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ИСТОРИЧЕСКА БАНЯ
ВЪВЕДЕНИЕ

С

8 от общо 9 познати типа минерална вода в света и общо 31 находища на територията на общината, София
е един от най-богатите на минерални води градове в света. Този изключително ценен ресурс се пропилява,
като спа-туризмът и балнеологията не присъстват изобщо в туристическата програма. Град София отсъства от
картата на Европейския маршрут на историческите термални градове, който включва 51 спа дестинации в 18 държави
в Европа6.
Използването на находище на минерални води “София - Център” не е оптимално. От общо 12.8 л/сек., само около
4 л/сек. се използват за обществени нужди, като остатъкът от около 8.8 л./сек. или повече от 277 милиона литра
минерална вода годишно изтичат в канала. Свободното количество вода е огромно. За сравнение, всички водовземни
съоръжения в световно известния курорт Баден Баден в Германия осигуряват дебит от общо 9.2 л./сек. Пропуснатите
преки и косвени икономически ползи трудно могат да бъдат изчислени точно, но водата попадаща в канала е на
стойност над 485 000 лв. (при цена от 1.75 лв. на m3), както и неусвоена термална енергия на стойност над 247 000 лв.
годишно.
Минералните извори са основната причина град София да се появи и запази като град от бронзовата епоха до наши
дни на сегашното си местоположение. В радиус от няколко стотин метра около находище “София - Център” са
издигани бани през всички епохи на развитието на града ни, разрушавани във времето, за да отстъпят място на
постройки от следваща историческа епоха. Центърът на града винаги е бил обособен около термалния извор - един
от символите, залегнал в хералдиката на софийския герб. Дори и когато България отсъства от картата на Европа и в
продължение на 5 века е част от Османската империя, София се слави и описва като град на лековитите минерални
води. Използването на минерални води от дълбока древност за балнеолечение и хигиенни нужди и на баните като
място за културен обмен, е “забележително нематериално културно наследство, с което София би могла да се гордее”
(Визия за София, 2019 г.).
В днешно време се наблюдава скъсване с вековната термална традиция и омаловажаване на един от градообразуващите
фактори на София. Въпреки наличието на съхранена сграда недвижима културна ценност от национално значение, тя
не участва в съвременния градски живот със своята оригинална функция.
Най-целесъобразният начин за оползотворяването на ресурса минерална вода, за запазване на традицията
на термализма и на сградата на Централна минерална баня в качеството и на НКЦ е възстановяването на
банските функциите на северното и източното крило на банята. Оригиналните функции ще бъдат развити и
обогатени, за да отговорят на нуждите на един съвременен СПА и балнеологичен център.

Урбанистичен анализ

2

ИСТОРИЧЕСКА БАНЯ
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОНЦЕПЦИЯТА

Възстановяването на оригиналните бански функции на Централна минерална
баня е стъпка по посока на следните основни цели:
1. Изграждане на имиджа на град София, като СПА и балнеологична туристическа
дестинация.
2. Възраждане на традицията на термализма, като ценно нематериално
културно наследство и като важна част от историята, идентичността и културата
на града.
3. Опазване на сградата в качеството й на НКЦ чрез запазване на автентичния
архитектурен образ и развитие и обогатяване на оригиналните функции.
5. Ефективна и устойчива употреба на природния ресурс минерална вода.
6. Положително въздействие върху здравето и качеството на живот на жителите
на града, чрез предоставяне на достъпни балнеологични и спа услуги.
7. Създаването на успешен пример за функционираща минерална баня,
който да активира силен обществен и инвеститорски интерес към останалите
изоставени бани.
8. Постигане на икономическа устойчивост независимо от пазарните условия.
9. Ревитализация на градската среда в района.
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РЕЗЮМЕ

Н

астоящата разработка разгръща предложената от екипа в етап 1 концепция за възстановяване и адаптация на
северното и източното крило на сградата на Централна минерална баня в София и включва следните теми:

1. Социологически анализ
Представени са резултатите от социологическо изследване, проведено на 28.08.20 и 29.08.20 с методите на стандартизиран
въпросник и протоколи от наблюдения в района на Централна минерална баня. Целта е да проследим как регистрираните
в урбанистичния анализ налични услуги, публични места и културни пространства биват обживявани от различните
граждани. Кои типове социални дейци си взаимодействат с градското пространство около Централната минерална баня,
придавайки му даден облик? Как урбанистичните специфики предполагат и привличат определен тип граждани?
Основният извод е, че районът е класово разнороден, а оттук публичното градско пространство придобива
характеристиките на класова сегрегация.

