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Градски център, построен върху множество исторически пластове. 

Хилядолетен извор, около който римляните изграждат град Сердика 
със запазени и до днес антични оси - Кардо и Декуманус - основни 
елементи в системата на римските градове.

Терми -  строени и разрушавани, оцелели заедно с града ни.

Политически системи, които се сменят, борби, които никога не 
стихват, а водата продължава да тече. Тя е винаги тук, с нас и 
въпреки нас.

Централна минерална баня - великолепен дом на водата, построен с 
много усилия за хората - бе съсипана през последните десетилетия. 

Някога около тази сграда кипял живот. Имало търговия, кокетни 
кафенета, места за срещи и общуване и, разбира се - вода.

Сега имаме празен и тъжен площад и полуразрушена сграда без 
вода.

Искаме да върнем  водата в нейния дом и хората отново да дойдат, 
за да оживее това място. Знаем и как да постигнем мечтата си. За 
хората, които са тук, сега и за бъдещето на града ни.

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ТЕРМА ЛНАТА КУЛТ УРА И 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАДСКА ИДЕНТИЧНОСТ

природни
ресурси

история култура

градска идентиност

ОТНОВО БАНЯ !
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Подхождаме към това национално богатство с респект и отговорност, 
опазвайки с грижа всяка част от сградата и всеки детайл, останали 
в автентичния им вид. Целта ни е ДА СЪХРАНИМ НАСЛЕДСТВОТО, 
НО И ДА МУ ДАДЕМ НОВО БЪДЕЩЕ. Сградата не би имала бъдеще, 
ако не й върнем  водата, която е част от нейната идентичност. Чрез 
функцията “минерална баня” създаваме нов потенциал за развитие. 
Отваряме сградата към града, като привличаме нови потоци от хора - 
местни и гости.

Как ще използваме сградата?

СВЪРЗВАМЕ БАСЕЙНИТЕ С ВЪТРЕШНИТЕ ДВОРОВЕ  ЧРЕЗ  ПАСАЖ
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Предлагаме автентичен термален център, организиран по 
съвременен начин.

Осигуряваме ДОСТЪП ДО МИНЕРАЛНАТА ВОДА.

Гарантираме оптимално използване на този природен ресурс 
чрез богато разнообразие от термални услуги. С цел да избегнем 
ограничение на достъпа на полов принцип всички големи басейни 
ще се ползват с бански костюми. Посетителите ще могат да се 
потопят в различно темперираните басейни и в атмосферата на 
пищните пространства на историческата сграда. Те могат да излязат 
за отмора и напитка в кафето, откритите дворове или, прекосявайки 
пасажа (нов обединяващ пространствен елемент), да се възползват 
от различни процедури като ароматерапия и масаж. Ще има 
възможност и за семейни вани, сауна, топила, парна баня, воден 
масаж на стъпала, зони за релакс и др.

За нашата концепция е важно Банята да е достъпна и за хора с 
двигателни затруднения. Затова сме предвидили паркоместа в 
непосредствена близост.

Функцията "минерална баня" е логично развитие за сградата, 
тя надгражда функцията на музей и, в целостта си, обектът се 
превръща в активно пространство. В него посетителите преживяват 
хилядолетната история на града. 

Как ще използваме водата?

СУТЕРЕН

1-ВИ ЕТАЖ

2-РИ ЕТАЖ

ПЛОЩАД "БАНСКИ" 

