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Столична община търси решения за развитие и управление на северното и източното крило на 
сградата на Централна минерална баня в София за пълноценно използване на минералната вода от 
минералния извор в близост до нея, обезпечени с план за приложението и поддръжката им и обосновка 
за икономическа устойчивост на концепцията. С тази цел общинското предприятие „Софпроект-ОГП“ 
състави задание за концепция, която да предложи оптимално решение за функциите, управлението 
и ефекта от използването на тази част на сградата, отчитайки съществуващите условия, 
характеристики и потенциал на средата.

Основната цел е достигането до Концепция за развитие и управление на северното и източното 
крило на сградата на Централна минерална баня в София. Концепцията трябва да включва план за 
функционално съдържание, бизнес план и бизнес модел за развитие, както и план за използването на 
минералната вода от находище на минерална вода (НМВ) „София-Център“.

Отворената покана се провежда в два етапа. След кандидатстване с документи, резюме на 
концепцията, резюме и структура на бизнес план и модел, и  предложение за начин на работа, 
материалите се разглеждат от комисия, която избира 3 екипа (Етап I). Избраните екипи разработват 
задълбочено концепциите си по всички изискуеми части. Столична община (в лицето на ОП 
“Софпроект-ОГП”) изплаща хонорар от 10 000 лв. без ДДС на всеки от трите екипа (Етап II). Накрая на 
Етап II всеки екип представя публично своето предложение. 

Обща част
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Контекст

Един от съществените градообразуващи фактори, определили местоположението на София и 
осигурили нейното съществуване на това място, наред с пътя свързващ Европа и Азия, кръстопът 
за югоизточните Балкани и благоприятния климат, е топлият минерален извор, който фиксира 
сърцето на града и до ден днешен. Значението на минералния извор за София е изобразено на герба на 
града като един от символите на столицата. Данните за извора датират още от преди 2400 години, 
като първите каптажи са направени от римляните. Наличието на минералния извор е определящ 
фактор за местоположението на селището.

Минералният извор е неразделна част от историческото развитие и наследство на София. Според 
исторически сведения в I-во хил. пр. н. е. тракийските племена серди основават град Сердика 
около топлите води на минералния извор. По-късно градът достига разцвет, когато става част 
от Източната римска империя, по времето на император Константин Велики (306-337 г.). В него 
са изградени термални бани, останки от които днес се намират в градината между джамията 
Баня Баши (16 в.) и Централна минерална баня. Съществуването на извора е отбелязано в редица 
исторически източници. През вековното си съществуване той не е пресъхвал и е имал  относително 
стабилни характеристики - химически състав, температура, дебит. 

Около минералният извор римляните изграждат огромен за времето си термален комплекс, който 
бил разположен косо на двете главни градски оси. В периода на I и II българско царство се предполага, 
че е използвано изграденото преди това съоръжение. По време на Османската империя върху 
римските основи е била изградена по-малка по обем от предхождащата я турска баня (хамам), която 
се е запазила до първите десетилетия след Освобождението. В началото на XX век в близост до 
минералния извор се построява днешната сграда на Софийската минерална баня. Строителството 
ѝ е замислено като комплекс от две постройки – малка баня (на мястото на днешните фонтани/ 
чешми) и голяма – съществуващата сграда. Малката бива разрушена по време на бомбардировките 
през Втората световна война, а голямата продължава да функционира до 1988 г., когато е спряна 
от експлоатация. Възстановяването ѝ започва през 1996 г. и с различни източници на финансиране 
продължава близо 20 години. През 2015 г. част от сградата отново е отворена за посетители като 
Музей за историята на София.

Изворите на минералните води на територията на Столична община са изключителни природни 
богатства за столицата. Приемствеността в традицията на тяхното използване от дълбока 
древност ги определя като забележително нематериално културно наследство, с което София би 
могла да се гордее.

Площадът пред Централна минерална баня (Банята) продължава да е едно от емблематичните за 
София публични пространства, оформен още в началото на 20-ти век. Концентрацията на знакови за 
града сгради като Централните хали, Джамията „Баня баши“ и Синагогата в близост допълнително 
подчертават важността на мястото. 

През 50-те години, с изграждането на новия административен център на столицата, банята и 
площадът и стават съседи на Ларгото, Партийния дом, ЦУМ, Министерски съвет и хотел Балкан.

Около изворите с топли минерални води се е оформил и продължава да се развива и днес градът.
Допълнителна информация може да се почерпи от Доклада по стъпка 3 на Визия за София по 
направление Идентичност и култура - Идентичност на София: разказ, бранд, визия.

По отношение на идентифицираните благоприятни тенденции в развитието на столицата, както 
и насоки и възможности за развитие спрямо международни добри практики, в контекста на София 
като туристическа дестинация, допълнителна информация може да се извлече от Доклада по 
стъпка 3 на Визия за София по направление Икономика - Конкурентоспособност на град София като 
туристическа дестинация според модела „Лугано“.

https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/02/Identichnost-na-Sofia-razkaz-brand-vizia.pdf
https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/03/Sofia_Tourism_Lugano.pdf
https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/03/Sofia_Tourism_Lugano.pdf
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През 1903-1904 г. е проведен конкурс за проектиране на минерална обществена баня. Печели проектът на арх. П. 
Момчилов и арх. Ф. Грюнангер. Работният проект е изготвен през 1905 г. от арх. П. Момчилов. Строителството и 
е завършено през 1911 г., а обектът е открит през 1913 г.

Сградата е построена на място, което през столетията винаги се е свързвало с минералната вода. Тук се 
намира каптажа на естествения минерален извор, важен градообразуващ фактор за цялата история на града. 
Между днешната баня и джамията Баня Баши е бил разположен някогашния термален комплекс на Сердика, а през 
османския период на това място е бил разположен градския хамам.

Бомбардировките от 1944 г. оставят следа, като засягат зоната на ваните на мъжкото отделение (източно и 
северно крило). В края на 40-те/ началото на 50-те години е направен основен ремонт, който обаче не отстранява 
всички последствия. Вероятно тогава е сменена и дограмата от дървена на желязна, както и оригиналното 
оформяне на куполите. От периода на основния ремонт до 1988 г. са правени многобройни преустройства.

Фасадното решение е в духа на българския национален романтизъм.

Детайли от фасадата и други художествени елементи са разработени по проект на художниците проф. 
Харалампи Тачев и проф. Стефан Димитров. Каменната пластика е дело на каменоделеца Георги Киселинчев.
Декоративния фонтан пред сградата на Централна минерална баня е създаден в края на 50-те и началото на 60-
те от арх. Делчо Сугарев и керамика Георги Бакърджиев.

През 1986 г. Централна минерална баня1  е затворена за ремонт, но над 10 години не се стопанисва и се руши. 

В периода 1975-1989 г. се разработват многобройни планове, концепции и решения относно бъдещото развитие 
и преструктуриране на сградата на ЦМБ, включително и планове, предвиждащи обединяването на сградата на 
ЦМБ с тази на НАГ в общ комплекс, като сградата на НАГ се превърне в хотел. Възложено е изработването на 
няколко проекта в различни варианти на колективи, ръководени от видни архитекти като арх. Васил Китов, арх. 
Константин Мрянков, проф. д.а.н. Тодор Кръстев, и др. В разработването са участвали водещите проектантски 
организации и институти като „Главпроект“, Националния институт за паметници на културата (НИПК), 
Научния институт за проучване и проектиране (НИПП), Института по курортология и др. 

През 1993 г. Управление “Инвестиционна политика” към Столичната голяма община обявява международен търг 
за концесия на сградата, като я предоставя за безвъзмездна експлоатация за срок от 50 години, срещу което 
изисква нейната реставрация и реконструкция. Намерението се осуетява поради липсата на кандидати през 
следващата една година;

През същата година, по времето на кмета Александър Янчулев и Главния архитект Яким Петров, от отдел 

Историческа справка за сградата
на Централна минерална баня

1  Историческата справка за сградата на Централната минерална баня за периода след 1986 г. е изготвена към ноември 2018 г. от инж. Борис Чилев, зам.-
директор на РИМ София. Допълнена е по данни от документи налични в Националния документален архив на НИНКН, Столична община и Столичния общински 
съвет. Историческата справка от инж. Чилев, както и други материали могат да бъдат намерени на сайта на Регионалния исторически музей – София > 
новини> съобщения> Обществено обсъждане.
Становищата следствие на обсъждането на идейния проект за адаптация на сградата от есента на 2018 могат да бъдат разгледани на същия сайт - тук.

https://www.sofiahistorymuseum.bg/bg/novini/saobstenij/item/767-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://sofia.bg/public-discussions/-/asset_publisher/f7DDrCt6UHSA/content/stolicna-obsina-i-regionalen-istoriceski-muzej-sofia-organizira-obsestveno-obs-zdane-na-doklad-soa18-vk66-7128-29-09-2018-otnosno-proekt-adaptacia-na-/pop_up?inheritRedirect=false
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“Цени” към общинско дружество Софинвест се прави предварителна оценка на възможната реконструкция и 
реставрация и превръщане на ЦМБ в съвременен балнео-рехабилитационен център. Проведени са предварителни 
разговори с фирми и специалисти от Франция (1993 г.) и от Израел (1994 г.), но разговорите завършват без 
конкретен резултат;

През 1994 г. се провежда международен търг за намиране на инвеститор за реставрацията, реконструкцията 
и модернизацията на сградата на ЦМБ, но поради ниската възвръщаемост за очакваното финансиране и той 
завършва без резултат;

През 1995 г. се провежда международен търг. За повишаване на неговата атрактивност и по-пълноценно 
оползотворяване на комплекса на банята, с Решение № 1 от протокол на СОС № 54 от 12.10.1994 г., към обхвата 
на търга се добавя сградата зад нея към ул. „Сердика” 5а, изградена специално за службите на Управление 
„Архитектура и градоустройство” (УАГ). Идеята е там да се развие хотелската част към бъдещ СПА център. 
Търгът отново е неуспешен и не се явяват кандидати за концесия на сградата на ЦМБ.

В първите месеци на 1996 г. Столичната община и УАГ възлагат на колектив от УАСГ с ръководител проф.д.а.н. 
арх. Тодор Кръстев „Детайлен застроителен и регулационен план (ЗРП) на зоната около ЦМБ.

След пожара през 1992 г., кражбата на покривните обшивки през 1997 г., главният архитект на София - арх. Стоян 
Янев, прави предложение Столичната община да започне постепенно възстановяване на рушащия се паметник 
на културата със собствени средства,  като се обмисля възможността за адаптиране сградата на банята за 
нуждите на Музея за история на София, който от основаването му от Кмета на София Владимир Вазов през 1928 г. 
няма дом и съхранява своите над 100 000 експоната в няколко затворени помещения и правителствени гаражи в 
района около площад „Бански“.

През 1997 г. по възлагане на Столична община е демонтирана покривната конструкция и е изпълнена нова.

С Протокол от 11.06.1998 г., от заседание на Националния съвет за опазване на паметниците на културата 
(НСОПК) към Министерство на културата е взето решение частично да се промени  функцията на паметника 
на културата, като сградата на Централна минерална баня се адаптира за музей на София. На заседанието се 
дискутират постъпилите на база дискусии четири предложения. Две от тях, предлагащи сградата на ЦМБ да 
бъде адаптирана изцяло с музейна или изцяло с балнеоложка функция, не получават нито един глас в подкрепа. 
Предложението за малка част от сградата с музейна и останалата част с балнеоложка функция получава подкрепа 
от трима участника, а останалите подкрепят предложението за преобладаваща музейна функция с малка част за 
балнеология. Препоръчва се изработване на задание по така препоръчаната функционална схема и провеждане на 
Национален архитектурен конкурс. Протоколът от заседанието е наличен в Националния документален архив към 
НИНКН.