2. Урбанистичен анализ
Сградата на ЦМБ е разположена в центъра на града, в непосредствена близост до важни административни сгради и
туристически забележителности. Кварталът е изключително оживен, пъстър, противоречив и еклектичен; тук кипи активен
градски живот, който трябва да бъде разбран преди да се пристъпи към предложения за градоустройствени намеси.
Екипът направи теренно проучване в рамките на един работен и един почивен ден по методологията на датския урбанист
Ян Геел. Работата на терен включваше преброявания на потоците на движение и извършваните дейности, анкети и
разговори с обитатели на квартала и формиране на впечатления за основните проблеми на района.
Чрез графики и текст са представени данните събрани по време на теренното проучване, както и други основни
характеристики на градската среда, като: сградни и партерни функции, транспортен достъп и паркиране, зелена система,
недвижими културни ценности, хотели и места за настаняване.
Основните препоръки за подобряване на непосредствения градски контекст на банята включват:
•

•

Създаване на нови обществени пространства и подобряване качеството на съществуващите.
Реконструкция на площада с чешмите и превръщане на триъгълния паркинг пред НАГ в площад.
Разширяване на тротоара на улица Триадица.
Създаване на нови пешеходни и визуални връзки.
Подобрена пешеходна връзка между бул. Мария Луиза и бул. Дондуков чрез промяна на режима на ул. Искър в
участъка от ул. Екзарх Йосиф до ул. Веслец и на ул. Веслец от ул. Искър до бул. Дондуков в споделена улица.
Отваряне на прохода между НАГ и ЦМБ за преминаване.

Резюме
•
•

•

•
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Повишаване на качеството и достъпността на пешеходната среда;
Създаване на идентичност на мястото, в която участва разказа за минералната вода;
Нови водни ефекти сигниращи каптажа, както и в пешеходните пространства непосредствено около банята - на ул.
Триадица и на новия триъгълен площад пред НАГ.
По-добро експониране и социализация на ценните археологически разкопки и комина зад банята.
От ключово значение са разкопките на хамама на площад Бански и Североизточната кула на крепостната стена на
Сердика, които в момента не са обект на туристически интерес.
Оптимизиране на паркирането и осигуряване на необходимите паркоместа за „Историческа баня“.

3. Архитектурен анализ
Концепцията на “Историческа баня” стъпва на идеята за възстановяване и съвременна адаптация на автентичните
функции и архитектурен образ на Централна минерална баня. Затова е важно добре да разбираме историята на сградата
и промените, които тя търпи през годините в следствие на преустройства, разруха и бомбардировки. Анализирано е
текущото състояние на сградата и са дадени начални насоки за реставрация и реконструкция.
Представена е концепция за преустройство придружена с функционални схеми. Ще бъдат възстановени близки
до оригиналните функции на блока с парни бани и сауни в бившето мъжко отделение, предлагайки на посетителите
възможност да се потопят в автентичната атмосфера от началото на XX в. Ще бъдат възстановени всички басейни,
част от ваните в средното крило, както и хидротерапевтичния блок с осъвременяване на конкретните услуги. Във всяка
стъпка ще бъдат търсени деликатни, неинвазивни намеси с оглед историческия характер на сградата.
Новите функции включват допълнителни външни и вътрешни балнеологични басейни и водни атракции, ресторант и бар,
както и зона за видео прожекции и експозиции разказващи историята на минералната вода. Естествено са предвидени
необходимите съблекални, като са разделени мръсни от чисти потоци.
“Историческа баня” може да бъде възприета и като интерактивен музей и смислово допълнение към Музея за история на
София, защото тук туристите и жителите на града ще могат да преживеят термалната традиция, която неизменно е била
част от историята на града. Възстановяването на банските функции в северното и източно крило на сградата ще вдъхне
смисъл в името на проекта за музея: “Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие
на минерална вода”.

4. Анализ и концепция за оползотворяване на минералните води.
Извършен е анализ на състоянието на водочерпното съоръжение на находище „София-Център“ с цел установяване на
актуалния дебит. Същият е отчетен като варираща стойност между 12,17 и 13,37 л./сек., приблизително 12,74 л./сек.
Минералната вода от находище “София-център” е подходяща за:
•
•
•
•
•

балнеолечение;
добив на геотермална енергия;
питейни нужди и бутилиране;
санитарно-хигиенни нужди;
рекреационни и спортни дейности.