ТЕРМАЛНА ЗОНА

БАСЕЙН

ПАСАЖ 

ТЕРАСА  

ОБСЛУЖВАНЕ

ГРАДИНКА ПРЕД НАГ
БАСЕЙН

БАСЕЙН

РИМСКА БАНЯ

ПАСАЖ

различни
термални процедури

СХЕМА НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ГРУПИ

различни
термални процедури

различни
термални процедури

ТЕРАСА

КОМИН

различни
термални процедури
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За осъществяването на връзката сграда-град предлагаме една нова 
зона. Тя ще свързва пространствата и функциите в сградата и тези 
непосредствено извън нея. Свързваме площад "Бански" и градинката 
пред НАГ с пасаж, разположен по централната ос на сградата. Така, 
достъпът ще е по-лесен, по-атрактивен и ще даде възможност за ново 
развитие и на музея в южната част. Осигуряваме една устойчива 
социализация на сградата, която е във взаимодействие с околните 
пространства и генерира нови дейности.
Пасажът е артерията, която прави връзката между задния двор и 
главното фоайе на банята, но  ще играе и ролята на вход към двата 
басейна. Вътрешните дворове приобщават басейните към новото 
пространство чрез повдигане на нивото им. Пасажът продължава към 
обширна тераса, разположена в задния двор и включваща зоната с 
комина. 
Достъпът от градинката пред НАГ ще бъде по парадно стълбище през 
терасата до входа на Банята. Този нов "коридор" прави Банята по-
отворена към града и създава благоприятни условия за развитие на 
зоната зад сградата.

Пасаж за ново бъдеще
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ПАСАЖ 

ПЛОЩАД БАНСКИ

ГРАДИНКА С ЧЕШМИ

ГРАДИНКА ПРЕД НАГ ТЕРАСА

НАГ

СЕВЕРОИЗТОЧНА КУЛА

СХЕМА НА ВЪРЗКА СГРАДА И РАЙОН 

археологически обекти

археологически обекти

археологически 
обекти

археологически обектиДжамия Баня Баши 

Чрез възстановяване на термалната функция на ЦМБ създаваме 
ново място за социализация, НОВА ВРЪЗКА МЕЖДУ ХОРА И 
ПРОСТРАНСТВО. Кварталът оживява и това се отразява положително 
на “климата” в района. Археологията, характерна за зоната, не само 
се експонира, но и се включва в един общ разказ с водата. 

Предлагаме в  диаметър около 300 м. от сградата  да се развие нова 
мрежа от обособени пространства за чешми с минерална вода. Те 
ще са разпръснати в различни точки, а не концентрирани само на 
едно място, както е сега. Ще "подсещат" минувачите, че се намират 
в района на извора. Би могло да се разположат на ключови места с 
голям човекопоток (входа на метростанция Сердика, Министерски 
съвет и др.). Така, водата - символ на София - става лесно достъпна 
и влиза във всекидневието на софиянци и гостите на града. 
Чешмите символично маркират територията на Банята и района. 
Пространствата около тях ще обогатят градския пейзаж, а в зоните 
наоколо ще се даде нова възможност за креативни и иновативни 
икономически и културни дейности, свързани с минералния извор: 
бизнес, търговия, услуги, фестивали, събития и др., които ще 
привлекат разнообразна публика.

Как ще се промени кварталът?

бул. Княгиня Мария Луиза

ул.Екзарх Йосиф

ул.Искър
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Предлагаме НОВИ ПЕШЕХОДНИ МАРШРУТИ, които приобщават 
района около Банята и минералния извор към други, богати на 
история и памет места от центъра на града.

С голям потенциал е връзката, която наричаме "Кардо Ново" - 
своеобразна реплика на главния римски път в антична Сердика. Този 
нов пешеходен “байпас” започва от площад "Бански", продължава 
през вътрешния двор на ЦУМ, площада пред главните институции 
в държавата (Социалистически монументален комплекс), двора на 
хотел "Балкан" с ротондата "Св. Георги" и съседните археологически 
обекти от римския период; преход към бъдещата пешеходна ул. 
"Съборна", градинката на хотел "Рила" и връзка с ул."Граф Игнатиев".
 
Не игнорираме нито една градска памет, третираме всички периоди 
като ресурс за нова визия и ги използваме като градивен материал.

преди 1944г. 1954г.-1999г.

