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„Софийските терми“ ще трансформират северното
и източното крило на Централната минерална
баня в център за термални води и градска култура.
Сградата ще запази основната си роля на медиатор
между лечебните води и хората, като същевременно
ще създаде продуктивно партньорство с
Регионалния исторически музей. Термите ще
възстановят прекъснатата връзка на града със
своя основополагащ извор, насърчавайки жители и
посетители да вземат активно участие в дискусията
за наследството на София. Продължавайки
традициите на къпане и лечение, съществували
на това място в продължение на повече от
две хилядолетия, „Софийските терми“ следват
типологията на римските бани, обединяващи терапия
и образование, спорт, дебат и рекреация.

НАСЛЕДСТВО

ВЪВЕДЕНИЕ

НАСЛЕДСТВО И РЕСУРС, ВОДАТА И СГРАДАТА
Повече от 7000 години топлите извори са били
притегателна точка за заселници по тези земи.
Археологически находки от Сердика, Средец и
София, проследяващи процесите на променящия
се град в продължение на близо 2000 години,
документират сложната инфраструктура, която
възниква около топлия минерален извор в центъра
на днешна София. Това изключително богато
архитектурно наследство, направило достъпен
водния ресурс, разглеждаме като неразделна част от
нематериалното ни културно наследство – практиките
на къпане и лечение и всички социални ритуали,
които се разгръщат около тях. Паралелно застъпваме
актуалния въпрос за опазване на естествените
ресурси при тяхното дългосрочно оползотворяване в
сферата на енергийното снабдяване.
Централната минерална баня има принос към
най-новата история на тези практики, свързвайки
съвременна София с нематериалното наследство на
многовековна културна приемственост.
Наред със стойността на сградата като уникален
архитектурен паметник, един от най-значимите
за града аспекти, които трябва да съхраним е
социалната функция, която изпълнява – а именно
ролята на посредник между хората и водата.
Как тази връзка между хора и вода би се
възстановила днес, се определя от начина, по който
разглеждаме сградата и водата едновременно като
наследство и ресурс. И двете са носители на богата
история, но същевременно трябва да участват
пълноценно в културния и икономически живот
на града чрез устойчиви стратегии, подобряващи
ежедневния живот на столичани и подпомагащи
туризма, без да нарушават естествената среда.
Поради краткотрайността на лечебните качества
на минералните води – само няколко часа след
наливане, непосредственият достъп до извора е
от ключово значение. Тази концепция предлага
да оживи североизточната част на Централната
минерална баня, чрез възобновяване на достъпа
до термалните води. Не само рационална стъпка,
но и символична – новата функция ще създаде
продуктивна връзка с Регионален исторически
музей, запазвайки жива връзката с многовековната
история на града.
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“СОФИЙСКИТЕ ТЕРМИ” И ГРАДЪТ
Съвременен град

Централно разположена до една от най-оживените
пресечни точки в града, Централната минерална
баня е една от емблематичните сгради, покрай
които хиляди софиянци преминават ежедневно. Тя
е един от символите на градостроителния подем на
следосвобожденска България и един от малкото
останали паметници на ранния ХХ век.

Исторически град

Жилищни сгради

Разположението на сградата в края на някогашните
очертания на Сердика свързва банята от една
страна с историческия център на града, а от друга – с
неформалното ежедневие извън “крепостната стена”
на административната и туристическа част. Музейната
част е ориентирана именно към историческата и
административна част, докато източното и северното
крило се свързват с оживения квартал на “новата
стара” София, характеризиращ се с ниски жилищни
постройки, офиси на малки бизнеси, галерии и
заведения, често скрити във вътрешни дворове.
Различните урбанистични качества от двете страни
на сградата допринасят за нейния двойствен
характер и потенциала ѝ да се свърже едновременно
с посетителите на града и жителите на квартала.
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Янус:
В древноримската
религия, Янус е
бог на началата,
промените, времето,
двойнствеността,
преходите. Той
обикновено е
изобразен двулик,
едновременно гледащ
в бъдещето и в
миналото.
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ПОДХОД КЪМ МУЗЕЯ

а

Връзка с потенциални
публични
пространства:
а. паркинг на Халите
б. площад Бански
в. пасаж ЦУМ/
Министерски съвет

Мястото на площад “Бански” е било една от найоживените пресечни точки в многовековната история
на София. Предполага се, че в античността там е
съществувал асклепион , а по-късно върху основите
на римските терми е изграден хамам. Докато снимки
от началото на ХХ век показват оживения социален
и икономически живот, разгръщащ се на площада, то
днес мястото е загубило притегателната си сила на
средище. Стратегията ни за обновяване на площада
предлага активирането му чрез добавяне на нови
функции по краищата му.