Концепцията за водно потребление предвижда оптимална и устойчива употреба на минералната вода с преизползване.
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Веднъж тя се използва като топлоизточник, захранващ съществуващата геотермална централа с топлина. След охлаждане
на водата до приблизително 38 градуса, тя може да бъде използвана за балнеологични цели, като с минерална вода са
захранени максимален брой от водните консуматори в „Историческа баня“. След отработването на водата, под формата
на „сива вода“ същата може да бъде използвана още един път за подпомагане на отоплителната и климатична инсталация
като агент в рекуперационна система.
В рамките на проучването е направен разчет на всички водни консуматори, като същите са групирани по определени
характеристики и е направен разчет на водното потребление по групи и цялостно, като е отчетено кои консуматори ще
ползват само минерална, кои сами питейна и при кои водата ще бъде смесвана.

5. Бизнес план и бизнес модел.
Бизнес планът цели да постигне поставените цели чрез осъществяване на следните резултати:
•
•
•
•
•

Постигане на приходи, които да позволят началната инвестиция да бъде изплатена до 10 години.
Поне 90000 посещения годишно при средна доходност на посещение над 50 лева.
Над 20000 посещения годишно от редовни клиенти.
Ефективно използване на ресурс с осигуряване на минималния възможен разход на енергия и вода.
Организиране на поне 5 събития с над 150 души участници годишно, свързани с минералната вода.

Основен фокус на бизнес плана е създаването на устойчива и гъвкава формула, която да позволи проект “Историческа
баня” да наложи културата на ползване на минералните води от находище “София-Център”, като атрактивно, ценно и
привлекателно за местните жители и туристите в град София.
За целта е разработен гъвкав количествен модел, който цели да създаде основа за вземане на решения с възможно найактуална и точна информация. Резултатите, от който позволяват да бъдат взети икономически най-ефективни решения
на база на най-актуалната налична информация.
Осъществени са и допълнителни изследвания и проучвания, които дават решения за маркетинга, рекламата, PR,
управлението, конкуренцията и други.
Създаден е и времеви график за осъществяването на концепцията, в който са описани основните дейности, които трябва
да се извършат.

Социологически анализ
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ
СОЦИАЛНА СНИМКА НА ТИПОВЕТЕ ДЕЙЦИ И ПРАКТИКИ В
ГРАДСКОТО ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО ЦЕНТРАЛНА МИНЕРАЛНА БАНЯ

В

края на месец август 2020 година, едновременно с провеждането на урбанистично изследване, беше реализирано
и социологическо такова. Основна цел беше проследяването на начинът на обживяване на регистрираните в
урбанистичния анализ налични услуги, публични места и културни пространства около Централна минерална
баня от различните граждани. Кои типове социални дейци си взаимодействат с градското пространство около
Централната минерална баня, придавайки му даден облик? Как урбанистичните специфики предполагат и привличат
определен тип граждани? Това са основните въпроси на изследването. За екипът те са от значение, тъй като изхожда
от концепцията, че изменението на предназначението на сградата и съпътстващото я градско пространство ще се
впишат във вече установен социален живот. Важно е той да бъде разбран и поставен на фокус, за да се реализира
пълноценно взаимодействие между него и новите функции на сградата.
За да отговорим на така поставените въпроси, се спряхме
върху два методологически подхода, които комбинирахме:
•

•

количествен подход със стандартизиран въпросник
за анкетно проучване; във финалната част на анкетата
беше оставен отворен въпрос за препоръки и коментари
от страна на анкетираните;
протоколи от наблюдения.

Така преди встъпването на терена беше подготвен
инструментариум – анкета за количествено изследване.
Също така, след приключването на терена екипът
състави протоколи, описващи наблюденията, разговоритe
и преживяванията на самите изследователи. Те се
превърнаха в основни насоки, които след въвеждането
на данните от анкетното проучване, послужиха при
обработката за ключ при търсенето на потенциални връзки
между различни фактори.
Относно изследователския обект е важно да се подчертае,
че настоящото изследване не се базира на представителна
извадка. Такава от гледна точка на спецификите на самото
пространство около Централна минерална баня е всъщност

