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1. РЕЗЮМЕ 
Централна минерална баня е архитектурен паметник от национално значение с критиччно състояние 
на северноto и източноto крило, наличие на минерална вода, обществено внимание и чувствителността 
към тематиката. 

Основните принципи за отговорно използване на културно-историческите и природни ресурси, както и 
потребностите на пазара поставят функционалната социализация на Банята като най-просперитетен. 
Нерпекъснато нарастващия интерес към СПА услугите в Европа и региона, изобилието и 
многообразието на термални води в София са реална предпоставка за конкурентно развитие на този 
перспективен туристически сегмент и преодоляване на сезонността на туризма в София. 
Съвременните туристи търсят съдържателни и автентични преживявания и привлечени от 
маркирането на София като една от най-богатите в света на термални източници дестинация, те 
очакват и са готови да заплатят термално изживяване. Липсата на този туристически продукт в 
предлагането на столицата понижава нейната атрактивност, намалява мотивите за туристически 
пътувания и съкращава средния престой в столицата. 

Уникалните свойства на водата лекуват редица заболявания: при външно балнеолечение: 
дегенеративни и възпалителни ставни заболявания / артрозоартрит, спондилартрит, коксартроза, 
ревматоиден артрит, анкилозиращ спондиартрит, др./ ; заболявания на периферната нервна система / 
дископатия, радикулит, плексит, полирадикулит, др./ ; ортопедични заболявания. 

Както стратегията на “Визия за София”, така и практики от Запада, затвърждават ролята на 
съврменния музей далеч от тази на складирането на артефакти. 
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2. ГРАДСКА СРЕДА. 
ВРЪЗКА НА ОБЕКТА С НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРИЛЕЖАЩИТЕ ОБЕКТИ И ПЛОЩИ 

Обособяване на мултифункционалната сграда като център на/ порта към северната 
част на центъра и оживяване на квартала.

ПЛОЩАД “БАНСКИ”
Живи и атрактивни публични пространства

Популяризиране на София на интернационалната сцена като град с минерални бани. 
Проучване за обособяване на площада или на част от него за открити басейни и открита зона 
за релакс. Предложение за надстройка на обществената тоалетна и създаване на пространство 
за социализация. Оживяване на нефункционалния път-тераса пред Банята с разнообразни 
заведения. Сервизните им помещения ще бъдат базирани в сутерена на Регионален 
исторически музей – София.

Ресурс скица: Термално-Нормално

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Технически помещения ще сe използват за цялата сграда. Отдаване под наем на част от 
сутеренните помещения за сервизни помещения на заведения на площад “Бански”.

ДВОР
Свързване с паркинга на наг с новопроектирания паркинг. Използване за вход към новата част 
на сградата и за доставки.

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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   Ресурс скица: Урбатон

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

Ресурс скица: Урбатон 

ПЛОЩАД ПРЕД НАГ
Разпознаваеми квартални идентичности и обособени локации

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”. Развитие и популяризиране на интересни елементи на кварталната 
идентичност.
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3. СЪХРАНЕНИ ПЛАСТОВЕ. 
РЕИНТЕГРАЦИЯ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО.  
СГРАДАТА В КАЧЕСТВОТО Й НА НАЦИОНАЛНА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ.

Басейните като съвременни и интерактивниактивни паметници на културата на епохата, в която са построени.

Създаване на модерен термален център подчертаващ културното наследство на 
сградата и възползващ се от централната й локация. Насърчаване на идентичността.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СГРАДАТА
запазване тъканта на сградата в басейнийните помещения и запазване на 
съществуващите функции, възстановяване на подходящите функции от предходни 
исторически периоди, премахване на ненужните и въвеждане на нови функции за 
обекта, 

КОНТРАСТ НОВО/ СТАРО, строго разделение
баланс между опазване на обекта и ценностните му характеристики и начина му на 
ползване и управление се постига като се разграничаво ново старо
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4. МИНЕРАЛНАТА ВОДА ПРЕДЛАГА ЗАБАВЛЕНИЕ, ПОЧИВКА И ТЕРАПИЯ.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА 

 ЗАХРАНВАНЕ НА НОВИТЕ ФУНКЦИИ НА БАНЯТА
на мин. топъл и студен басейн в западната част на северното крило на женския и мъжкия 
басейн, на атракциони като открит басеин на покрива, парна баня, минерални 
душове, спец. вани, джакузита, …

ОТОПЛЕНИЕ 
Изграждане на система за използване на геотермалната енергия “Използване на геотермална 
енергия”

Популяризане на здравословния начин на живот за едно по-осъзнато и отговорно общество. 
Намаляване нуждата от лекарска асистенция на психическо и физическо ниво. Ползите от 
плуването, считан за най-здравословен спорт за децата, ползите от термалните и спа услуги за 
превенция на заболявания, ползите от йогата и физически упражнения със собствено тегло 
могат да бъдат потвърдени от всеки физиолог и доктор на медицинските науки примерно, 
после психолог и т.н. 

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 оригинални форми и решения за многопластово и 
съдържателно използване на уникалните по величина и многообразие хидротермални 
богатства на столицата.
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5. ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ И ЗДРАВИ ХОРА/ ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ГРУПИ

Северното и източно крило

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ще се състои от: 
ТЕРМАЛЕН ЦЕНТЬР 
2 басейна: мъжки и женски, 2 минерални басейна: топъл и студен, спа център, заведения и 
зона релакс 
БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН ЦЕНТЪР 
СПОРТЕН ЦЕНТЪР 
мултифункционална спортна зала
ТЪРГОВСКО-ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР
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Обектът на проучване е ≈ 6000 кв. м разгъната застроена площ, които включват: 2 басейна, 
ресторант с обща площ 777 кв. м, зона за комуникации, др.

СЕВЕРНО КРИЛО

В северно крило на сутеренно ниво се предвижда позиционирането на търговско-здравен 
център, включващ 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. Отваряне на 
сградата към ул. Искър и ул. Сердика чрез оголемяването на прозорците до врати, входове на 
отделните пространства от търговско-здравния център. Отваряне не сградата към площада 
пред НАГ с функции насочени към града, в същото време свързани със ценността на сградата 
като баня.

На 1 етаж ще бъде позициониран термален център с вход, каса, сувенирен магазин и 
съблекални. за да се стигне до топлия и студения минерален басейн се минава през помещение 
с детски басейни.

На 2 етаж балнеолечебен център, а на тавански етаж администрацията, състояща се от 
нужните функционални помещения свързани с поместването на новосъздаденото общинско 
предприятие

ИЗТОЧНО КРИЛО

Социализиране на мъжки и женски басейн и събаряне на помощната сграда между 2та 
басейна за да се изгради нова сграда, отговаряща на съвременните изисквания, базирани на 
добрата практика от Банята в град Баня (Bath), Англия. 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

На ниво -2 е предвиден допълителен етаж за складови и технически помещения, ниво -1 ще 
бъде паркинг свързан сподземния паркинг на наг. на ниво сутерен ще функционира автономно 
спортен център с възможни функционалности като йога, мултифункционална зала за групови 
тренировки и съблекални.

На ниво 1 етаж е спа центърът, връзката на двата основни басейна. Ще включва  
Римска баня 
Сауна (4 броя) 
Турска баня 
Помещение за Rasul терапия (калолечение в парна баня)
Ледена стая
Солариум (2 броя) 
Вихрова вана 
Тнагенторна вана 
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Галванична вана 
Перлена вана 
Ултразвукова терапия 
Лазерна терапия 
4 басейни с различни размери и дълбочини

На ниво 2 етаж се свързват мецанините на основните басейни със заведения & релакс център.

Планирано е и допълнително ниво тераса за осъществяване на открит басейн и отверна релакс 
зона с гледка над софийските покриви и към Витоша.
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РЕФЕРЕНЦИИ

СЪЧЕТАНИЕ НА СТАРО/ НОВО, ТЕРМИ БАТ

ПРИМЕРНА СИТУАЦИЯ БАСЕЙН ТЕРАСА
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