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1 МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ЕКИПА

1.1 МЕТОДОЛОГИЯ
Проучвания и изследвания: изучаване на определен детайл /зона, функция, предмет, явление, и др./ с 
цел разкриване на закономерности и преобразуването им във възможности.
Работа с материали от достоверни източници: НАГ, НИНКН, др.
Анализиране на събраните данни и взимане на рационални решения, които едновремнно са базирани на 
интуиция и артистизъм.
Търсене и използване на съвременни методологии и технологии.  

1.2 ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ЕКИПА
Точно дефинирана роля в екипа 
Поставен срок за изпълнение на индивидуалната и екипната цел;
Водене на таблица от експертите с изработеното време за свършената работа

Бюджетиране според поставената цел и свършената работа

1.3 ВЪТРЕШНОСТРУКТУРНА КОМУНИКАЦИЯ
софтуер: archicad, autocad, adobe: photoshop & indesign, microsoft docs и алтернативи

база данни: dropbox, google docs, cloud

комуникация: viber, емайл, evernote, оперативки в офиса на Ал. Стамболийски 89

1.4 КООРДИНАЦИЯ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 
емайл, в офиса и др., по усмотрение на възложителя и заинтересованите страни
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2. ГРАДСКА СРЕДА. ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПРИЛЕЖАЩИТЕ 
ОБЕКТИ И ПЛОЩИ 
Следване принципите на съвременна методика за извършване на градски изследвания базирана на 
опита на Ян Геел.

ПЛОЩАД “БАНСКИ”
Проучване за възможност за радикален концепт: обособяване на площада или на част от него 
за открити басейни и открита зона за релакс
референции: Сапапева баня, Будапеща, др. 
партньори: НАГ, Софийска община, др.

Проучване за надстройка на обществената тоалетна и създаване на пространство за 
социализация 
референции: пл. Райко Даскалов

Проучване за оживяване на нефункционалния път-тераса пред Банята с разнообразни 
заведения. Сервизни помещения биха могли да бъдат базирани в сутерена на Регионален 
исторически музей – София 

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Изясняване на границите в сутеренното ниво: кой технически помещения ще сe използват за 
цялата сграда

Проучване на възможността за отдаване под наем на част от сутеренните помещения за 
сервизни помещения на заведения на площад Бански

РИМСКА ИЗТОЧНА КУЛА
Проучване на проектното предложение на Урбатон за свързване на Банята с разкопките на 
римската източна кула чрез популяризане на археологията чрез подобряване на достъпа до 
разкопките

ПЛОЩАД пред НАГ
Проучване на проектното предложение на Урбатон за използването на назенмния паркинг 
пред НАГ за площад с търговско-креативна функционалност и приемащ функцията на вход на 
креативния “Квартал”

ДВОР
проучване за свързване с паркинга на наг с новопроектирания паркинг
отваряне на двора за граждани
вход към новата част на сградата
използване за доставка

КОМИН
Социологически изследвания показващи негативна гражданска позиция към естетиката на 
комина контрастират на позицията на експерти в областта на Българския архитектурен 
модернизъм апелиращи запазването му. Изследване на възможни сценарий за бъдещото на 
комина.
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3. КУЛТУРА. ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО 

НАСЛЕДСТВО

3.1 НОРМАТИВИ И СТРАТЕГИИ
Изследване на политиките за опазване и управление на културните ценности на местно и 
национално ниво, както и действащите нормативи. 

3.2 ПРОУЧВАНЕ 
Проучване на спецификите на сградата като НКЦ, определяне на местата с необходимост от 
намеса по/в сградата. Работа с архива на НИНКХ, проучвания на място

3.3 РАЗПИС КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, УКРЕПВАНИЯ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
Изготвяне на разпис придружен с прогнозни стойности. 

3.4 РАБОТЕН ПЛАН
Създаване на програма за реализирането на идентифицираните дейности и необходими 
административни процедури, взимайки предвид технологичните и административни срокове 
необходими за реализацията.