невъзможна, тъй като не може да бъде приложена
генерална съвкупност въз основа на жителите на квартала
или пък на гражданите на град София. Например, при
конструирането на представителната извадка, проблем
е интензивния поток от преминаващи, които обаче за нас
са от значение, тъй като представляват съществена част
от облика на пространството. Ние целим да очертаем
специфично социалния профил на тази градска част и в
този смисъл не я възприемаме като репрезентативна за
град София. Затова идеята на настоящото изследване е
да следва пулса на урбанистичния анализ и да уплътни
урбанистичните наблюдения със социологически данни.
Поради тази причина едновременно на урбанистичния
анализ беше реализиран и социологическия терен в
рамките на 2 дена – един работен (27.08.) и един почивен
ден (29.08). Бяха направени 170 анкети. Анкетьорите
задаваха на случаен принцип на гражданите въпроси в
рамките на 12 часа от 4-те определени от нас като значими
за урбанистичния анализ локации – площад Бански, ул.
Искър, ул. Триадица, ул. Сердика. Полученият резултат е
моментна снимка на социалния профил в пространството
около Централна минерална баня.
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Социологически анализ
Не на последно място трябва да се отчете, че настоящото
изследване има известни ограничения. Първо, липсва
перспективата на туристите, които допускаме, че бяха
съществено по-малко поради специфичния контекст на
извънредната епидемиологична обстановка с вируса
COVID-19. На практика такива почти липсваха. Второ,
джамията “Баня Баши” представлява притегателен
център за представители от мигрантските общности.
За наше голямо съжаление изследването ни не успя да
вникне в тези общности, а те са от съществено значение
за пространството, чиято специфика е наличието на
„Баня Баши“. В тази връзка ние намираме за повече от
необходимо задълбочаването на анализа, който да се
основава на качествени методи (включено наблюдение,
дълбочинни интервюта). С тяхна помощ ще се навлезе
по-детайлно в социалния живот и сложната динамика на
отношенията между очертаните различни групи в това
пространство.

Централна минерална баня:
пространство на социалните
контрасти
Въз основа на доходите можем да изведем социалнокласовия профил на пространството около Централна
минерална баня. Фиг. 1.4 показва, че от общата съвкупност
от интервюираните най-голям дял заемат гражданите с
доход от 1000 – 2000 лв. - 35,0 %, на второ място – 26,3
% попадат в графата с най-ниски доходи – до 610 лв. на
месец, следвани от 18,8 % с доход от 610 – 1000 лв., 13,1 %
- 20000 – 3000 лв., 3,8 % - над 6000 лв. и на последно място
3,1 % - 3000 – 6000 лв.
Фиг. 1.12 демонстрира процентното разпределение
на очертаните подоходни групи в пространството
около Централната минерална баня. От нея виждаме,
че гражданите с доходи от 610 - 1000 лв. и 1000 –
2000 лв. са интервюирани предимно в локацията
ул. Триадица и ул. Сердика. Това е така, тъй като
повечето от тях извършват административна дейност в
сградите на Направление архитектура и градоустройство
(НАГ), териториална дирекция на Национална агенция по
приходите (НАП), Министерство на труда и социалната

8

политика, Агенция за социално подпомагане, Министерство
на енергетиката и др. Позиционираните в тези доходни
сегменти граждани бихме могли да обозначим въз основа
на икономическия показател като средна класа, която е
основен дял от жителите в това градско пространство. Те
го обитават предимно през работното време и работната
седмица. Както се вижда и от урбанистичния анализ дотук,
локацията значително опустява през почивните дни.
Доколкото споменаваме работещите, е важно да отчетем
в анализа и гражданите с доход от 2000 - 3000, 3000
– 6000 лв. и 6000+, макар те да са процентно наймалко и както се вижда е трудно да бъдат специално
пространствено обособени. В последните години обаче
Централен универсален магазин (ЦУМ) се опитва да се
превърне в модерен бизнес център, който поради това
привлича хора с високи доходи в тази част на града.
Съответната стратегия за развитие на сградата вероятно
ще дава отражение на социалните характеристики на
пространството. Някои от интервюираните с високи
доходи работеха именно в ЦУМ, а към актуалния момент
там се помещават офисите например на компания
за мобилен маркетинг Leanpum, Геймлофт България
ЕООД - международната компания за разработка и
разпространение на видео игри за мобилни телефон и др.
Тъкмо работещите граждани са и основните консуматори.
Можем да видим например, че ресторантите се потребяват
предимно съобразно работните ангажименти и работния
ден – 28,00 % посещават локалните ресторанти за обяд
през работното време, а 7 % за работни срещи и други
дейности, свързани с работата. Така общият процент
посетители на ресторанти, които са консуматори през
работното време или пък поради дейности, свързани
с работата, става значително повече, отколкото онези,
които прекарват свободното си време там. Това обяснява
и защо мястото не се радва на нощен живот и посещение
на барове, както и популярността на магазини, които
предлагат предимно консумация на хранителни стоки и
стоки за дома. В това отношение особено популярен е
супермаркет Лидъл.
Високият процент граждани, които не потребяват в
тази част на града или по принцип рядко посещават
ресторанти, може да бъде обяснен с високия процент
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граждани, които са с нисък доход. Затова особено
впечатление прави съжителството на средната класа
и онези с по-високи доходи, които предимно работят с
гражданите с нисък социален статус, т.е. с доходи до 610 лв.,
съставляващи втората голяма група от интервюираните.
Често по време на провеждането на анкетите се оказва,
че те не са на трудов договор, безработни, бездомни,
пенсионери и като цяло граждани, които живеят под
линията на бедност. Пространствено повечето от тях са
анкетирани на площад Бански и на площада с чешмите.
Площад Бански е обществен парк, а на ул. Искър има
свободен достъп до минерална вода поради наличието на
обществени чешми.