Дворец

Баня

1999г. до сега

Как да свържем Банята с града?

ул
."C

AR
D

O 
N

OV
O"

БАНЯ

Дворец

Дворец

Баня

схема на Кардо Ново

Ул."Търговска" свързва пл."Бански" и Двореца. Ул."Търговска" е разрушена. Построен е мащабен 
социалистически комплекс.

Бул."Тодор Александров" разделя центъра
на града и прекъсва пешеходните маршрути.

бул. Тодор Александров

пешеходни зони

Дворец

Баня

бул. Тодор Александров

бул. Дондуков

ул.Граф Игнатиев

пл
. С

в.
Не

де
ля
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Как ще изградим 
нова градска идентичност?
София се  нуждае от изграждането на СИЛНА ГРАДСКА ИДЕНТИЧНОСТ 
чрез симбиоза между история, култура, природа и общество.  

Усвоявайки активно минералната вода и подчертавайки силно 
нейното присъствие, ще събудим съзнанието на столичани и 
интереса им към термалното разнообразие. Реална база за това 
развитие са многото минерални извори, с които разполага София и 
околността. 

Същевременно мобилизираме целия културно-исторически ресурс 
(археология, паметници от османски период, следосвобожденски 
подем, епохата на социализма), споявайки основнните елементи от 
градската екосистема- вода, планина и хора- моделираме един нов 
град с нов облик и бъдеще.
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“СОФИЯ - ГРАД НА ТЕРМИТЕ” е естественото и логично развитие за 
града ни. 

Предлагаме  мрежа от взаимосвързани термални обекти, съвкупност 
от отделни термални пространства (баните Банкя, Овча купел, Горна 
баня, Княжево и др.), които да развият термализма с обособяването 
на термални територии. София трябва да бъде осмислена като една 
такава територия, а ЦМБ, като устойчиво термално пространство за 
рекреация и здравен туризъм, така както е заложено в документите 
на Столична община*.

Също така, обвързването на новите термални пространства с 
Национален парк Витоша (планински туризъм и зимни спортове) би 
било уникална по рода си възможност за развиване на туризма. 

Предвиждаме различни пакетни услуги с отстъпки и безплатни 
посещения в избрани центрове с минерална вода. Така ще можем 
да задържим интереса на туристите да увеличат престоя си в града, 
което ще донесе добавена стойност за София и населението й.

Концепцията ни предлага сградата и услугите на новото термално 
пространство да са еднакво достъпни за туристите и за местното 
население.

 *“Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023 г.”
“Стратегия за използване на потенциала от минерални води и земна топлина 
(геотермална енергия) на територията на  Столична община”
"Програма за оползотворяване на хидротермалните ресурси от находища на 
минерални води на територията на Столична община",
 изготвени от Направление „Архитектура и градоустройство“, 2017 г. 
“Визия за София” 2019г.

Как ще свържем Централна баня 
с новата градска идентичност?

 нова мрежа от свързани 
термални центрове в София

бъдещо развитие на термалната мрежа 

Витоша

ЦМБ

СОФИЯ
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На следващ етап, предоставяме възможност за РАЗШИРЯВАНЕ 
НА РИМ чрез децентрализация на изложбената, научната, 
реставрационната и архивната дейност. Целта е да се създаде мрежа 
от тематични музейни експозиции, обвързани тясно с историческия 
контекст на местата им. Възстановената ЦМБ, част от тази мрежа, ще 
е “жив музей”, в който може да се потопят в хилядолетната история, 
докосвайки се до минералната вода. 
Концепцията ни залага на усъвършенстването на съществуващата 
структура на музейната мрежа в София и ще допринесе градът ни да 
стане истинско европейско културно средище.

Как ще се развие Музеят?
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Градът ни да стане наш истински дом и да изпитваме гордост и 
респект към него. Да живеем с историята му, да ползваме благата му 
и да градим бъдещето му.
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