б

в

1. Воден павилион: Свободно стояща постройка и в
момента, Водният павилион може да бъде временна
постройка, която се обновява на всеки няколко
години давайки възможност на млади архитекти
да проектират тази малка градска функционална
инсталация. Форматът ще бъде архитектурен конкурс,
организиран като малко събитие, гравитиращо около
споделените ни ресурси и потребности.

Воден Павилион с
обществена функция
към улицата и площада

2. Останките от римските терми и джамията
Баня Башъ: Важно е тези културни ценности да
бъдат “преоткрити” посредством облагородяване
на пространствата около тях и подобряване на
начина, по който информираме посетителите за
историческата и културната им стойност. Как се
свързваме с общността, която днес посещава
джамията?

1

2

3

3. Извор “София-Център”: София се е формирала
като град именно заради богатството на този извор.
Въпреки това, мястото му е незабележимо. Как бихме
могли да включим извора в разказа за историята
на София и да го свържем с експозициите на
Регионалния исторически музей?

4

Да се изтъкне този
подход към ЦМБ

Ново пространство за
събития

4. Връзката с ЦУМ: Понастоящем задънена улица
и паркинг на близките административни постройки.
Предлагаме обширното пространство, заключено
между ЦУМ и ЦМБ, да се превърне в хибриден
площад с достъпни паркоместа през работния ден
и гъвкаво място за артистични прояви вечер и през
уикендите. Може да се разположат pop-up павилиони,
които допълнително ще оживят целия площад.

1. Воден Павилион
- пространство за
социализиране
- иновация на
обществени ...
тоалетни?
2. Разкопки
- общ графичен език
който да обеснява
присъствието на вода
на това място през
вековете
3. Извор “СофияЦентър”
4. Площад ЦУМ
- облагородяване
на тази ос с външни
експонати на музея
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4
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ПОДХОД КЪМ ТЕРМИТЕ
а

Вплетени в по-неформален градски контекст,
малките триъгълни пространства на север и изток от
Централната минерална баня свързват “Софийските
терми” с граничещия с тях квартал.

б
в

Връзка с потенциални
публични
пространства:
а. Дом на киното
б. чешми
в. крепосна стена със
североизточна кула

Връзка на площада
пред Дом на киното
с водната станция и
термите

Разкопките се
свързват с общ
ландшафтен дизайн
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1. Чешмите/Водната станция: Водоналивният кът,
разположен на малкия площад между Централната
минерална баня и Дома на киното, е едно от найважните публични пространства в близост до Банята
и единственото място, където столичани все още
имат достъп до минералните води на извор “СофияЦентър”. Чешмите трябва да бъдат по-достъпни за
жителите на София и особено за тези, пристигащи
с автомобилите си. Трафикът може да се облекчи
с помощта на водоналивна станция за автомобили,
позволяваща на шофьорите да напълнят вода бързо
и на определени за това места.
2. Кафе и бар на партерния етаж на „Термите“ ще
активират кръстовището на ул. Искър и ул. Сердика
от ранните часове на деня до късно вечерта. Тази
социална функция също обживява прохода към
централния вход на “Софийските терми”, разположен
във вътрешния двор между сградата на НАГ и
Централната баня.
3,4. Два триъгълни площада: През лятото водните
инсталации ще бъдат охлаждащи и могат да се
възползват от рециклирана вода от термите. Popup воден бар ще свърже градската култура на
импровизирани барове с лечебната консумация на
минерална вода на място.

Южната страна на
комина е ориентир към
музея, северната към
термите

1
1. Водна Станция
- чешми
- водоналивна станция
за автомобили
2. Воден Бар
- Вход към вътрешния
двор и централния
вход на “Софийските
терми”
3. Фонтани
- воден цикъл пълен кръговрат на
минералната вода
4. “Pop-up” бар
- социална консумация
на минерална вода

4
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МУЗЕЯ И ТЕРМИТЕ: ПРОДУКТИВЕН ОБМЕН

ЛЕЧЕНИЕ / РЕКРЕАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ / СПОРТ
ДИСКУСИИ / КОЛЕКТИВНО КЪПАНЕ

Вход
“Софииски
Терми”
Северната
страна на комина
е ориентир към
термите

С предложението за “Софийски терми” в северното
и източното крило на Централната минерална баня,
тази концепция не създава конфликт, а по-скоро
възможност за продуктивен обмен с Регионалния
исторически музей. Програмата на “Софийските
терми” ще оживи музея, привличайки повече
посетители, а същевременно музеят ще обогати
историческия контекст и стойността на термите като
жив паметник.
Кафе-бар
оживява двора
денем и нощем