3.5 ПОСЛЕДСТВЕНОСТ & ПРЕДАВАНЕ НА ИСТОРИЯТА
БАСЕЙНИТЕ КАТО СГРАДИ НА ЕПОХАТА СИ
Идентифициране на подходящ начин за предаване на историята на обекта и периода на който 
сградата е представител, популяризация на ценностите и времето, за които Банята 
свидетелства 

3.6 СТОПАНИСВАНЕ НА ЦЕННОСТИТЕ
Създаване на план, по който обектът ще бъде управляван и стопанисван с оглед съхраняване 
на ценностните му характеристики и осигуряване на устойчива социализация и посещаемост. 
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4. ИЗОБИЛИЕ.
ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА

4.1 НОРМАТИВИ И СТРАТЕГИИ
Проучване политиките на местно и по-високо ниво
Идентифициране на документите и партньорите, стратегическите планове от местно и по 
високо ниво

Ресуср:  
раздел Минерални води на сайта на НАГ 
Решение No 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
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.

4.2. РЕГУЛАЦИЯ ВОДОПОДАВАНЕ ЧЕШМИ
Проучване възможност за регулиране но минералната вода към чешмите и намаляване 
консумацията от 4 л. без да бъдат ощетени или ограничени гражданите, като намаляването на 
водоподаването се случва в различни части от денонощието

4.3 ЗАХРАНВАНЕ НА БАНЯТА 
Пресмятане на нужното количество за захранване на новите функции на банята с минерална 
вода: мин. топъл и студен басейн в западната част на северното крило, женския и мъжкия 
басейн, на атракциони като открит басеин на покрива, парна баня, минерални душове, спец. 
вани, джакузи, …

4.4 ОТОПЛЕНИЕ 
Проучвания за отопление с вторично използване на минералната вода в съответствие с 
нормативи и стратегии

4.5 ПРОУЧВАНЕ НУЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ 
Изготвяне на списък, схеми и диаграми  на дейностите свързани с водопреносната, 
водоразпределителната и канализационната система

4.6 БЮДЖЕТИРАНЕ
Прогнозиране на инвестиционните разходи включваща предвиждания за амортизация

4.7 ПРОГНОЗА
Проучване за количеството на минералната вода и  прогнозното й потребление в средносрочен 
план (10 г.) 

4.8 УПРАВЛЕНИЕ 
Изготвяне на концепция за оптималното използване на минералната вода, изготвяне на план за 
управление и охраняване на качествата и количествата на минералната вода
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5. ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИОНАЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ

КАТАЛОГ
Създаване на каталог с референции, местни, регионални, интернационални за термален 
център, балнеолечебен център, спа център, спортен център, търговско-здравен център

5.1 СЕВЕРНО КРИЛО

СУТЕРЕН

ТЪРГОВСКО-ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР

Проучване за отваряне на сградата към ул. Искър и ул. Сердика чрез оголемяването на 
прозорците до врати, входове на отделните пространства от търговско-здравния център

Проучване за отваряне не сградата към площада пред НАГ с функции насочени към града, в 
същото време свързани със ценността на сградата като баня.

Конкретизиране на зониране на търговско-здравния център: магазин за козметика, 
фризьорски салон, козметичен салон, маникюр и педикюр, аптека, лекарски кабинет, био 
заведение/сладкарница, био магазин, представителства на федерации свързани със 
здравословен начин на живот

МУЗЕЙ НА МИНЕРАЛНАТА ВОДАТА
Изследване на нуждата от музей на минералната водата: социологически проучвания, 
кореспонденция с БУБСПА, АБТТА

Проучване за поместването му в сутеренното ниво; техническите помещения биха били от 
интерес за туристите

1 ЕТАЖ

ТЕРМАЛЕН ЦЕНТЪР
ВХОД
Проучване на нужните помещения и съответните изисквания, в контекста на очакваните 
минимални и максимални пътникопотоци 

ДЕТСКИ БАСЕЙН
Изследване на концептуални варианти

ТОПЪЛ И СТУДЕН МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН
Проучване на нужните дейности за успешното им социализане

2 ЕТАЖ

БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН ЦЕНТЪР
Проучване за възможни процедури, отговарящи на търсенето на туристи, граждани, 
пенсионери и болни
Проучване за възможен подбор на оборудване
Бюджетиране

СОЦИАЛНА ИНТЕРГРАЦИЯ 
Създаване на партньорства с целиви групи: НПО-та, центрове за инвалиди, домове за стари 
хора, болници, рехабилитационни институции и др.
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ТАВАНСКИ ЕТАЖ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Проучване на нужните функционални помещения свързани с поместването на 
новосъздаденото общинско предприятие управляващо ЦМБ и минералната вода на София:

5.2 ИЗТОЧНО КРИЛО

СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА МЪЖКИ И ЖЕНСКИ БАСЕЙН
Проучване на нужните дейности за успешното им социализане 

