Местен Дневен Ред 21 –
Устойчива София (07)
EKOСЕЛИЩЕ ГОРУБЛЯНЕ
Под-проекти:
1. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ &
СЛЪНЧЕВИ
ЕДНОФАМИЛНИ
КЪЩИ:
ИНОВАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗОБНОВИМИ
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И
ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ;
2. ТЕМАТИЧЕН ПАРК - EКOEКСПO - "ЗЕЛЕНА ИНСУТРИЯ"
3. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – ЗОНА ЗА
ОТДИХ И СПОРТ

Столична
Община
градската
инфраструктура,
и
възстановяване на околната среда;
Създаване на зелени площи и
място за отдих на мястото на
разрушената земя
–запазвайки
природата и биоразнообразието;
Общата площ за цялата програма е
37хка. (общинска земя). Одобрената
площ за този етап е 18 хка. (общинска
земя).
Основните елементи на Екоселището са:
A. Жилищна площ- 57 слънчеви
къщи,
административни,
социални и търговски сгради –
3ха.; Вариант Б – 25 къщи – 1 ха.;
B. Иновационен
център-

Статут и Управление
Според Закона за опазване на
околната
среда,
Закона
за
местното
самоуправление
и
местна администрация и други
(Закон за Регионалното развитие)
За изпълнението- вариант ООД
или Joint Venture

възобновяеми
енергийни
източници - /вкл. Площадка на

открито/ -0.7 хка.;
Първи етап на EКO-EКСПO възстановяване на околната среда
& управление на отпадъците,
градската
инфраструктура.
Технологии (в зависимост от
партньора-инвеститор
концепцията) - oфиси, изложбени
зали, площадки на открито 1,3ха;
D. Парк за отдих и спорт - 11.9 хка.
Специални съоръжения:
Спортен
комплексспортна
площадка на открито, басейн 6/12м - 1.9 хка. ;
Биологична станция за отпадни
води- 0.5 ха;
Съществуваща водна и паркова
"биотоп" площ - 4.5 хка.;
Други терени, улици, паркинги,
буферни насаждения, и тн. - 4.2 ха.
Предварително изчисления бюджет
покрива само 57 къщи и тяхната
инфраструктура. Ще бъде финализиран
след подготовката на бизнес план с
потенциалния
инвеститор
и
изработване на техническите проекти.
Сгради (изграждане) -60 къщи +
търговски и социален център - 2 160
000 $
Локална
инфраструктура
(водо
снабдяване, канализационна система,
ПСОВ, електричество, телефон/ ТВ,
доставка на газ, улици, паркинги, алеи)
- 1 850 000 USD
Цената на земята, предложена като
вноска
от
община
София
в
съвместното дружество е - 3 200 000
USD / 18 хка/;
Има вариант Б– 2 хка от част A + част
C + част D да бъде обединенa в
спортен Голф клуб и парк за отдих 15.3 хка;
Статут и управление
Община София град е собственик на
земята.
Различни алтернативи са възможни в
зависимост от създаденото съвместно
дружество или други меьанизи на
управление:
C.

Екоселищ
е

Вид на проекта: Инфраструктура;
Социален; Екологичен; Бизнес;
Възможни сектори: Екология, Зелена
Индустрия; Търговия; Услуги
Предприемачи: Търсене на партньоринвеститор на Софийска община за
създаването на Съвменстно дружество/
Акционерно дружество.
Стойност на проекта: от 1 000 000
Euro до 5 000 000 Euro
Очаквана
възвращаемост
на
инвестицията: Зависи от концепцията
и подготвения бизнес план с
вероятните партньори на инвеститора.
Продължителност на проекта:
Проект и изпълнение: 2 - 3 години
Нови работни места
Между120 и 1500 (в зависимост от
концепцията)
Подробно описание:
Пилотният проект- "Демонстрационен
проект Екоселище Горубляне" беше
създаден в рамката на проект по
прогрмата ФАР "План за екологично
управление за екозона София-Изток" и
местния модел за устойчиво развитие и
Евроинтеграция
"УСТОЙЧИВА
СОФИЯ".
Предложението включва 4 елемента :
Енергиина ефективност и нови
строителни
технологии
в
жилищното строителство;
Използване на възобновяеми
енергийни източници и „чиста
енергия" като например доставка
на газ;
Нови
технологии
за/при
управление
на
отпадъците,

Допълнителни документи.
Концепцията
за
EKOСЕЛИЩЕ
ГОРУБЛЯНЕ е основана на:
Структурната
схема
за
Функционално
зониране
(Предварителен
ОГП)
на
EКOЗОНА
СОФИЯ-ИЗТОК,
одобрена от община в края на
1999;
Одобрен списък за пилотни
проекти в рамката на Плана за
регионално развитие на София за
периода 2000-2006 - №6, code 6SOFXX-227;
Регулационен и строителен план,
одобрен от Софийска община,
отдел
Градоустроиство
и
архитектура;
Актове за за 18 ха. общинска земя;
Лице за контакт:
арх. Кристиан Миленов
Агенцията за устойчиво развитие и
Евроинтеграция (АУРЕ)
тел/факс: +3592 9818216; +3592 745021
asde@online.bg
stalkerkm@mobikom.com

Агенция за устойчиво развитие и
евроинтеграция (AУРЕ)