С Решение №51 по Протокол №46/27.07.1998г. на Столичен общински съвет се предоставя част от бившата 
сграда на Общинска минерална баня за настаняване на Софийски исторически музей.

През 1998г. от Столична община е проведен национален конкурс за проект за „Адаптация на общинска минерална 
баня за Музей на София с активно присъствие на минерална вода”,  спечелен от колектив в състав арх. Ст. 
Константинов, арх. Ал. Генчев, арх. Игл. Люцканова и инж. Г. Колчаков. От Столична община е възложено на 
спечелилия конкурса да изготви работен проект поетапно. Проектът е разработен в три етапа, тъй като 
обектът е голям и Столична община, към този момент, трудно би могла да осигури необходимите средства за 
реализирането на целия проект и въвеждането му в експлоатация като едно цяло.

Идейният проект за „Адаптация на общинска минерална баня за музей на София с активно присъствие на 
минерална вода” е съгласуван от НИПК през месец юни 1999 г. Същата година,  след проведена обществена 
поръчка по ЗОП, е демонтирано старото котелно помещение, находящо се в двора между банята и сградата на 
Направление “Архитектура и градоустройство” (НАГ). Работните проекти за музейната част – I-ви и II-ри етап,  
са съгласувани от НИПК (сега НИНКН) и одобрени от ДАГ (сега НАГ) през 2001-2002 г.

През есента на 2004 г. по проект „Красива България” на МТСП/ПРООН е проведен конкурс за избор на изпълнител 
за частична реализация на I-ви етап от музейната част за одобрения проект. Договорите с изпълнителите са 
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приключени в началото на 2007 г., като са изпълнени частично строително–монтажни работи по Архитектурно-
строителна, Електро, ВиК и ОВ части.

Керамичните пана, които общо са 18 000 на брой по фасадите, ризалитите и по куполите, са изготвени по 
оригинални рецепти и калъпи, в специално създаденото по идея на инж. Петър Митанов керамична работилница 
с пещ в сутерена на сградата от керамиците Янко и Дарина Петрови. През 2001г. е изпълнено възстановяване 
и укрепване на керамичната украса по трите купола на западната фасада. От 2002г.-2004г. е изпълнена 
консолидация и възстановяване на керамичните пана по западната, по южната и по северната фасади, както и 
по югоизточен и по североизточен ризалити. Към днешна дата не е възлагано възстановяване на керамичната 
украса само по източната фасада, към сградата на НАГ.

През 2003 г. пространството пред сградата на Централна минерална баня също е реконструирано.

През март 2005 г., по повод предявен инвеститорски интерес, е направено предложение за предоставяне на 
концесия върху северното крило за водолечебен и СПА център. Предложението не е прието от СОС.

През лятото на 2006 г., със заповед на Кмета на Столична община, е възложено да се проведе процедура за 
предоставяне на концесия върху обект „Част от имот, публична общинска собственост – северно и източно 
крило, малък и голям басейн и два от вътрешните дворове на Общинска минерална баня, с обща концесионна площ 
от 5 603 кв.м. за експлоатация като водолечебен и SPA център”.

През 2007 г. столичният общински съвет приема ново решение към бъдещия SPA център да се добавят 
пространствата, предвидени във втория етап на музейната част, където се намират двата големи „студени” 
плувни басейна за мъже и за жени. През 2008 г. е направена и самата преработка на проекта.

С Решение №296/12.06.2008г. на Столичния общински съвет е открита процедура за предоставяне на концесия 
върху обект Централна минерална баня – водолечебен и Spa център. За концесионния срок от 20 години от 
концесионера се очаква да заплаща на концедента (Столична община) минимално годишно възнаграждение в размер 
на минимум 12 % от приходите на концесионера, но не по-малко от 375000 евро. До въвеждане в експлоатация 
концесионерът следва да направи инвестиция в строително-монтажни работи 7300000 лева и 1800000 лева за 
останалия срок на концесията.

През април 2009 г. е внесено предложение за нови условия за концесията на Централна минерална баня. 
Концесионния срок се променя от 20 на 25 години. 

През 2012 г. СО обявява нов конкурс за концесиониране само на северното крило за водолечебен и СПА център, но и 
той завършва без резултат;

През 2011 г. Столична община печели безвъзмездна финансова помощ  по схемата за подкрепа за развитието 
на природни, културни и туристически атракции по Оперативна програма „Регионално развитие”, към МРРБ 
приоритетна ос за подобряване на туристическите атракции свързаната с тях инфраструктура” за-I ви етап 
от  инвестиционния проект за Адаптация на Общинска минерална баня за музей на София с активно присъствие 
на минералната вода. Изпълнението на проекта приключва през 2014 г. През септември 2014 г. от ДНСК е издадено 
разрешение за ползване на обекта. Една година по-късно е  изпълнена постоянната експозиция на Музея за 
история на София и сградата е отворена за посетители. От своето откриване до ноември 2018 г. експозицията 
на музея е посетена от над 250 000 посетители.

Сред извършените консервационно-реставрационни дейности в частта на сградата Музей за история на София 
са възстановяване на парапети, възстановени са подовите настилки, дограмата е подменена при спазване на 
всички детайли и членения, цветните рецептури и химичен състав на оригиналните цветове са възстановени.  

С Решение № 557/14.09.2017г. на СОС процедурата по отдаване на концесия е прекратена, поради липса на 
икономически интерес за изграждане на съвременен SPA център. Основните мотиви на общинския съвет за 
това са големия размер на инвестицията и недоброто съотношение на разходи и приходи, липсата на подходящи 
хотели в околното пространство, липсата на собствен паркинг, локацията, чувствителното намаляване на 
дебита на минералната вода след земетресението в гр. Перник през 2012 г. и други.

https://council.sofia.bg/documents/20182/262470/R296_2008.pdf/dfe888a8-c1ed-4c0e-b700-b9148ac2530a
https://council.sofia.bg/documents/20182/558171/R557-2017.pdf/bdd9314c-5e53-48b3-888c-8f7429dd5462
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Преглед на 
стратегически 
и планови документи
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Дългосрочна стратегия за развитие на 
София и крайградските територии 
“Визия за София”

Оползотворяване на хидротермалните 
ресурси от находищата на минерални води 
на територията на Столична община

Дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии „Визия за София“, която предстои 
да бъде разгледана и приета от Столичния общински съвет, извежда редица мерки и действия за постигане на 
разнообразни цели разпределени в 5 приоритета - Умело управлявани ресурси, Многообразен град, Включване на 
гражданите, Адаптивен град, Компактен град. Тук са изведени теми от документите с възможно приложение 
върху обекта и територията около Централна минерална баня в София.

Мярката „Реконструиране на съществуващи и изграждане на нови спа центрове и минерални плажове“ помага за 
реализацията на целите Устойчив ресурсен и енергиен баланс и Устойчив и иновативен туризъм.

Други мерки, които намират възможност за приложение в конкретната територия са:

Изграждане на система за използване на геотермалната енергия (стъпка “Използване на геотермална 
енергия” към цел “Устойчив ресурсен и енергиен баланс”)

Реинтеграция на културното наследство (стъпка “Съхранени пластове” към цел “Качествена градска среда”)

Обновяване и създаване на нови публични пространства (стъпка “Живи и атрактивни публични 
пространства” към цел “Качествена градска среда”)

Провеждане на редовни образователно-информационни кампании за минералните води (стъпка “Природата 
предлага забавление, почивка и терапия” към цел “Здравословен живот и здрави хора”)

Насърчаване на идентичността (стъпка “Разпознаваеми квартални идентичности и обособени локации” към 
цел “Устойчив и иновативен туризъм”)

Изследване, развитие и популяризиране на интересни елементи на кварталната идентичност (стъпка   
“Разпознаваеми квартални идентичности и обособени локации” към цел “Устойчив и иновативен туризъм”)

Обектът и територията дават възможност да се приложат и други дейности свързани със стъпките за 
постигане на различни приоритетни цели на Визия за София. Пълния текст на документа с целите и стъпките, 
както и документа с мерките към тях може да бъде изтеглен от сайта на Визия за София.

Изворите на минерални води на територията на Столична община са изключително природно богатство. 
Приемствеността в традицията на тяхното използване през столетията ги определя като забележително 
нематериално културно наследство, гордост за София. 

Хидротермалните ресурси на територията на Столична община - различни по тип (химичен състав и 
температура) включват общ възможен дебит от порядъка на 500 л/сек и извлекаемо количество геотермална 
енергия, изразено в топлинна мощност, около 48-50 MW.

Съгласно Общинския план за развитие (ОПР) на София за периода 2014-2020 г. (одобрен с Решение №159 по Протокол 
№30 от 06.04.2017 г. на СОС), както и Стратегията и Програмата за оползотворяване на хидротермалните 
ресурси от находищата на минерални води на територията на Столична община (приети с Решение №561 от 
14.09.2017 на СОС), са изведени следните насоки за използване на това ценно природно богатство:

Изграждане на различни по вид и функция хидротермални центрове с използване на минерална вода: 
лечебно-оздравителни (балнеологични), рекреационни, спа и спортни, центрове и заведения в градските и 
околоградски територии;

https://vizia.sofia.bg
https://council.sofia.bg/documents/20182/376823/Copy+of+159.pdf/5fc10b0a-c462-4f1e-93ab-77725fb91d8d
https://council.sofia.bg/documents/20182/558171/R561-2017.pdf/4f9db8f8-2479-4f37-8e2b-6daa203d7bcd
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Осигуряване безвъзмездно на ресурс и вододобивни съоръжение за питейни цели на населението чрез 
водоналивни кътове и чешми;

Развитие на туристическия бизнес в града и неговите околности;

Геотермално отопление и отопление и кондициониране на бъдещите хидротермални центрове и заведения, 
както и държавни и общински сгради в централните градски зони;

Осигуряване на нови работни места, професионална и творческа реализация на кадри със стопанска, 
инженерно-техническа, природо-научна, медицинска, управленска и друга квалификация;

Възраждане, развитие и утвърждаване на заложената в антично време хидротермална култура и традиция; 
овладяване на най-високите социални, икономически и технологични постижения на европейския 
термализъм; търсене на самобитни (оригинални) форми и решения за многопластово и съдържателно 
използване на уникалните по величина и многообразие хидротермални богатства на столицата.

Специфична цел 3.3.1 “Използване на капацитета на минералните води и лечебния микроклимат за развитие 
на лечебен СПА туризъм” към Стратегическа цел 3 “Интегрирано пространствено развитие и издигане на 
общинския център в полицентрична система от големи градове в ЕС” на ОПР 2014-2020 се реализира чрез 
конкретни действия по серия от мерки, сред които и Мярка 3: Ремонт и изграждане на модерен СПА център в 
сградата на Централна минерална баня - северно крило. 

Дейностите от краткосрочната програма на ОПР са препотвърдени с тези от „Програма за оползотворяване 
на хидротермалните ресурси от находищата на минерални води на територията на Столична община“ 
2017 г., където са описани както общи дейности по обследване, експлоатация и опазване на минералните 
води, които са насочени към мрежата от обекти и инфраструктура за територията на общината, така и 
конкретни дейности и задачи по отделните осем хидротермални находища, предоставени на Столична община 
безвъзмездно, за стопанисване и управление за срок от 25 години с Решения №№ 30-37/2011г. на министъра на 
околната среда и водите.

Стратегията и Градоустройствената програма за ползване на минералната вода към ОПР на СО определя 
следните основни цели:

Целогодишно използване на потенциала от минерални води за лечебно-оздравителни, рекреационни, 
спортни, естетични, развлекателни, битови и други потребности;

Изграждане на разсредоточена мрежа (система) от хидротермални центрове и заведения с различно 
предназначение, местоположение, съдържание и натоварване.

Краткосрочната програма за периода 2016-2020 г. към “Програма за оползотворяване на хидротермалните 
ресурси от находищата на минерални води на територията на Столична община” от 2017 г. предвижда 
следните дейности по обследване, опазване и експлоатация на минералните води:

възлагане и изготвяне на хидрогеоложки доклади за оценка (актуализиране) на експлоатационните ресурси на 
находищата на минерални води;

възлагане и изработване на хидроложки доклад и проекти за оразмеряване на санитарно-охранителни зони 
(СОЗ) на находищата на минерални води;

изработване на ПУП (при необходимост);

провеждане на процедури по придобиване на публична държавна собственост на СОЗ-пояс I и съоръженията 
в СОЗ-пояс I (при необходимост)

обезщетяване на собственици на имоти (при необходимост)

изграждане на пояс I от СОЗ към водоизточниците и обслужващи сгради и съоръжения (при необходимост)

изработване и приемане на Наредба за издаване на разрешителни за водовземане от минералната вода, 
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извършване на услуга на водопренос/ водоподаване по общински проводи за минерална вода и учредяване на 
сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Столична община;

проектиране на обслужващи сгради и съоръжения към водоизточниците (при необходимост)

възстановителни и ремонтни дейности за експлоатация на водовземните съоръжения, обслужващите 
сгради и съоръжения към тях за добив на минерални води.

По отношение на хидротермално находище на минерална вода “София - Център” са включени следните 
дейности и задачи:

1. Проект за определяне на санитарно-охранителна зона - пояс I около водовземните съоръжения (каптиран  
    естествен извор и сондаж №3-хг) и зони за защита2;
2. Проектиране на геотермална централа за отопление на общински и държавни сгради в центъра на София;
3. Проектиране на водопроводна мрежа за минерална вода за обслужване на геотермалната централа за отопление;
4. Изготвяне на проект за присъединяване на КЕИ/ Сондаж С-3хг към водопровод за минерална вода;
5. Проектиране и изграждане на модерен СПА-център в част от сградата  на Централна минерална баня   
    (Регионален исторически музей (РИМ) София)

Следните документи могат да бъдат намерени на страницата на Направление архитектура и 
градоустройство:

Решение № 561 от 14.09.2017 на СОС за приемане на Програма за оползотворяване на хидротермалните 
ресурси от находищата на минерални води на територията на Столична община и Стратегия за използване 
на потенциала от минерални води и земна топлина на територията на Столична община)

Приложение картни материали3  за минерални води към Решение №561 от 14.09.2017 на СОС

Стратегия за използване на потенциала от минерални води и земна топлина на територията на Столична 
община 2017 г.

Програма за оползотворяване на хидротермалните ресурси от находищата на минерални води на 
територията на Столична община 2017 г.

2 Процедурата е във финален етап (февруари 2020 г.)
3 Графичните материали, база за приложените към Решение №561, с по-високо качество са част от приложенията по част Общ 
   устройствен план на настоящия раздел.

Общ устройствен план 
на Столична община
Общия устройствен план (ОУП) на Столична община (одобрен с Решение №697 от протокол 51/19.11.2009 г. и 
Решение №960/16.12.2009 от Министерски съвет) предоставя като част от материалите си по част Геология 
и минерални води следните картни материали:

Инженерно-геоложко и хидрогеоложко зониране за територията на София.  

Стратегия (пространствен модел) за използване на хидротермалните ресурси на територията на СО

Термоводоносни зони и находища на термоминерални води (хидротерми) на територията на СО

На тази основа стъпват и предвижданията на Общинския план за развитие, както и последващите Стратегията и 
Програмата за оползотворяване на хидротермалните ресурси от находищата на минерални води на територията на 
Столична община.

Картите, както и останалите материали част от ОУП могат да бъдат разгледани на сайта на ОП “Софпроект-ОГП”.

https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2Fmineralni%20vodi%2FRESHENIE%20561_14.09.2017%20NA%20SOS.pdf
https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2Fmineralni%20vodi%2FR561-PR-maps-mineralni-vodi.pdf
https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2Fmineralni%20vodi%2FSTRATEGIYA%20-%20MINERALNI%20VODI.pdf
https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2Fmineralni%20vodi%2FPROGRAMA%20-%20MIN.%20VODI.pdf
https://www.sofproect.com/Images/web_maps19112009/_6.pdf
https://www.sofproect.com/Images/web_maps19112009/_9.pdf
https://www.sofproect.com/Images/web_maps19112009/_8.pdf
https://sofproect.com/portfolio/общ-устройствен-план-на-со/
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Стратегия за развитие на културата 
в София 2013 – 2023 г. - София – 
творческа столица

Стратегията за развитие на културата в София за периода 2013-2023 г. очертава 5 приоритета, сред 
които е и Културното наследство на променящия се град. Основната цел на този приоритет е културното 
наследство да се превърне във фактор за устойчиво градско и регионално развитие и културен капитал, който 
притежава и икономическа и социална стойност, като едновременно с това се обогатят възможностите за 
взаимодействие със съвременните изкуства.

Сред посочените предизвикателства са:

Ефективната социализация на културното наследство в живота на града и културните процеси, без София 
да се превръща в град-музей.

Утвърждаване на историческия център на София като част от Световното културно наследство.

Комплексният характер на дейностите, свързани с културното и природното наследство на града, изисква 
интердисциплинарен подход.

Сред задачите за постигане на набелязаните цели са:

Осигуряване на широк достъп до културните ценности, разработване, предлагане и популяризиране на 
традиционни и алтернативни културни и еко-маршрути в София, насочени към различни целеви групи.

Стратегическа хоризонтална политика – инфраструктура в контекста на приоритет Културното 
наследство на променящия се град следва да се реализира чрез:

Диверсифициране на източниците на финансиране в управлението на дейностите, свързани с културното и 
природното наследство в София, ефективно използване на възможностите по Оперативните програми на 
Европейския съюз, публично-частни партньорства, в т.ч. концесии.

Насърчаване на търговията с продукти, създадени на базата на културни ценности, производство и 
търговия на копия и сувенири, включително и чрез интернет.

Пълния текст на стратегията може да бъде намерен на официалния онлайн портал на София > кмет на София 
> Стратегии > Стратегия за развитие на културата на София 2013-2023 г.. На същия портал могат да бъдат 
разгледани и други стратегически документи на Столична община.

https://www.sofia.bg/en/web/mayor-of-sofia/strategies/-/asset_publisher/A6phRQPDMA97/content/strategia-za-razvitie-na-kulturata-v-sofia-2013-2023-g-/20182?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fen%2Fweb%2Fmayor-of-sofia%2Fstrategies%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_A6phRQPDMA97%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
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Основни 
характеристики 
на сградата
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Конструктивната система – носещи тухлени стени, железни релси, куполни покрития над басейните и главния 
вход, дървена покривна конструкция в останалата част на сградата.

Използвани материали - облицовки от бял камък, обшивки от оловни листове по куполите. В интериора  - 
стенна облицовка от италиански полиран мрамор, цветна италианска керамика по пода. 

Застроена площ (ЗП) на северно и източно крило – около 1835 кв.м

Разгъната застроена площ (РЗП) на северно и източно крило – около 5600 кв.м

Сутерен –   кота: – 4.15

I-ви етаж –  кота: ± 0.00

II-ри етаж –  кота: +3.98/ 4.08 

Тавански етаж –  кота: +7.52

*котите са ориентировъчни, в обема на сградата има надвишения и понижения спрямо посочените основни нива.

Големият басейн има дълбочина от - 1.12 до - 2.60 спрямо основното ниво в посока изток запад

Малкият басейн има дълбочина от - 1.45 до - 2.00 спрямо основното ниво в посока изток запад

Във връзка с намерението за адаптация на цялата сграда на Централна минерална баня от есента на 2018 г. 
е изготвено Конструктивно становище, което дава информация за актуалното техническо състояние на 
сградата към ноември 2018 г. Документът е достъпен на сайта на Регионалния исторически музей - София, 
раздел Новини, секция Съобщения.

Централната минерална баня в гр. София е архитектурно-художествен паметник на културата с категория 
„национално значение“.

Сградата е обявена като архитектурно строителен паметник на културата с категория „местно значение“ 
във вестник „Известия“, бр.73/ 1955 г. 

Фигурира в Актуализирания списък на индивидуалните архитектурни, исторически и художествени паметници 
на културата в град София – Централна градска част, изпратен на общинските власти с писмо №2637 от 
07.06.1988 г. на НИПК, като архитектурно строителен и художествен паметник на културата с категория 
„местно значение“ .

В ДВ бр.25/1988 г. в „Списъка на обявените в „Известия“ бр.73/1955 г. паметници на културата в София от 
„местно значение“, които се прекатегоризират в категория „национално значение“ и допълват вида си 
фигурира обект: „Сграда на Централни минерални бани, архитектурно-художествен паметник на културата“.
Към разработената през 1998 г. конкурсна програма за изработване на проект за „Адаптация на Централна 
минерална баня за музей на град София с активно присъствие на минералната вода и архитектурно-
благоустройствено решение на прилежащите пространства“ са изведени недопустимите намеси:

нарушаване на основната планова схема на сградата;

нарушаване (видоизменяне) на първообраза на фасадите с  художествено-декоративна пластика;

Конструкция, материали, физически 
параметри и техническо състояние

Статут на недвижима 
културна ценност

http://www.sofiahistorymuseum.bg/images/pdf/banj/konstruktivna-ekspertiza-severno-iztochno-krilo-banq.pdf
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нарушаване на пространствената цялост на представителните помещения към централния вход и 
четирите басейна с куполните и сводести покрития;

разрушаване и премахване на художествено-декоративните елементи в интериора – теракотни настилки 
и мозайки, железни парапети, мазилкова пластика и пр.

Схеми, представяща местата за възможна намеса спрямо тези, които следва да запазят композиционната 
си структура и пространствена цялост са приложени към Заданието и могат да бъдат разгледани тук - 
Прил_А_006_СХЕМИ ДОПУСТИМИ НАМЕСИ.pdf.

Списък на документите налични към досието на сградата на Централна минерална баня в архива на Националния 
институт за недвижимо културно наследство може да бъде разгледан тук - Прил_А_007_Документи налични в 
архива на НИНКН.pdf.

https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_А_006_СХЕМИ-ДОПУСТИМИ-НАМЕСИ.pdf
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_А_007_Документи-налични-в-архива-на-НИНКН.pdf
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_А_007_Документи-налични-в-архива-на-НИНКН.pdf
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Минерална вода и 
експлоатационни ресурси
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Балнеологична
оценка

За каптирания естествен извор – находище на минерална вода „София-Център“ има изготвена Балнеологична 
оценка №15 към 04.08.2014 г. на Министерство на здравеопазването. Тя съдържа информация за Геоложките и 
хидрогеоложките характеристики, състава и свойствата на водата.

Балнеологичната оценката е достъпна на сайта на Направление “Архитектура и градоустройство” (НАГ) - раздел 
“Минерална вода”, Находища, и на сайта на Регионалния исторически музей - София, раздел Новини, секция Съобщения.

Находище на минерална вода 
“София - Център” - Експлоатационни 
ресурси и технически възможен дебит 
на водовземните съоръжения

Находище на минерална вода „София-Център” е проявено в централната градска част на столицата като 
минералната вода от него излиза на повърхността чрез каптиран естествен извор (КЕИ). Понастоящем 
изворът е единственият експлоатационен водоизточник в находището, като минералната вода от него 
се използва за питейни цели в обществен питеен кът и сезонно - за допълнително отопление в сградата на 
Централна минерална баня.

През 1970 г. в  границите на находището на разстояние 216 м североизточно от КЕИ е изграден Сондаж № 
С-3хг с дълбочина 490,0 м. Макар че сондажът е разкрил термална вода и е бил оборудван като експлоатационно 
съоръжение (с каптажна шахта и помпен агрегат), към настоящия момент той не се експлоатира.

Фигура 01: Ситуация на минералните водоизточници при софийската Централна минерална баня

https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/772
https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/772
http://www.sofiahistorymuseum.bg/images/pdf/banj/balneologichna-ozenka.pdf
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Фигура 02: План на сондажния минерален водоизточник 3-хг и водочерпателната станция за експлоатация на 
естествения минерален извор при софийската минерална баня

След предоставяне на находище „София-Център“ от страна на МОСВ на Столична община по възлагане на НАГ са 
проведени обстойно обследване на актуалното физическо състояние на сондажа и хидрогеоложки тестове за 
установяване на актуалните ресурси на КЕИ и сондажа, в резултат на което със Заповед №РД-791 от 20.12.2018 
г. на Министъра на Околната среда и водите за находище на минерална вода „София - Център“ са утвърдени:

Експлоатационните ресурси на находището;
Технически възможния дебит за експлоатация на водовземните съоръжения (КЕИ и сондаж №С-3хг), както следва:
— За КЕИ експлоатационен дебит - 12 л/сек;
— За сондаж №С-3хг експлоатационен дебит - 8 л/сек.;
Препоръки за извършване на задължителни ремонтно-възстановителни дейности по каптажната камера на сондажа;
Начин на експлоатация;
Режимът за преоценяване на ресурсите и технически възможните дебити във времето.

Според химическия състав минералната вода от КЕИ в находище „София-Център” е хидрокарбонатно-
сулфатно-натриева с обща минерализация от 0,27g/dm, силно алкална (рН=9,6), с флуорно съдържание 1,89 mg/l. 
От редките елементи най-значимо е присъствието в минералната вода на В (бор) и микросъдържания на Li 
(литий) и Ga (галий). Минералната вода отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството 
на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр.30/2001 г.) и може да се използва за питейно-битово 
водоснабдяване.

Минералната вода може да се използва за лечебни и профилактични нужди и е подходяща за  лечение на 
стомашно-чревни, чернодробно-жлъчни, травматични и други заболявания.

Температурата на минералната вода е 45°С.

Заповедта за утвърдените ресурси е част от приложенията към настоящото задание и може да бъде 
разгледана тук - Заповед-ресурси_№791-2018_МОСВ.

https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FЗаповед-ресурси_№791-2018_МОСВ.pdf
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Отворена покана: 
етапи, изисквания, 
кандидатстване, срокове

Събирането на концепции се провежда в два етапа.

Етап I – Предварителен подбор: представяне на кандидатура, съобразно 
изискванията на Възложителя.

Комисия - Избор на три екипа

Етап II – Разработване на концепции: всеки от избраните екипи развива 
кандидатурата си, одобрена в Етап I, в цялостна концепция, съобразно 
изискванията на Възложителя. На поканените да участват в Етап II ще бъде 
заплатено възнаграждение в размер на 10000 (десет хиляди) лева без ДДС.

Финал - публично представяне, дискусия и обратна връзка от обществеността.

В следващия раздел подробно са разгледани стъпките и изискванията към всеки 
етап от отворената покана.
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ЕТАП I – 
Предварителен подбор
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Етап I – 
Предварителен подбор

Кой може да участва

Може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, 
както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на настоящата отворена 
покана, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Участник

Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която Участниците ще 
участват в поръчката.

Няма ограничение във формата на регистрация. Възможно е Участникът да е неправителствена организация, 
търговско дружество, сдружение, обединение по Закона за задълженията и договорите, или друго.

Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ за създаване 
на обединението (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), както и следната 
информация във връзка с конкретната обществена поръчка.

Правата и задълженията на участниците в обединението;

Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

Уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор/
партньори, който/които да представлява/представляват обединението за целите на настоящата обществена 
поръчка. 

В случай, че Участник е обединение, което не е регистрирано при възлагане изпълнението на дейностите (в Етап 
II), Участникът следва да извърши регистрация по БУЛСТАТ, или еквивалентна съгласно законодателството на 
държавата, в която обединението е установено, след като бъде уведомено за извършеното класиране и преди 
подписване на Договора за възлагане на работата в Етап II.

Всеки Участник следва да представи набор от документи, подробно изброени по-долу.

Изисквания към екипа и експертите в него

Участникът трябва да предложи екип, който включва минимален брой експерти с определен опит и 
компетентност. Всеки от експертите представя декларация за съгласие за участие в тази процедура, липса 
на свързаност с членовете на предварително оповестената Комисия и участие само в дадения екип. Образец на 
тази декларация е приложена към заданието.

Всеки Участник има право да кандидатства само с едно заявление.

Всеки експерт може да е част от екипа само на един участник.

Лице, което участва в обединение на друг Участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие. 

Възложителят определя като критерий за допускане на Участниците до Етап II от отворената покана доказване 
на професионална компетентност на екипа, ангажиран с изпълнението на предмета на отворената покана.

Всеки Участник трябва да представи екип, който ще изпълни задачата поставена със Заданието, който трябва 
да се състои от минимум следните задължителни експерти, членове на екипа:

Икономист или финансист
Висше образование в областта на социалните, стопанските и правните науки или еквивалент.
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Архитект
Висше образование - специалност “Архитектура” или еквивалент. 

Инженер Хидрогеология или инженер Водоснабдяване и канализация
Висше образование - “Хидрология и инженерна геология” или еквивалент.

Инженер водоснабдяване и канализация
Висше образование - “Хидрология и инженерна геология”, “Водоснабдяване и канализация” или еквивалент. 

Социолог или културолог, или антрополог
Висше образование в областта на хуманитарните, социалните, стопанските и правните науки или еквивалент.

Не се поставя като изискване притежаването на пълна или ограничена проектантска правоспособност.

Всеки от експертите трябва да има опит от минимум 3 години в специалността си. 

Изпълнението на изискванията за наличие на образование и опит се доказва с представяне на копия от 
документите (копие от дипломата за завършено образование, копие от трудова, осигурителна книжка, 
референции, други)

Участникът следва да приложи биографии на членовете на екипа, с приложен списък с относими проекти и/или 
дейности, в които всеки от тях е участвал. Посочват се само проекти и дейности, които експертите намират 
за доказващи капацитета им относим към предмета на настоящото задание. Списъкът следва да съдържа 
следното за всеки един от проектите и/или дейностите:

Име на проект/ дейност и кратко описание, включващо: наименование на обекта, възложител/ инвеститор, 
населено място, основни параметри на проекта/ дейността;

Актуално състояние на проекта и/ или последващ ефект от дейността/проекта;

Графични материали (ако е приложимо);

Доказателства за участие на експерта (договор за възлагане/ изпълнение, регистрация за участие в конкурс, 
трудов договор, препоръка, удостоверение или друг относим документ);

Оценката на професионалната компетентност на всеки един от предложените задължителни експерти ще се 
извършва въз основа на опита му при изработването на проекти, и/ или дейности, относими към предмета на 
отворената покана.

След преминаване на участника в Етап II не се допуска замяна на експертите в процедурата. Възможно е 
единствено допълване на екипа по преценка на Участника.

Освен задължителните експерти, Участникът може да предложи и аргументира допълнителни експерти, които 
биха били от съществено значение за разработката. Обосновано предложение за допълнителни експерти може да 
бъде бонифицирано при оценяване от Комисията на цялостното предложение.

Изисквания към материалите, с които се кандидатства

Заявление за участие

Всеки Участник заявява участие, като попълва Заявление - декларация по образец, което съдържа:

наименованието и информация за участника

списък на екипа

опис на представените документи 

Заявлението за участие се изготвя на български език. 
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Към заявлението за участие на електронен носител се представят всички относими документи, за доказване на 
изискванията на Възложителя:

Биографии на отделните експерти;

Дипломи за завършено образование

Списъци с проекти/ дейности на отделните експерти;

Декларации от експертите;

Договор за обединение (ако е приложимо);

Предложение за метод на работа, 

Резюме на концепция

Резюме и структура на бизнес план и бизнес модел;

Други документи по решение на кандидата;

Всички приложени документи на чужд език следва да са придружени с превод на български език. Липсата на 
съпътстващ превод ще се счита за непредставяне на документ. Не се изисква преводът да е направен от заклет 
преводач или преводаческа фирма.

Заявлението за участие се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно упълномощено лице/
лица, като в заявлението се прилага пълномощното, с нотариална заверка от представляващия Участника.

Предложение за метод на работа

Участниците следва да представят предложение, описващо как екипът ще разработи предложението си в 
следващия етап от отворената покана. Предложението за метод на работа следва да включва:

Стъпки за работа - план за действие придружен с линеен график на дейностите;

Идентифициране на основните предизвикателства пред разработване на концепция;

Идентифициране на заинтересованите страни при разработване на предложената концепция;

Методология и организация на работа на екипа и отделните специалисти по поставените задачи, придружени 
с блок схеми, изясняващи ангажиментите и отговорностите в работния процес.

Разпределение на задачите и отговорностите на членовете на Екипа

Разпределение на човешкия и технически ресурс за времето на работа (3 календарни месеца)

Описание на системата за комуникация и координация с Възложителя и със заинтересованите страни по време 
на разработване на концепцията;

Описаната информация следва да се оформи в добре структуриран текстов документ, включващ графиците, блок 
схемите и пр., с дължина до 8 стандартни страници (1800 знака), в *pdf формат.

Резюме на концепцията

Кандидатите следва да представят резюме на концепцията , която биха разработвали в Етап II. Резюмето 
следва да представя основните функционални групи на предложението, принципът на функционирането им и 
аргументация на направената заявка, която ще се доразвие в Етап II.

Още на този етап е важно резюмето на всяка концепция да отговори на основните въпроси поставени със 
заданието във връзка с:

Използването на сградата

4 Подробно описание на изискванията към Концепцията, предмет на Етап II е разписано в част Етап II - изисквания към концепциите на настоящото Задание.
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Използването на минералната вода

Нови функции и добавена стойност за центъра на града

Връзка на предложението със съществуващата среда и функции

Описаната информация следва да се оформи в добре структуриран текстов документ, включващ графики, 
таблици, схеми и пр., с дължина до 10 стандартни страници (1800 знака), в *pdf формат. 

Резюме и структура на бизнес план и бизнес модел

Кандидатите следва да представят резюме и структура на бизнес план и бизнес модел5  съобразно направената 
заявка за концепция за развитие на северното и източното крило на сградата на Централната минерална баня 
в София, в което следва да се мотивира избора на концепция, включително неговата практическа приложимост, 
финансова ефективност и устойчивост на предложението.

Описаната информация следва да се оформи в добре структуриран текстов документ, включващ структура, 
графиците, блок схемите, таблици и пр., с дължина до 8 стандартни страници (1800 знака), в *pdf формат.

Допълнителни предложения

Всеки кандидат може да направи допълнително предложение за метод на работа, експертиза, дейности, 
проучвания или друго, с което да аргументира кандидатурата си. Комисията оценява релевантността на такъв 
тип предложения и съответно може да даде допълнителен брой точки за тях.

Предложенията, които екипите смятат за допълнителни, следва да се посочат като такива.

При установени непълноти в подадените материали към кандидатите се отправя покана в едноседмичен срок 
да отстранят непълнотите. След приключване на този срок всички материали се събират за разглеждане от 
Комисията.

Заявлението и декларациите по образец се представят в оригинал, придружени с материалите и документите 
за участие на електронен носител (диск или флашка) по пощата, с куриер или лично в Деловодството на 
Направление “Архитектура и градоустройство” на ул. Сердика №5 в срок до 18:00 на 26.06.2020.

5 Подробно описание на изискванията към Бизнес плана и бизнес модела, предмет на Етап II е разписано в част Етап II - изисквания към 
концепциите на настоящото Задание.
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Етап I – Комисия

Възложителят номинира членове на Комисията с обявяване на настоящата отворена покана, като окончателния 
поименен състав ще бъде оповестен заедно с публикуването на Заданието и стартиране на етап I. 