НОВА СГРАДА/ НОВА ЧАСТ 

Проучване на възможността за събаряне на помощната сграда между 2та басейна в източното 
крило

Изследвания за изграждането на нова, отговаряща на съвременните изисквания, част, 
базирани на добрата практика от Банята в град Баня ( Bath ), Англия

Създаване на концепция за интегриране на разкопки, при тяхно евентуално съществуване

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
Проучване за концепции с въжможни екзотични тематики в новите части на банята, 
референция ТЕРМИ ЕРДИНГ, Мюнхен, най-голямата бяна в света

НИВО -2
Проучване за нуждата от допълителен етаж за СКЛАДОВИ И ТЕХНИЧЕСКИ 
ПОМЕЩЕНИЯ

НИВО -1 
ПАРКИНГ 
Изследване за възможността от подземен паркинг в новата част на банята и свързването му с 
този на НАГ

НИВО СУТЕРЕН
Изследване евентуално автономно функциониране и за нужда от СПОРТЕН ЦЕНТЪР с 
възможни функционалности като йога, мултифункционална зала за групови тренировки

НИВО 1 ЕТАЖ
СПА ЦЕНТЪР
Проучване на връзката с двата основни басейна, подбор на атракционни теми и атракции

НИВО 2 ЕТАЖ
ЗАВЕДЕНИЯ & РЕЛАКС ЦЕНТЪР 

НИВО ТЕРАСА
Нужни проучвания за осъществяване на ОТКРИТ БАСЕЙН И ОТВЕРНА РЕЛАКС ЗОНА
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6. ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ИЗГОТВЯНЕТО НА БИЗНЕС ПЛАНА

6.1.1АНАЛИЗИРАНЕ НА ОБСТАНОВКАТА
на местно, регионално, национално и интернационално ниво
Състояние на отрасъл  
Проучване и сегментиране на пазара 
Анализ на конкуренцията
Анализ на основни дейности за термален центьр, балнеолечебен център, спортен център, 
търговско-здравен център 
Анализ на нормативната рамка

6.1.2 ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ
Оценяване на приноса на проекта към икономическото благосъстояние на региона и страната.
Принос към индикатори на ОПРР и Визия за София.

6.2 МАРКЕТИНГОВ ПЛАН

6.2.1 МЕРКИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА 

6.2.2 ОПЕРАТИВНО МАРКЕТИНГОВО ПЛАНИРАНЕ 
Позициониране на пазара и създаване на стойност 
Проучване на конкуренти съсгласуване с визия за софия 
Определяне на мисия 
Определяне на маркетинговата цел 
Разработване на алтернативи 
Избор на стратегия 
Политики: Продуктова, Ценова, Дистрибуционна. Комуникационна
Изготвяне на политики към целевите групи : чуждестранни туристи, местни туристи, 
Софиянци, малцинствени групи: пернсионери; групи със специфични заболявания 
Определяне на годишни бюджети с точен разчет на изразходване на средствата и проекция за 
тяхната възвръщаемост

6.2.3 СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ
Основни насоки и акценти за развитие 
Инструмент за контрол и съблюдаване на качеството на процесите  
Краткосрочен маркетингов план за1 година 
Средносрочен маркетингов план за 10 години 
Дългосрочен маркетингов план 

6.3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Анализ на бившето предприятие Хигиена управлявало ЦМБ
Анализ на общинското предриятие в Мюнхен, оправляващо басейните
Създаване на основа за структура на новотосъздаденото общинско предприятие
Изготвяне на план за финансиране
Изготвяне на план на управлението на изпълнение на проекта 

6.4 ОПЕРАТИВЕН ПЛАН
Анализ на конкуренцията и създаване на специфичен оперативен план отговарящ на уникалността на 
проекта

Детайлизиране на примерна структура:
Сгради и помещения
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Машини и оборудване
Подготовка за започване на дейността
Технология на дейността
Доставки
Персонал
Управленски екип
Организационна структура

  6.5 ФИНАНСОВ ПЛАН
Структуриране на инвестиционните разходи 
Проучване за възможно собствено участие на общината, 
Пресмятане на индикативен размер на необходима БФП ( безвъзмездна финансова помощ ) 
Проучване национално финансиране, финансиране с европрограми за благоустройство, др.