1

Геотермална
инсталация
свързана с НАГ
вход

2

функции:
медиатор
басейни
учебни/
комерисални

В контекста на историята на минералния извор се
допитваме до античните терми и тяхната функция.
Римските бани създават социална концепция, която
свързва къпането с разнообразни функции – учебни,
терапевтични, рекреационни – всички обединени
под един покрив. Допълнително засягаме аспекта
за устойчиво и естествено съобразено енергийно
оползотворяване на термалния ресурс - практика
позната от античността.
1. Комин: Изникващ като кула, наполовина скрита
във вътрешния двор между сградата на НАГ и ЦМБ,
коминът има две широки страни – едната обърната на
юг, видима от музейната част на сградата; а другата
на север, видима от страната на Термите. Подобно
на часовникова кула, която служи за ориентир в
града, коминът ще посочва пътя към СОФИЯ МУЗЕЙ/
СОФИЯ ТЕРМИ. Тази малка интервенция ще подсили
градското присъствие на сградата и ще подчертае
двете ѝ основни функции.
2. Главен вход към “Софийските терми”:
Разположен противоположно на главния вход на
Регионалния исторически музей, входът към Термите
е част от облагородения вътрешен двор, споделен с
НАГ и в близост до комина. Скрит от непосредствен
поглед, но подсказан от комина-ориентир, новият
вход към Термите е интегриран в градската тъкан,
активирайки необичайното пространство на един от
многото вътрешни дворове в този квартал.
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СКРИТИТЕ ФАСАДИ НА ЦМБ СА НОВОTO ЛИЦЕ НА ТЕРМИТЕ
Въпреки че Музеят и Термите се допълват взаимно
във функционално отношение, техните специфични
технически нужди, като достъпност и климатизация,
изискват въвеждането на свързващ елемент,
осигуряващ безпроблемното им съжителство. Този
“трети” елемент, предлагаме да бъде вътрешното
крило, заключено между двата вътрешни двора.
Скрит във вътрешната част на сградата, това е
и мястото, където архитектурни интервенции са
допустими.
Фасада:
съвременна
архитектурна
намеса

Добавеният елемент следва напълно основното
планово очертание на сградата, като предлага
обновяване на конструкцията, така че новите
помещения да обслужват и Термите, и Музея. Нивата
0 и 1, разположени директно зад централния вход
на Термите, ще обслужват посетители на басейните,
а ниво 2 ще бъде достъпно откъм музейната част,
предоставящо пространства за тематични изложби,
посветени на водните ресурси и свързаното с тях
културно наследство. Подпокривното ниво 3 действа
като медиатор на климата – разположено централно
в сградата, необходимите инсталации за контрол на
климата на двете основни функции могат да бъдат
разположени тук. На покривното ниво е разположен
топъл басейн, отворен целогодишно, който ще оживи
специфичната за този квартал градска мозайка от
покриви.

1

Фасадите към вътрешните дворове на Централната
минерална баня са в окаяно състояние – зазидани
прозорци, оголени тухлени стени, следи от
множество аварийни ремонти. Именно тази част,
която изисква най-сериозна интервенция, ще се
превърне в съвременното, но скрито от минувачите,
лице на “Софийските терми”. В следващия етап
2 планираме да изследваме потенциала на тези
пространства – може би фасадите биха могли да се
възстановят, ползвайки оригиналната технология
за изработване на керамични фасадни детайли или
дизайнер/артист може да бъде поканен да проектира
новия вид на фасадите.

Й

2

Е
УЗ

М

ТЕР
1. Открит Басейн, в
вътрешен двор
2. Открит Басейн, на
покрива

МИ
2
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СОФИЙСКИТЕ ТЕРМИ: РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

покрив:
басейн
етаж 2:
учебна
работилница
басейн балкон
лечебни
процедури
спортна зала
уелнес център
предверие
циркулация
асансьор за
инвалиди

4

етаж 2

покрив

етаж 1:
басейн
лечебни
процедури
съблекални
зала за почивка/
библиотека
зала за дискусии
информация
воден бар
асансьор за
инвалиди
сутерен:
басейн
сауна/парна баня
съблекални
градина за
почивка
рецепция
кафе
книжарница
асансьор за
инвалиди
циркулация
резервоар/
машинно
отделение

3

1

2

сутерен

етаж 1

1
1: Басейн
Градска баня в Гота,
Гота, Германия
2: Термален басейн
Еспаи СЕЛ, Калдес де
Монтуби, Испания
3: Воден бар
Brunnenhalle, Бад
Кисинген, Германия
4: Външен Басейн
Терми Бат, Бат,
Великобритания

2

3

4
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ДОСТЪПНОСТ

Отделните функции и функционалните групи се
намират в пресечната точка между дисциплините на
архитектурата, опазването на културното наследство,
градоустройството, социологията и икономиката:
•
съгласувани са с оригиналното предназначение
на сградата, ре-интерпретирано в съвременния
контекст
•
съобразяват се с ограниченията за архитектурни
интервенции свързани със специалния статут на
сградата
•
поставени са в контекста на заобикалящата
градска среда и социалната композиция на града
•
търсят добър баланс между привлекателен
бизнес модел, който запазва обществено
значимата функция на сградата
Седмични
Седмични
посещения
посещения

Общественият и търговският интерес, като две
посоки за развитие, тук са уравновесени чрез
предложените функции и допълнителни методи за
финансиране. Посредством внимателно планиране,
достъп до минералната вода може да бъде осигурен
за представителите на различните социални групи
в града - хора със специални нужди, майки с малки
деца, възрастни граждани, ученици и студенти.
Равнопоставеният достъп до този най-ценен ресурс е
и медиатор за социално равенство - в умален мащаб,
тази роля се изпълнява в момента от чешмите.
С предложенията за обновяване на публичните
пространства около банята, се разширява кръгът на
достъп - един вид преход към основната функция на
банята, като медиатор между хората и водата.

6:00-8:00
6:00-8:00

8:00-10:00
8:00-10:00

10:00-12:00
10:00-12:00 12:00-14:00
12:00-14:00 14:00-16:00
14:00-16:00 16:00-18:00
16:00-18:00 18:00-20:00
18:00-20:00 20:00-22:00
20:00-22:00 22:00-24:00
22:00-24:00 24:00-02:00
24:00-02:00

6:00-8:00
6:00-8:00

8:00-10:00
8:00-10:00

10:00-12:00
10:00-12:00 12:00-14:00
12:00-14:00 14:00-16:00
14:00-16:00 16:00-18:00
16:00-18:00 18:00-20:00
18:00-20:00 20:00-22:00
20:00-22:00 22:00-24:00
22:00-24:00 24:00-02:00
24:00-02:00

понеделник-четвъртък
понеделник-четвъртък
петък
петък
събота-неделя
събота-неделя

Ежедневни
Ежедневни
посещения
посещения
закрити
закрити
басейни
басейни
открити
открити
басейни
басейни
терапевтични
терапевтични
басейни
басейни
лечебни
лечебни
процедури
процедури
питеен
питеен
бюфет/
бюфет/
библиотека
библиотека
сауна/парна
сауна/парна
баня
баня
градина
градина
спортна
спортна
зала
зала
уелнес
уелнес
център
център
питеен
питеен
бар
бар
кафе/книжарница
кафе/книжарница
уъркшоп
уъркшоп
музей
музей
зала
зала
заза
дебат
дебат
изложбена
изложбена
зала
зала
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ВОДЕН КРЪГОВРАТ
Минералната вода в центъра на София е източник
и на двата ценни ресурса – вода и топлина.
Понастоящем обаче
единственият обществен
изпарение
Термална
достъп
до водата е водоналивният кът. Така
вода
използвана,
водата не само губиКанализация
лечебните си
отпадък
качества скоро след наливане, но голяма част
остава неоползотворена – изливаща се директно в
канализационните води.
отопление

чешми
басейни
фонтани
терапии
тоалетни
душове

изпарение
Термална Термална
вода
вода
отпадък

Канализация
Канализация

чешми
басейни
фонтани
терапии
тоалетни
душове

социален и
икономически
отопление ресурс

Термална
вода

Канализация

социален и
икономически
ресурс

ЦМБ
отопление на
басейни

УВ филтер

басейни
терапии
тоалетни

душове

НАГ
Други
сгради

вани
отопление на
басейни

УВ филтер

чешми

ЦМБ
напояване

басейни

фонтани

терапии водоналивен
душове

НАГ
руги
ади

кът

тоалетни

вани
за отопление

за къпане

топла

за пиене

вода

за къпане

Канализация

Част от интервенциите, които предлагаме, като
например водните инсталации в обновените
публични пространства или термалните басейни, ще
бъдат свързани в “кръгови” системи за максимално
ефективна употреба на водния ресурс.
Топлинната енергия е изключително важен
възобновяем ресурс за всички операции в
“Софийските терми”. Тя е източник на отопление
не само на помещенията в студените месеци и
тяхното охлаждане в топлите сезони, но и осигурява
постоянната температура на плувните басейни,
посредством термична инсталация.

напояване

водоналивен
кът

топла

филтер

Още в древността термалните извори са се
използвали не само директно за къпане и лечение.
Топлинните качества на термалната вода са
били експлоатирани посредством изключително
модерна за времето си канализационна система,
която е снабдявала голяма част от сградите около
централната баня и с отопление. Благодарение
на съвременните ефективни технологии и тяхната
сполучлива комбинация има възможност за
максимално оползотворяване на енергийния
ресурс, който носи термалният извор, без да се
нарушава необратимо неговите балнеологични
качества и без да се пренатоварва естествената
геотермална система. Съвременните методи
щадят съществуващата енергоснабдителна
мрежа, като пестят ползването на конвенционална
електрическа и топлинна енергия. Паралелно,
ползването на локалния енергиен потенциал, се
отразява положително и от икономическа гледна
точка в кратък и дългосрочен план. Не на последно
място, това би била своеобразна демонстрация
как функционира модерното енергоснабдяване в
градски условия, което ще допълва учебните аспекти
заложени в проекта.

чешми

Термална вода

за отопление

Канализация

Удължаване на жизнения цикъл на водата е една
от основните цели на концепцията за “Софийските
терми”, свързана и с пълноценното оползотворяване
на социалната, енергийната и икономическата
стойност на термалните води.

фонтани
филтер

за пиене

вода

Термална вода

1. “Водно огледало,”
Бордо, Франция
2. Борден парк
естествен басейн,
Едмънтон, Канада
3. Водна станция,
Цюрих, Швейцария

1

2

3
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“СОФИЙСКИТЕ ТЕРМИ” И ГРАДСКИТЕ ОБЩНОСТИ
СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА
Развитието на северното и източното крило на
Централната минерална баня е възможност за
създаване на място, подпомагащо функциите на
социалната икономика на града.
В София кипи пъстър неформален социален живот,
който обаче намира малко споделени пространства
за обмен. Многовековната история на мястото
около извора като средище и притегателна точка
за много култури и до ден днешен дефинира
социалния и културен контекст в непосредствена
близост до Централната минерална баня. Неговото
многообразие обаче остава скрито за мнозина, а
културната стигма около различния икономически
статус, религиозна и етническа принадлежност
на живеещите в близост, допълнително ощетява
отношението ни към споделените публични
пространства именно в тази част на града.
Следващите стъпки в Етап 2 биха предоставили
възможност за разговор с най-близките общности
и последващ анализ на възможностите и
предизвикателствата, които стоят пред всеки бъдещ
екип в процеса на проектиране.
ХИДРОСОЦИАЛЕН ЦИКЪЛ
В глобален план достъпът до водните ресурси и
значимостта им като стратегически ресурс са част от
най-горещите дискусии в контекста на ускоряващата
се климатична криза. В локален контекст тази
тема е неминуемо да бъде засегната. Стратегии за
опазване и ефективно и устойчиво оползотворяване
на водните ни ресурси обаче липсват или не водят до
трайни резултати.
Част от пространствата в “Софийските терми” са
посветени именно на тази дискусия и целят да

предоставят платформа за дебат и информиране
на обществото по тема, която вече е изключително
актуална и е пресечна точка на множество
дисциплини.
МИНАЛО < > БЪДЕЩЕ
Културата, която се е оформила около достъпа
до вода, е била движеща сила, достатъчно
значима, за да окуражи иновация и създаване
на забележителните инженерни постижения.
Невидимата инфраструктура в наши дни ни отделя
от първостепенната важност на този ресурс. Но в
град, който буквално е разположен върху басейн
от термални води, възстановяването на достъпа
и познанието ни за тях е не само възможно, но и
задължително.
Концепцията за “Софийските терми” цели да
възстанови връзката на София с извора, около
който е възникнал градът. Правото на достъп
до минералните води в София и България
фундаментален въпрос, който трябва да адресираме
колективно, като общност, припознаваща стойността
на това изключително богатство. В момент на
глобална несигурност, уверена крачка напред и
добър пример в тази посока е повече от необходим.