1. Главен архитект на Столична община

2. Директор на ОП „Софпроект-ОГП“ (планиране, функции, стратегии)

3. Директор на Регионален исторически музей София

4. Експерт урбанист

5. Експерт недвижими културни ценности

6. Експерт бизнес развитие - икономически и финансови аспекти

7. Експерт управление на проекти

8. Експерт оценяване на предприемачески проекти

9. Експерт минерални води

10. Експерт градска социология

11. Представител на ПГ ГЕРБ (СДС)

12. Представител на ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

13. Представител на ПГ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ

14. Представител на ПГ ПАТРИОТИ ЗА СОФИЯ

15. Независим общински съветник, непредставляван директно или индиректно чрез друга партия или обединение
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Етап I – Оценяване на предложенията - 
критерии и методика

Комисията разглежда материалите и оценява качеството им, както и заявения капацитет на екипите да изпълнят 
задачата. Предадените материали се оценяват по следните критерии, в следното тежестно съотношение:

Професионален и специфичен опит на екипа – максимум 10 т.

Предложен метод на работа  - максимум 20 т.

Резюме на концепция – максимум 35 т.

Резюме и съдържание на бизнес план и бизнес модел - максимум 30 т.

Допълнителни предложения – максимум 5 т.

Максимален общ брой точки: 100

Общи положения

1. Комисията, оценяват предложенията на Участниците за екипите, метода на работа, резюмета на 
концепции, резюмета и структура на бизнес план и модел спрямо критериите за оценяване и изискванията в 
заданието. 

2. Крайната оценка за всеки Участник е комплексна и взима предвид всички представени материали.

3. Предложенията на екипите се оценяват по следните критерии:

К1 Екип – професионален и специфичен опит

На оценяване подлежи професионалната компетентност на всеки един от предложените задължителни 
експерти и ще се извършва въз основа на опита му при изработването на проекти, и/или дейности, относими 
към предмета на отворената покана. 

Максимално възможна оценка – 10 т.

А) Всички експерти от екипа са представили релевантен и аргументиран опит в съответствие с 
изискванията. Автобиографиите и списъците с проекти следват единна структура и са удобни за прочит, 
информиране и сравнение. - 10 т.

Б) Голяма част от експертите от екипа са представили релевантен и аргументиран опит, а на други липсва 
аргументация или относимост. По-голямата част от автобиографиите и списъците с проекти следват 
единна структура и са удобни за прочит, информиране и сравнение. - 5 т.

В) Само някои от експертите от екипа са представили релевантен или аргументиран опит. Автобиографиите 
и списъците с проекти не следват единна структура и не са удобни за прочит, информиране и сравнение. - 1 т.

К2 Предложен метод на работа

На оценяване подлежат предложения метод на работа, разпознатите заинтересовани страни и начин на 
комуникация, идентифицираните предизвикателства, ангажиментите и стъпките за действие на екипа и на 
отделните експерти в него, разпределени във времето и според експертизата на отделните участници.

Максимално възможна оценка - 20 т.

А) Участниците са изложили напълно ясно и структурирано стъпките и действията, които ще извършат. 
Приложен е изчерпателен и четим линеен график в пълно съответствие с направеното предложение. Изяснена 
е общата методология за работа на екипа, както и тази, по която ще работят отделните експерти. Задачите 
и отговорностите на отделните експерти и екипа като цяло са ясно разписани и онагледени в блок схеми. 
Направено е разпределение на човешкия и технически ресурс, които са разпределени равномерно за срока 
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на работа. Идентифицирани са основните предизвикателствата пред разработването на концепцията. 
Разпознати са заинтересованите страни и е посочен ясен начина за комуникация с тях и с възложителя. - 20 т.

Б) Участниците са изложили в голяма степен ясно и структурирано стъпките и действията, които ще 
извършат. Приложен е обобщен и четим линеен график в частично съответствие с направеното предложение. 
Изяснена е общата методология за работа на екипа, и частично тази, по която ще работят отделните 
експерти. Задачите и отговорностите на отделните експерти и екипа като цяло са частично разписани и 
онагледени в блок схеми. Направено е разпределение на човешкия и технически ресурс, които са разпределени 
относително равномерно за срока на работа. Частично са идентифицирани предизвикателствата пред 
разработването на концепцията. Разпознати са част от заинтересованите страни и е посочен начина за 
комуникация с тях и с възложителя. - 10 т.

В) Участниците са изложили стъпките и действията, които ще извършат, но липсва яснота по отношение на 
структурата и последователността на процесите. Приложен е обобщен и/или неясен линеен график, без точна 
връзка с направеното предложение. Формално е маркирана общата методология за работа на екипа, и липсва 
такава за отделните експерти. Задачите и отговорностите на отделните експерти и екипа като цяло са не 
са разписани и/ или онагледени в блок схеми. Направено е разпределение на човешкия и технически ресурс, които 
са разпределени силно неравномерно (големи натрупвания на натоварване, предхождани или последвани от 
липса на такова) за срока на работа. Предизвикателствата пред разработването на концепцията са формално 
споменати. Заинтересованите страни са посочени пределно общо. Посочен е начина за комуникация само с 
възложителя, липсва такава част за заинтересованите страни (или обратното). - 1 т.

К3 Резюме на концепция за развитие на северното и източно крило 
на Централна минерална баня в София

На оценяване подлежат предложенията направени в резюмето, функциите във връзка с посочените по-горе 
аспекти, начина на функциониране на цялата сграда, както и аргументацията на направения избор. 

Максимално възможна оценка – 35 т.

А) Участниците са изложили напълно ясно и структурирано идеята си за развитие на северното и източното 
крило на сградата на Централната минерална баня в София. Предложените функции използват по оптимален 
начин минералната вода, съобразяват се със статута на сградата, като недвижима културна ценност от 
национално значение и спомагат за нейната устойчива социализация и опазване, носят добавена стойност 
за центъра на града, както и за жителите и гостите на столицата, и ясно се поставят в контекста на 
средата, същевременно обогатявайки я с възможност за нови функции и дейности. Резюметата представят 
недвусмислена основа за развитие на концепцията в следващия етап и са придружени със схематични и/или 
графични материали, изясняващи предложението. - 35 т.

Б) Участниците са изложили в голяма степен идеята си за развитие на северното и източното крило на 
сградата на Централната минерална баня в София. Предложените функции използват минералната вода, 
съобразяват се със статута на сградата като недвижима културна ценност от национално значение, носят 
добавена стойност за центъра на града и частично отчитат контекста на средата. Функциите са съобразени 
с изискванията и добавят възможност за нови дейности частично. Резюметата представят основа за 
развитие на концепцията в следващия етап, но са налице неясноти в отделни части. Налични са схематични 
материали, изясняващи предложението. - 15 т.

В) Участниците са изложили идеята си за развитие на северното и източното крило на сградата на 
Централната минерална баня в София. Предложените функции използват формално минералната вода, 
съобразяват се със статута на сградата като недвижима културна ценност от национално значение, но не 
допринасят за нейната устойчива социализация и опазване. Предложените функции не отчитат контекста 
на средата и/или не се стремят към осигуряване на добавена стойност за тази част от града, както и не 
предполагат нови дейности. Резюметата не представляват добра основа за развитие на концепцията в 
следващия етап без значителна преработка и надграждане. - 1 т.
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К4 Резюме и структура на бизнес план и бизнес модел

На оценяване подлежат предложенията и аргументацията им, направени в резюмето на бизнес плана и бизнес 
модела, тяхната взаимосвързаност, потенциал за практическа приложимост, финансова ефективност и 
устойчиво развитие и управление на предложените с резюметата за концепции предложения.

Максимално възможна оценка - 30 т.

А) В резюмето на бизнес планът участниците са изложили напълно ясно и структурирано поставените 
цели и предимствата на идеите залегнали в резюмето на концепцията. Маркирани са основните фактори за 
анализ, изяснен е начина на управление на предложените идеи, както по отношение на финансирането така 
и на изпълнението и експлоатацията. Изведен е общ времеви график за осъществяване на концепцията, 
в който ясно се открояват различните фази на реализация. В резюмето на бизнес моделът участниците 
са идентифицирали и аргументирали добавената стойност на направената в резюмето на концепцията 
заявка, както и целевите сегменти, към които е ориентирана. Изведени са ясно източниците на приходи и 
структурата на разходите. Убедително и ясно е аргументирана  практическата приложимост, финансовата 
ефективност и устойчивост на предложението. - 30 т.

Б) В резюмето бизнес планът участниците са изложили в голяма степен ясно и структурирано поставените 
цели и предимствата на идеите залегнали в резюмето на концепцията. Маркирани са част от факторите 
за анализ и начина на управление на предложените идеи по отношение на финансирането, изпълнението и 
експлоатацията. Изведен е общ времеви график за осъществяване на концепцията, в който до голяма степен 
се открояват различните фази на реализация. В резюмето на бизнес моделът участниците са идентифицирали 
добавената стойност на направената в резюмето на концепцията заявка, но целевите сегменти, към 
които е ориентирана са изведени частично. Споменати са източниците на приходи и структурата на 
разходите. Представена е обща аргументация за практическата приложимост, финансовата ефективност и 
устойчивост на предложението, която в голяма степен отговаря на направеното изложение. - 15 т.

В) В резюмето на бизнес планът участниците са изложили формално поставените цели и предимствата 
на идеите залегнали в резюмето на концепцията. Факторите за анализ не са идентифицирани или са само 
формално маркирани като част от съдържанието. Начина на управление на предложените идеи по отношение 
на финансирането и на изпълнението не е еднозначно ясен. Изведен е общ времеви график за осъществяване 
на концепцията, в който не се разграничават различните фази на реализация. В резюмето на бизнес моделът 
участниците са идентифицирали формално добавената стойност на направената в резюмето на концепцията 
заявка, а целевите сегменти, към които е ориентирана не са изведени. Не са изяснени източниците на приходи 
и структурата на разходите. Представената аргументация за практическата приложимост, финансовата 
ефективност и устойчивост на предложението липсва или не прави връзка с направеното изложение. - 1 т.

К5 Допълнителни предложения

На оценяване подлежат аргументирани предложения за допълнителни експерти, които биха били от 
съществено значение за проектната разработка, допълнителни материали и/или предложения в част Метод на 
работа, Резюме на концепция за развитие, Резюме и структура на бизнес план и бизнес модел. Предложенията, 
които екипите смятат за такива, които следва да се счетат за допълнителни, следва да се посочат ясно и 
еднозначно, като такива.

Максимално възможна оценка – 5 т. по преценка и с аргументация от Комисията

А) Екипът предлага допълнителен/ни експерт/и, който/които ясно и аргументирано се явяват ценни за 
разработката на предложената концепция и съответните предвиждания, които следва да се изготвят. Освен 
това са заложени допълнителни части (текстови, графични, други), които екипът е разпознал, като неделима 
част от работата за постигане на оптимален резултат и предаване на идеята на концепцията. Предложени са 
варианти на управление и/или финансиране на предложената концепция. - 5 т.

Б) Екипът предлага едно или повече от следните допълнителни предложения: допълнителен/ни експерт/и, 
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който/ които ясно и аргументирано се явяват ценни за разработката на предложената концепция и 
съответните предвиждания, които следва да се изготвят; заложени са допълнителни части (текстови, 
графични, други), които екипът е разпознал, като неделима част от работата за постигане на оптимален 
резултат и предаване на идеята на концепцията; възможности за варианти на управление и/ или финансиране 
на предложената концепция. - 3 т.

В) Не се предоставят допълнителни предложения и/или материали. - 0 т.

Всеки член на Комисията прави своята оценка по критерии К1, К2, К3, К4 и К5,  като посочва броя точки по 
всеки критерий за всеки проект в оценителна таблица. Общата оценка за всеки критерий се формира от 
средноаритметичната оценка на направените индивидуални оценки от членовете на Комисията.
Общата оценка на всеки Участник (К), се формира както следва: 

К = К1 + К2 + К3 + К4 +К5

като максимално възможната оценка е 100 т.
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ЕТАП II – 
Разработка на концепции
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ЕТАП II – 
Разработка на концепции

Етап II – резултат

Етап II – изисквания към концепциите 

Трите екипа, получили най-голяма брой точки от Комисията, ще бъдат поканени да сключат договор със 
Столична община (в лицето на ОП „Софпроект-ОГП) за разработване на концепциите си по същество в Етап II 
на отворената покана6. 

Възложителят заплаща възнаграждение в размер на 10 000 лв. без ДДС за всеки от трите кандидата, избрани да 
сключат договор за Етап II.

Срокът за разработване на концепциите е 3 месеца. 

Плащането ще се извърши на два етапа, при подписване на договор - 30% и при предаване на концепция – 70% 
от сумата.

Със заплащане на предвиденото възнаграждение Столична община придобива всички права върху 
разработените концепции - резултат от Етап II.

При предаването на разработените концепции (резултата от Етап II) Възложителя преценява до каква 
степен всеки екип е следвал зададената от самия него в Етап I метод на работа, съдържание на концепцията и 
структурата на бизнес модела и бизнес плана. При преценка, че има съществени разлики7 между заявеното в Етап I 
и предаденото в Етап II, то Столична община има правото да откаже плащане на втората част от хонорара.

Столична община придобива разработените концепции и има право да използва резултата от отворената 
покана по своя преценка, в зависимост от качеството на получения резултат. Това може да означава, но не се 
ограничава до, следното:

да открои предпочитана концепция;

да комбинира елементи от отделните концепции;

да покани един или няколко експерта от екипите за последващи действия по реализация на концепциите;

да се договори с авторите на концепциите за друго.

Общи изисквания

Избраните Участници следва да разработят Концепция, включваща бизнес план и бизнес модел, за развитие и 
експлоатация на северното и източното крило на сградата на Централна минерална баня в София.

Специфичните цели на разработените концепции са следните:

Идентифициране на възможни решения за развитие и експлоатация на обекта;

Практическа приложимост;

Финансовата ефективност;

Устойчивост;

6 при отказ на някой от екипите Възложителят има право да покани следващия участник с най-висок брой точки, за да сключи договор за 
разработване на концепция.
7 описани в проекта на Договор, част от приложенията към настоящото Задание
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Концепцията следва да съдържа текстови и графични материали.

Текстовата част на концепцията следва да дава детайлно описание на предложението и следва да съдържа най-
малко следното:

описание и аргументация на основните функционални групи;

начина им на функциониране и управление;

достъпа и контакта с прилежащите съществуващи функции, обекти и пространства;

мотивиране и обосновка на избраната концепция, включително и практическа приложимост;

обосновка на финансовата ефективност;

обосноваване на устойчивостта на концепцията, включително и икономически аспект;

Очаквания резултат следва да е структуриран в отделни части, които да дават ясен отговор минимум на 
следните въпроси:

Как предложението използва минералната вода по оптимален начин и в съответствие с приетите политики 
на местно и по-високо ниво?

Как предложението използва качествата на сградата недвижима културна ценност (НКЦ) от национално 
значение по уважителен и оптимален начин, като способства за устойчивото му управление и социализация?

Каква е връзката на обекта с непосредствено прилежащите обекти и площи и как предложението третира 
съществуващите специфики на средата и развива нови връзки?

Как функциите, предложени от концепцията, ще допринесат за развитието на района, ще се развиват 
устойчиво в процеса на управление и ще кореспондират със съществуващите функции, както в сградата, 
така и в района?

Как предложеното с концепцията съдържание ще бъде реализирано, ще привлече целевите си групи, ще бъде 
поддържано и ще създаде добавена стойност на база анализи, планове и бюджети поместени в раздела за 
бизнес плана и бизнес модела?

Как би следвало да се управлява обектът и как най-добре да се формира екипа за експлоатацията му?

Как ще се формира бюджета и каква е финансовата рамка за управление и експлоатация на обекта?

Относно минералните води

Концепциите следва да съдържат обща аргументация на избрания подход по отношение на минералната вода, 
както и отношението на избраните функции, начин на управление и процеси към политиките от местно и по-
високо ниво.

Концепциите трябва да изясняват как ще бъде използвана водата, какви количества ще са необходими за 
предложените функции спрямо наличните ресурси и какво би било прогнозното потребление в средносрочен план 
(10 г.). Следва да се има предвид осигурявания сега ресурс от 3,5-4 л/сек. за обществено ползване на минерална 
вода в питейния кът на площад “Бански“ и чешмите при сградата на Банята. При положение, че бъде предложено 
използване на дебита по начин, който променя броя, вида, дебита или други характеристики на тези чешми, 
предложенията следва да се аргументират и да се изведат необходимите дейности и развитие във времето, 
като и съответните очаквани ефекти.

Оптималното използване на минералната вода следва да отговаря в максимална степен на разписаните 
стратегически планове от местно и по високо ниво. Следва да е направено предложение и ясен план за разходване 
на наличните водни ресурси, управлението им и охраняване на качествата и количествата на този ценен 
природен ресурс във времето. 

Освен посочените по-горе изисквания, концепциите следва да съдържат списък на дейностите свързани с 
водопреносната, водоразпределителната и канализационната система в контекста на предложените функции 
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– ремонт, реконструкция, нови съоръжения и пр., които следва да са придружени с прогнозни стойности на 
разходите по дейностите и съоръженията, както и предвиждания за амортизация на инвестиционните разходи. 
Идентифицираните дейности следва да се онагледят и с графични материали (схеми и/ или диаграми), които 
определят местата за необходима намеса в сградата и прилежащите площи. Не се изисква архитектурен или 
инженерен проект по смисъла на закона.

Относно сградата в качеството и на НКЦ

Концепциите трябва да изяснят как предложенията в тях използват качествата и характеристиките на 
сградата недвижима културна ценност (НКЦ) от национално значение по уважителен и оптимален начин. Следва 
да се представи аргументация на направените предложения в съответствие с изискванията и конкретните 
специфики на обекта, политиките за опазване и управление на културните ценности на местно и национално 
ниво, както и действащите нормативи.

Освен посочените изисквания, концепциите следва да изведат разпис на специфичните дейности свързани 
със сградата и средата в контекста на културното наследство – консервация, реставрация, укрепвания и 
реконструкции на елементи от сградата и средата, придружени с прогнозни стойности. Идентифицираните 
дейности следва да се онагледят и с графични материали (схеми и/ или диаграми), които определят местата за 
необходима намеса по/в сградата. Следва да се приложи и план програма за реализирането на идентифицираните 
дейности и необходими административни процедури, като се вземат предвид технологичните и 
административни срокове необходими за реализацията.

За обектите недвижима културна ценност е от изключително значение начина, по който ще се реализира 
приобщаването им към променящия се исторически контекст. Социализацията предполага балансирано 
използване и управление на обекта, така че неговите ценностни характеристики, материя и разказ да се 
съхранят за обществото. Според конкретния случай на ценност и нейните особености могат да се извършат 
консервация, реставрация, преустройство, възстановяване на нарушени елементи, конструктивно укрепване 
или друго с цел запазване на тъканта. По отношение на функциите социализацията може да се реализира чрез 
запазване на съществуващи функции, възстановяване на подходящи функции от предходни исторически периоди 
или въвеждане на нови функции за обекта, идентифициране на подходящ начин за предаване на историята 
на обекта или периода на който той е представител, популяризация на обекта, ценностите и времето, за 
които той свидетелства, както и много други. Устойчивата социализация следва да гарантира най-добрия 
баланс между опазване на обекта и ценностните му характеристики и начина му на ползване и управление. 
Успешната социализация означава обектът да намери своето място в днешния градски живот по начин, по който 
възможностите за неговото използване в бъдеще биват увеличени, а не намалени.

Необходимо е да се изясни степента на намеса в обекта и да се аргументират направените предложения. Към 
това следва да се разпише начина, по който обектът ще бъде управляван и стопанисван с оглед съхраняване 
на ценностните му характеристики и осигуряване на устойчива социализация и посещаемост. Не се изисква 
архитектурен или инженерен проект по смисъла на закона.

Относно връзката на обекта с непосредствено прилежащите обекти и площи

Концепциите следва да изясняват връзката на сградата на Централна минерална баня с непосредствено 
прилежащите обекти и площи и как предложението третира съществуващите специфики на средата, развива 
нови връзки или прекроява фактическото състояние.

Трябва да се изясни каква е връзката на предложената концепция с Музея за история на София по отношение 
функционалното зониране и съвместимост, разделяне или не на посетителски потоци, идейна и съдържателна 
връзка, била тя базирана на сходство или открояване. Как сградата би функционирала като съдържание и като 
начин на управление в нейната цялост?

Трябва да се изясни връзката на предложението със сградата на Направление Архитектура Градоустройство. 
Как се използва близостта помежду им и прилежащата на двете сгради площ (включително пространството 
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заключено между двете сгради) в контекста на функции, които могат да работят заедно и такива, които следва 
да се разделят?

В концепцията следва да се даде предложение и за използването на комина на Централна минерална баня, построен 
заедно със зданието на Направление Архитектура и градоустройство (1934-1936 г.). 

Необходим е анализ и аргументация относно достъпа (пешеходен, транспортен, социално-икономически) 
до функционалните групи на ниво сграда, предложени от концепциите. Следва да бъдат отчетени и 
съществуващите към момента функции в сградата на Централна минерална баня, както и достъпа и потоците 
на движение свързани с тях. Освен на ниво сграда, такъв анализ и аргументация следва да се направят и 
за връзките и достъпа (функционален, физически) на ниво квартал/ район (локално) и на общоградско ниво. 
Аналитичните материали и предложенията направени на тази основа следва да отчитат пешеходни, 
транспортни и визуални връзки характерни за средата, знаковите обекти и тяхната специфика и начин на 
ползване (религиозни, културни, административни, търговски, транспортни и пр.), други характеристики на 
средата и местоположението в града, които имат отношение към предложенията направени с Концепцията.

За тази част е необходимо към текстовите материали да се представят схеми и/ или диаграми, които да 
онагледяват направените анализи, заключения и концептуални предложения.

Относно функционалното предложение

Концепциите следва ясно да зададат функционална програма за развитие на сградата на Централна минерална 
баня и да аргументират избора на съответните предложения. Следва да се очертае начинът, по който 
предложените функции биха допринесли за развитието на района и града, като и как те ще се развиват 
устойчиво в процеса на управление. Тук фокус се поставя върху обживяването и устойчивото развитие на района 
и се търси аргументиран избор, който да удовлетвори в най-висока степен максимално много условия.

Концепциите следва да предложат списък на специфичните дейности свързани със сградата и средата в 
контекста на предложените функции – строително-монтажни дейности, необходимо оборудване и обзавеждане 
и пр., придружени с прогнозни стойности. Идентифицираните дейности следва да се онагледят и с графични 
материали, които определят местата за необходима намеса по/в сградата.

Необходимо е към текстовете да се представят и следните графични материали:

Схеми на функционално разпределение в рамките на сградата;

Схеми, изясняващи достъп до сградата и различните функционални групи в нея, както и такива, изясняващи 
контакта на сградата с околното пространство и функции;

Анализ на местоположението на сградата на Централна минерална баня и площад Бански, като част от 
мрежата на публични пространства в централна градска част, както и на общоградско ниво.

Други схеми и материали, които обясняват и аргументират предложената концепция

Относно бизнес плана и бизнес модела

Концепциите следва да дават отговор на това как предложеното съдържание ще бъде реализирано, каква ще е 
политиката към целевите групи и как ще се създаде добавена стойност. Тези отговори следва да се базират 
на анализи, планове и бюджети поместени в този раздел. От голяма важност е практическата приложимост, 
финансова ефективност и устойчивост на предложението.

Бизнес планът следва ясно да заяви поставените цели и да открои предимствата на предложението по 
отношение на добавената стойност за града, устойчивото развитие и управление на предложението (финансово 
и съдържателно), както и да очертае времевите етапи в реализацията на концепцията. 
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Бизнес планът следва да съдържа задължително минимум следните части:

Представяне на проекта и предлаганата услуга - Резюме

Анализ на средата
— Анализ на пазара
— Анализ на конкуренцията
— Анализ на нормативната рамка

Маркетингов план

Организация и план за управление

Оперативен план

Финансов план

Прогнозни финансови разчети

Финансови показатели и оценка на проекта

Времеви график - фази на осъществяване на концепцията

Бизнес моделът от своя страна следва да изясни как предложението ще се позиционира на пазара и ще създава 
стойност. Следва да се изведат допусканията, с които се определят прогнозите, да се откроят различните 
целеви групи, да се определят целевия и потенциалния брой на ползвателите/ посетителите на предложените 
функции.

Бизнес моделът следва да съдържа задължително минимум следните части:

Ключови партньори

Ключови дейности

Ключови ресурси

Предложение за стойност

Отношения с клиенти

Канали за достигане до целевите групи

Бизнес моделът следва да се представи и като обобщение и в следната матрица:

По отношение на възможните начини на финансиране на предложенията, екипите могат да предлагат различни 
възможности и комбинации между тях. Участието на общината с регулярни или целеви средства не се изключва 
от възможните източници на финансиране, но следва да е ясно по какъв начин, в какъв размер и как във времето 
би се случвало това.

Ключови
партньори

Структура на разходите Източници на приходите

Ключови
дейности

Ключови
източници

Канали за 
достигане на 
целевите групи

Стойностно
предложение

Взаимоотношения 
с клиентите Клиенти
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Необходимо е да се посочат ориентировъчни цени за достъп до предложените функции на различните групи 
посетители (билети, такса, свободен достъп), ако те предполагат заплащане. 

Добри примери, от София, страната и чужбина за прилагане на модел и/или план, аналогичен или сходен на 
предложения, е добре да се упоменат като референция.

Технически изисквания

Екипите предават концепциите си в дигитален документ (албум) подготвен за формат А3, който съдържа 
всички крайни текстови, графични и таблични материали и приложения организирани по структуриран и четим 
начин. Всяка Концепция следва да съдържа резюме на изложените в материалите идеи.

Текстовите материали следва да са във формат *docx, *doc или *odt, както и *pdf.
Таблиците и диаграмите следва да са във формат *exlx, *exl, *csv или *ods, както и *pdf.
Графичните материали следва да се предадат във формат *pdf, но към това са необходими и оригиналните 
файлове във формат *dwg, *dxf, *cdr, *psd, *ai, *shp и пр.
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Концепциите следва да разглеждат и дават предложение за северното и източно крило на Централна минерална 
баня, съгласно приложените в част Изходни данни, материали и документи към Заданието. Към това следва 
да се разгледат и коминът на банята заедно с пространството заключено между сградата на Централна 
минерална баня и Направление ”Архитектура и градоустройство”, както и площад Бански и прилежащите 
пешеходни и транспортни подходи.
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10. женска съблекалня
11. женски басейн
12. вани
13. душове
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17. фризьорски/бръснарски салон
18. вътрешен двор
19. комин

1

2

14 3

18 17

16

4

8
95

6

7 11

10

15

12

13

14

14

14

14

18 18

15

12

19

Направление Архитектура
 и Градоустройство*

оригинални функции на помещенията:

**

A

Б

Б

A

*  сградата на НАГ не попада в обхвата на заданието
**рампата в задния двор на НАГ е показана приблизително

Фигура 03: Северно и източно крило на сградата на Централна минерална баня в София - маркирани в цвят
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Публично представяне на Заданието
26.03.2020 (четвъртък) - онлайн представяне с въпроси от публиката

Обществени консултации на Заданието със заинтересованите страни - 2 седмици
26.03.2020 (четвъртък) до 12.04.2020 (неделя)

Допълнения на база на получените коментари и финализиране на Заданието
13.04.2020 (понеделник) до 29.04.2020 (петък)

Обявяване на отворената покана и Комисията
15.05.2020 (петък)

Етап I - подаване на заявки за участие.
15.05.2020 (петък) до 26.06.2020 (четвъртък)

Срок за задаване на въпроси по кандидатстването.
15.05.2020 (петък) до 22.05.2020 (петък)

Отстраняване на технически грешки
26.06.2020 (петък) до 03.07.2020 (петък)

Оценяване от Комисия на предложенията и избор на три екипа за Етап II
06.07.2020 (понеделник) до 12.07.2020 (неделя)

Обявяване на избраните екипи
15.07.2020 (сряда)

Сключване на договори с избраните екипи
16.07.2020 (четвъртък) до 24.07.2020 (петък)

Време за работа на избраните екипи – 3 месеца
27.07.2020 (понеделник) до 20.10.2020 (вторник)

Публикуване на резултатите от работата на екипите
26.10.2020 (понеделник) – 30.10.2020 (петък)

Публично обсъждане на финалните концепции
02.11.2020 (понеделник) – 06.11.2020 (петък)

*графикът е ориентировъчен и въпреки, че ще бъдат положени всички усилия той да бъде спазен, са възможни промени. За промени във 
времевия график ще бъде съобщавано публично. 

Срокове и 
времеви график на процеса
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Изходни данни, 
материали и документи
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Документи

Образец на заявление за участие
Образец на декларация за участие на експерт
Проект на договор, който би бил сключен впоследствие

Графични материали

Материали за сградата на Централна минерална баня

План разпределение на сутерен — Ниво -1
План разпределение на първи етаж — Ниво 1
План разпределение на втори етаж — Ниво 2
Разрези 
Векторен файл (*dwg) с разпределенията и разрезите на сградата на Централна минерална баня
Схема допустими намеси на ниво 1 и 2, съгласно конкурсната програма за за изработване на проект за 
„Адаптация на Централна минерална баня” от 1998 г.
Опис на документи налични в архива на НИНКН
Фото документация

Материали за сградата в контекста на средата

Карти на устройствените и регулационни условия, недвижими културни ценности
— устройствени зони по ОУП
— регулация и застрояване
— резервати и охранителни зони
— групови културни ценности
— групови културни ценности - детайл
— единични културни ценности
— зелена памет на София и керамични и гранитни паважи положени преди 1944 г.

Карти на концентрацията на функции в зоната - функционален анализ - точки на интерес
— транспортни и комуникационни услуги
— спорт и отдих
— култура
— административни и офисни сгради и служби
— социална инфраструктура
— наука и иновации
— икономика 

Библиотека - връзки към източници на информация и приложения

Списъка от препратки и референции е максимално изчерпателен и съдържа и връзки споменати вече в текста 
на заданието.

Направление Архитектура и градоустройство
https://www.sofia-agk.com 

На сайта на НАГ, в раздел Минерални води, може да бъде намерена информация за находищата, дейностите, 
политиката и стратегията на Столична община свързани с минералните води. 

Някои от основните документи, към които се препраща и в Заданието са:
Решение № 561 от 14.09.2017 на СОС за приемане на Програма за оползотворяване на хидротермалните 
ресурси от находищата на минерални води на територията на Столична община и Стратегия за използване 
на потенциала от минерални води и земна топлина на територията на Столична община)

Стратегия за използване на потенциала от минерални води и земна топлина на територията на Столична
община 2017 г.

Изходни данни, 
материали и документи

https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB_001_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5.docx
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB_002_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82.docx
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB_003_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.docx
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_А_001_СУТЕРЕН.pdf
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_А_002_ПЪРВИ-ЕТАЖ.pdf
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_А_003_ВТОРИ-ЕТАЖ.pdf
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_А_004_РАЗРЕЗИ.pdf
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%90_005_%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%95%D0%96%D0%98-%D0%A6%D0%9C-%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%AF.zip
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%90_006_%D0%A1%D0%A5%D0%95%D0%9C%D0%98-%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9C%D0%98-%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%98.pdf
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_А_007_Документи-налични-в-архива-на-НИНКН.pdf
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_Б_001_УСТРОЙСТВЕНИ-ЗОНИ.pdf
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_Б_002_РЕГУЛАЦИЯ-И-ЗАСТРОЯВАНЕ.pdf
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_Б_003_РЕЗЕРВАТИ.pdf
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_Б_004_1_ГРУПОВИ_КУЛТУРНИ_ЦЕННОСТИ.pdf
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_Б_004_2_ГРУПОВИ_КУЛТУРНИ_ЦЕННОСТИ_ДЕТАЙЛ.pdf
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_Б_005_ЕДИНИЧНИ_КУЛТУРНИ_ЦЕННОСТИ.pdf
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_Б_006_ЗЕЛЕНА_ПАМЕТ_НА_СОФИЯ_И_ПАВЕТА.pdf
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_В_001_ТРАНСПОРТНИ-И-КОМУНИКАЦИОННИ-УСЛУГИ.pdf
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_В_002_СПОРТ-И-ОТДИХ.pdf
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_В_003_КУЛТУРА.pdf
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_В_004_АДМИНИСТРАТИВНИ-И-ОФИСНИ-СГРАДИ-И-СЛУЖБИ.pdf
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_В_005_СОЦИАЛНА-ИНФРАСТРУКТУРА.pdf
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_В_006_НАУКА-И-ИНОВАЦИИ.pdf
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_В_007_ИКОНОМИКА.pdf
https://www.sofia-agk.com
https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/356
https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2Fmineralni%20vodi%2FRESHENIE%20561_14.09.2017%20NA%20SOS.pdf
https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2Fmineralni%20vodi%2FSTRATEGIYA%20-%20MINERALNI%20VODI.pdf
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Програма за оползотворяване на хидротермалните ресурси от находищата на минерални води на 
територията на Столична община 2017 г.

ГИС София
http://www.isofmap.bg/

iSofMap - ГИС приложението на ГИС София за онлайн достъп до разнообразна пространствена информация и 
данни

Освен информация за регулациите, застрояването, обектите недвижима културна ценност, зоните по Общия 
устройствен план и други в iSofMap е активен и слоя с ръчни скици и хандриси, които дават представа за 
разположението на сградата на Банята и околното пространство към 1934-1936 г.

http://www.isofmap.bg/images/handris/R-SKICI_HANDRISI/R-SKICI/111/p111_scan/0k-p111-s25.jpg - баня
http://www.isofmap.bg/images/handris/R-SKICI_HANDRISI/R-SKICI/111/p111_scan/0k-p111-s24.jpg - малка и голяма 
баня

http://www.isofmap.bg/images/handris/R-SKICI_HANDRISI/R-SKICI/111/p111_scan/0k-p111-s23.jpg - градина пред 
баня

http://www.isofmap.bg/images/handris/R-SKICI_HANDRISI/R-SKICI/111/p111_scan/0k-p111-s26.jpg - градина пред 
банята

Агенция по геодезия, картография и кадастър
https://kais.cadastre.bg/bg

На сайта на АГКК може да бъде достъпена карта с информацията за кадастралната карта и кадастрални 
регистри (КККР).

Столична Община
https://www.sofia.bg/bg/

На сайта на Столична община могат да бъдат намерени стратегически документи на Столична община, както 
и цитираната в Заданието:

Стратегия за развитие на културата на София 2013-2023 г.

Столичен общински съвет
https://council.sofia.bg 

На сайта на СОС могат да бъдат открити решенията цитирани в Заданието:

Решение №296/12.06.2008г. на СОС за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху обект 
Централна минерална баня – водолечебен и Spa център. 
Решение № 557/14.09.2017г. на СОС за прекратяване на процедурата по отдаване на концесия.