Проверка на големия обем на първоначална инвестиция (≈ 1200 лв на кв.м) при ≈ 6000 кв. м. ≈ 
8 м. лв. 
Проверка на високи експлоатационни разходи, свързани с такъв вид съоражения възлизащи 
на 1 900 000 лв/г. изведени в концесионните модели

Определяне на Финансов модел на базата на допусканията и очакванията за приходи, разходи, 
източници на финансиране.

 
6.6 ПРОГНОЗНИ ФИНАНСОВИ РАЗЧЕТИ
Определяне източниците на оперативните ПРИХОДИ, извеждане на допусканията, с които се 
определят прогнозите, открояване на различните целеви групи, определяне на целевия и 
потенциалния брой на ползвателите/ посетителите на предложените функции.

Създаване на структура на оперативни РАЗХОДИ, като се предвиди и амортизация на 
активите

 
6.7 ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА

Пресмятане на нетната настояща стойност, вътрешна норма на възвращаемост както и други 
показатели, които са релевантни
Оформяне на финансовата устойчивост на проекта

6.8 ОЦЕНКА НА РИСКА
Определяне на критичните променливи и параметри на проекта.
Оценка на чувствителността на основните фактори 
Определяне на вероятността за реализиране на всяка критична променлива. 
Установяване разпределението на вероятностите за критичните променливи
Изчисляване разпределението на вероятностите за вътрешната норма на възвръщаемост и 
нетната настояща стойност. 

6.9 ВРЕМЕВИ ГРАФИК 
Конкретизиране на фазите нужни за осъществяване на концепцията, като се предвижда 
достатъчен резерв за промени, така че да бъде осигурено успешното изпълнение на проекта в 
предвидения график.
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БЛОК СХЕМИ, ИЗЯСНЯВАЩИ АНГАЖИМЕНТИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ 

Красимир Красимиров Райновски

2. ГРАДСКА СРЕДА. ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПРИЛЕЖАЩИТЕ ОБЕКТИ И ПЛОЩИ 
ПЛОЩАДИ, ПРОУЧВАНЕ
КОНЦЕПТУАЛИЗИРАНЕ, ГРАДСКА СРЕДА
КООДИНИРАНЕ, ГРАДСКА СРЕДА

Радослава Владиславовна Лесневска 

3. КУЛТУРА. ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
3.1 НОРМАТИВИ И СТРАТЕГИИ
3.2 ПРОУЧВАНЕ 
3.3 РАЗПИС КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, УКРЕПВАНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
3.4 РАБОТЕН ПЛАН
3.5 ПОСЛЕДСТВЕНОСТ & ПРЕДАВАНЕ НА ИСТОРИЯТА
БАСЕЙНИТЕ КАТО СГРАДИ НА ЕПОХАТА СИ
3.6 СТОПАНИСВАНЕ НА ЦЕННОСТИТЕ

Станислав Иванов Дарачев и 

4..ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА
4.1 НОРМАТИВИ И СТРАТЕГИИ
4.2. РЕГУЛАЦИЯ ВОДОПОДАВАНЕ ЧЕШМИ
4.3 ЗАХРАНВАНЕ НА БАНЯТА 
4.4 ОТОПЛЕНИЕ 
4.5 ПРОУЧВАНЕ НУЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ 
4.6 БЮДЖЕТИРАНЕ
4.7 ПРОГНОЗА
4.8 УПРАВЛЕНИЕ 

Красимир Красимиров Райновски

5. ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИОНАЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ
СЕВЕРНО И ИЗТОЧНО КРИЛО, ПРОУЧВАНЕ
ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ
ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ

Васил Лъчезаров Бъчваров

6. ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ИЗГОТВЯНЕТО НА БИЗНЕС ПЛАНА
6.1.1АНАЛИЗИРАНЕ НА ОБСТАНОВКАТА
6.1.2 ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

6.3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ

6.4 ОПЕРАТИВЕН ПЛАН
  6.5 ФИНАНСОВ ПЛАН
6.6 ПРОГНОЗНИ ФИНАНСОВИ РАЗЧЕТИ  
6.7 ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА
6.8 ОЦЕНКА НА РИСКА
6.9 ВРЕМЕВИ ГРАФИК 

Траяна Николаева Калейчева

6.2 МАРКЕТИНГОВ ПЛАН
6.2.1 МЕРКИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА 
6.2.2 ОПЕРАТИВНО МАРКЕТИНГОВО ПЛАНИРАНЕ 
6.2.3 СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ




