: своевременен мониторинг на технологичните процеси,
оптимизиране на работните параметри, по-бърза реакция при аварийни режими и
управление на процеса по превенцията им. Проектът за иновации е свързан с качествено
преструктуриране и оптимизиране на процеса на доставките на енергия и реалното
обръщане към клиента. В този проект е включена базата на една бъдеща разработка, която
ще се доразвие в следващата близо една година, за да може да придобие още по-удобен и
атрактивен за клиентите вид. Мотото на компанията е "Клиентът е нашата вселена" и това
не е случайно — "Веолия Енерджи Варна" успя последователно за 5 години да обърне
политиката си така, че тя да бъде изцяло в полза и подкрепа на клиента.
Целта на проекта, който е практически завършен, е да се осигури пълна прозрачност и всеки
клиент да може да следи какъв специфичен разход за отопление и топла вода има сградата,
каква е неговата сметка и текущ статус, какви са били разходите за енергия в исторически
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план. Наличните графики ще се развият и чрез визуализации от нов вид, клиентите ще се
подпомогнат да контролират потреблението си и да консумират по-разумно. Сред
проектите на "Веолия Енерджи Варна" е и присъединяването на комплекс от затворен тип с
400 апартамента, който премина доброволно от газ на топлофикация — несъмнено
положителна изненада. В момента тече мащабна работа по присъединяване на нов
комплекс от затворен тип с 240 апартамента. Има 2 нови жилищни сгради с по 80
апартамента, които са в процес на присъединяване и още няколко искания за следващи
периоди. Има искания дори за присъединяване на сгради, които са на няколко километра от
мрежата. Без съмнение се наблюдава осъзнаване и връщане към услугата и това е много
добра новина за топлофикационния сектор.
Стр. 27
в. Капитал Daily
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