Визия за София
https://vizia.sofia.bg

На сайта на Визия за София могат да се достъпят голям обем от изходни данни събрани в процеса на изготвяне 
на дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии, както и цитираните в 
текста на Заданието:

Идентичност на София: разказ, бранд, визия. - Доклада от стъпка 3 на Визия за София по направление 
Идентичност и култура

Конкурентоспособност на град София като туристическа дестинация според модела „Лугано”. - доклада от
стъпка 3 на Визия за София по направление Икономика

https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2Fmineralni%20vodi%2FPROGRAMA%20-%20MIN.%20VODI.pdf
http://www.isofmap.bg/
http://www.isofmap.bg/images/handris/R-SKICI_HANDRISI/R-SKICI/111/p111_scan/0k-p111-s25.jpg
http://www.isofmap.bg/images/handris/R-SKICI_HANDRISI/R-SKICI/111/p111_scan/0k-p111-s24.jpg
http://www.isofmap.bg/images/handris/R-SKICI_HANDRISI/R-SKICI/111/p111_scan/0k-p111-s23.jpg
http://www.isofmap.bg/images/handris/R-SKICI_HANDRISI/R-SKICI/111/p111_scan/0k-p111-s26.jpg
https://kais.cadastre.bg/bg
https://www.sofia.bg/bg/
https://www.sofia.bg/en/web/mayor-of-sofia/strategies/-/asset_publisher/A6phRQPDMA97/content/strategia-za-razvitie-na-kulturata-v-sofia-2013-2023-g-/20182?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fen%2Fweb%2Fmayor-of-sofia%2Fstrategies%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_A6phRQPDMA97%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://council.sofia.bg
https://council.sofia.bg/documents/20182/262470/R296_2008.pdf/dfe888a8-c1ed-4c0e-b700-b9148ac2530a
https://council.sofia.bg/documents/20182/558171/R557-2017.pdf/bdd9314c-5e53-48b3-888c-8f7429dd5462
https://vizia.sofia.bg
https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/02/Identichnost-na-Sofia-razkaz-brand-vizia.pdf
https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/03/Sofia_Tourism_Lugano.pdf
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Пълния текст на документа с целите и стъпките към Дългосрочната стратегия за развитие на София и 
крайградските територии до 2050 г. 

Пълния текст на документа с мерките към целите и стъпките към Дългосрочната стратегия за развитие 
на София и крайградските територии до 2050 г. 

ОП Софпроект-ОГП
https://sofproect.com/

На сайта на Софпроект могат да бъдат разгледани различни карти, анализи и проучвания за територията на 
Столична Община и Град София. 

Регионален исторически музей -  София
http://www.sofiahistorymuseum.bg/bg/

На сайта на Регионалния исторически музей - София, са публикувани данни, част от процеса по обществено 
обсъждане на Доклад № СОА18-ВК66-7128/29.09.2018, относно Проект „Адаптация на Централна минерална баня 
за Музей „Българският ХХ-ти век“. В секция Съобщения на раздел Новини могат да бъдат намерени цитираните 
в Заданието:

Историческата справка за сградата на Централната минерална баня за периода след 1986 г. е изготвена от 
инж. Борис Чилев, зам.-директор на РИМ София към ноември 2018 г. 

Конструктивното становище за актуалното към 2018 г. техническо състояние на сградата

Балнеологичната оценката на Каптиран естествен извор, находище на минерална вода “София - Център”

Становищата следствие на обсъждането на идейния проект за адаптация на сградата от есента на 2018 
могат да бъдат разгледани тук.

Национален институт за недвижимо културно наследство
http://ninkn.bg

В централния документален архив на НИНКН към досието на обект Централна Минерална баня – София е 
приложен списък с наличните там документи. Този списък е приложен и към настоящото задание тук - 
Прил_А_007_Документи налични в архива на НИНКН.pdf.
 

https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/12/VISION-SOFIA-GOALS-FINAL.pdf
https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/12/VISION-SOFIA-GOALS-FINAL.pdf
https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/12/VISION-SOFIA-ACTIONS-FINAL.pdf
https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/12/VISION-SOFIA-ACTIONS-FINAL.pdf
https://sofproect.com/
http://www.sofiahistorymuseum.bg/bg/
https://www.sofiahistorymuseum.bg/images/pdf/banj/istoricheska-spravka.pdf
https://www.sofiahistorymuseum.bg/images/pdf/banj/konstruktivna-ekspertiza-severno-iztochno-krilo-banq.pdf
http://www.sofiahistorymuseum.bg/images/pdf/banj/balneologichna-ozenka.pdf
https://sofia.bg/public-discussions/-/asset_publisher/f7DDrCt6UHSA/content/stolicna-obsina-i-regionalen-istoriceski-muzej-sofia-organizira-obsestveno-obs-zdane-na-doklad-soa18-vk66-7128-29-09-2018-otnosno-proekt-adaptacia-na-/pop_up?inheritRedirect=false
http://ninkn.bg
https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/05/Прил_А_007_Документи-налични-в-архива-на-НИНКН.pdf
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А
АГКК - Агенция по Геодезия, картография и кадастър

В
ВиК - Водоснабдяване и канализация

Г
ГИС - географска информационна система

Д
ДАГ - Дирекция “Архитектура и градоустройство”
ДНСК - Дирекция за национален строителен контрол

Е
ЕС - Европейски съюз

З
ЗОП - Закон за обществените поръчки
ЗП - застроена площ

К
КЕИ - каптиран естествен извор
КК - кадастрална карта
КККР - кадастрална карта и кадастрални регистри
КП - кадастрален план

М
МОСВ - Министерство на околната среда и водите
МТСП - Министерство на труда и социалната политика

Н
НАГ - Направление Архитектура и градоустройство
НИПК - Национален институт за паметници на културата
НИПП - Научен институт за проучване и проектиране
НИНКН - Национален институт за недвижимо културно наследство
НСОПК - Национален съвет за опазване на паметниците на културата

О
ОВ - Отопление и вентилация
ОПР - Общински план за развитие
ОУП - Общ устройствен план

П
ПРООН - Програмата на Организация на обединените нации (ООН) за развитие

Р
РИМ - Регионален исторически музей
РЗП - разгъната застроена площ

С
СО - Столична община
СОС - Столичен общински съвет

Ц
ЦМБ - Централна минерална баня
ЦУМ - Централен универсален магазин

Списък 
със съкращенията



СНИМКОВ МАТЕРИАЛ
КЪМ ЗАДАНИЕТО
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9. сушилня
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11. WC
12. резервоар
13. абонатна станция
14. душово помещение
15. съблекалня женско отделение
16. хлориране
17. женско душово отделение
18. вътрешен двор
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Направление Архитектура
 и Градоустройство*

*  сградата на НАГ не попада в обхвата на заданието
**рампата в задния двор на НАГ е показана приблизително

оригинални функции на помещенията:

**

A

Б

Б

A

Оригинални функции на помещенията:

1. Входен вестибюл
2. Ел. табло
3. Сцена
4. Зала
5. Машинно помещение
6. Работилница
7. Гладачна
8. Пералня
9. Сушилня
10. Склад
11. WC
12. Резервоар
13. Абонатна станция
14. Душово помещение
15. Съблекалня женско отделение
16. Хлориране
17. Женско душово отделение
18. Вътрешен двор
19. Комин

Легенда:

         обхват на заданието
         носещи стени, преградни стени, конструкция
         кръговете бележат местата представени със снимки
         (кликнете върху тях, за да ги видите)

* сградата на НАГ не попада в обхвата на заданието
** рампата в задния двор на НАГ е показана приблизително



Обратно към 
Приложение А — Сутерен



Обратно към 
Приложение А — Сутерен
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обхват на заданието

носещи стени, преградни стени, конструкция

1. главен вход
2. вестибюл
3. каса
4. мъжка съблекалня
5. мъжки минерален басейн
6. мъжка къпалня
7. мъжки басейн
8. женска къпалня
9. женски минерален басейн
10. женска съблекалня
11. женски басейн
12. вани
13. душове
14. WC
15. масаж
16. педикюр
17. фризьорски/бръснарски салон
18. вътрешен двор
19. комин
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Направление Архитектура
 и Градоустройство*

оригинални функции на помещенията:

**

A

Б

Б

A

*  сградата на НАГ не попада в обхвата на заданието
**рампата в задния двор на НАГ е показана приблизително

Оригинални функции на помещенията:

1. Главен вход
2. Вестибюл
3. Каса
4. Мъжка съблекалня
5. Мъжки минерален басейн
6. Мъжка къпалня
7. Мъжки басейн
8. Женска къпалня
9. Женски минерален басейн
10. Женска съблекалня
11. Женски басейн
12. Вани
13. Душове
14. WC
15. Масаж
16. Педикюр
17. Фризьорски/бръснарски салон
18. Вътрешен двор
19. Комин

Легенда:

         обхват на заданието
         носещи стени, преградни стени, конструкция
         кръговете бележат местата представени със снимки
         (кликнете върху тях, за да ги видите)

* сградата на НАГ не попада в обхвата на заданието
** рампата в задния двор на НАГ е показана приблизително



Обратно към 
Приложение А — I-ви етаж



Обратно към 
Приложение А — I-ви етаж



Обратно към 
Приложение А — I-ви етаж



Обратно към 
Приложение А — I-ви етаж



Виж от II-ри етаж

Обратно към 
Приложение А — I-ви етаж



Виж от II-ри етаж

Обратно към 
Приложение А — I-ви етаж



Виж от II-ри етаж

Обратно към 
Приложение А — I-ви етаж
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II-РИ ЕТАЖ
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Направление Архитектура
 и Градоустройство*

обхват на заданието

носещи стени, преградни стени, конструкция

1. галерия
2. въздух
3. мъжка съблекалня
4. вани
5. WC
6. масаж
7. педикюр
8. фризьорски салон
9. лекар
10. тангентор
11. сауна
12. управител
13. гардероб
14. перл. вани
15. декоративна тераса
16. женска съблекалня
17. склад
18. вътрешен двор
19. комин
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19

оригинални функции на помещенията:

**

A

Б

Б

A

*  сградата на НАГ не попада в обхвата на заданието
**рампата в задния двор на НАГ е показана приблизително

Оригинални функции на помещенията:

1. Галерия
2. Въздух
3. Мъжка съблекалня
4. Вани
5. WC
6. Масаж
7. Педикюр
8. Фризьорски салон
9. Лекар
10. Тангентор
11. Сауна
12. Управител
13. Гардероб
14. Перл. вани
15. Декоративна тераса
16. Женска съблекалня
17. Склад
18. Вътрешен двор
19. Комин

Легенда:

         обхват на заданието
         носещи стени, преградни стени, конструкция
         кръговете бележат местата представени със снимки
         (кликнете върху тях, за да ги видите)

* сградата на НАГ не попада в обхвата на заданието
** рампата в задния двор на НАГ е показана приблизително



Обратно към 
Приложение А — II-ри етаж

Виж от I-ви етаж



Обратно към 
Приложение А — II-ри етаж

Виж от I-ви етаж



Обратно към 
Приложение А — II-ри етаж



Обратно към 
Приложение А — II-ри етаж

Виж от I-ви етаж



Обратно към 
Приложение А — II-ри етаж



Обратно към 
Приложение А — II-ри етаж
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Заданието е подготвено от екип на 
ОП “Софпроект-ОГП”. 

Първата версия на документа е разработена 
през март 2020г., като в края на същия 
месец е публично представена за коментари. 
Получените близо 200 коментара, въпроса 
и препоръки са обработени и в някои случаи 
отразени във финалния вариант на документа. 

Настоящият, финален вариант на заданието е 
съставен в края на април 2020 г.