“Неприятно е присъствието на клошарите и бездомните,
които се мият на чешмите, ползват пейките за спане и
околността около банята– задния й двор, археологията
за други свои нужди. Площадът на банята наполовина
е „окупиран” от бездомни, безработни, алкохолици и
наркомани.”

С най-ясен профил е тъкмо площадът с чешмите,
който е посещаван от граждани на възраст 65 +
(53,3 %) и с доход до 610 лв. (83,3%). Те се чувстват
привлечени от минералната вода не само поради
нейната достъпност, но и поради качествата, които тази
вода притежава с оглед на позитивните й ефекти върху
здравето. Тъкмо достъпността и обвързването на водата с
грижата за здравето обяснява защо площадът придобива
тези социални характеристики.

“Свърталище на скитници, бездомници, клошари, пият
алкохол, къпят се там.”

Площад Бански е възлово място, през което се
наблюдава интензивен поток на преминаващи. Затова е
важно да се прави разлика между тези анкетирани, които
просто преминават и тези, които се задържат там подълго, извършвайки статични дейности, като например
седене на пейка. Това обяснява процентното натрупване
на граждани от средната класа, които обаче рядко се
застояват и са основно преминаващи, за разлика от онези
с ниски доходи, които извършват статични дейности.
Пребиваващите граждани на площад Бански, т.е. онези,
които стоят там, но също и на площада с чешмите, биват
виждани от анкетираните като безработни, принадлежащи
към малцинствени групи или пък като „бежанци“. Оттук
се задвижват силно дискриминационни наративи, така
че в крайна сметка социално-класовият профил на
обитателите с ниски доходи на тези две ключови публични
пространства около Централната минерална баня биват
маркирани расово и етнизирани. За да онагледим това,
прилагаме някои от коментарите, събирани от екипа ни
под формата на препоръки от анкетираните граждани:

“Банята се ползва за обществена тоалетна - да се махнат
циганите и бедните.”
“Липсват паркове и градинки, места за отдих и
рекреация в околността, а тази пред банята е „превзета”
от бездомни, безработни, бежанци и т.н.”

Но тъкмо съжителството на тези разновидни по
социален статус граждани в сравнително малкото
публично пространство около Централната минерална
баня прави тази градска част изключително интересна.
Всъщност нашето наблюдение е, че там може да се
констатира класова сегрегация, която се обговаря
често етнически и която ясно се материализира в
градското пространство.
В какво се изразява
сегрегация там?

материализирана

класовата

Улица Триадица функционира като преграда между
средната класа и онези с по-високи доходи и
гражданите, които се застояват на площад Бански.
Един от анкетираните респонденти с доход над 6000 лв.,
работещ в ЦУМ в бизнес офис, който към момента на
разговора се намира на площад Бански, сподели, че по
принцип неговите колеги не използват площад Бански за
отдих, а сядат на пейките около ЦУМ или в ресторантите в
и около ЦУМ. В този смисъл самият ЦУМ и пространството
около него функционират социално като места за средната
класа и онези с по-високи доходи от средните, за разлика
от площад Бански, който е пространство на “етнизираните”
бедни. От приложените коментари от анкетите, събрани
под формата на препоръки, отношението на взаимно
класово изключване се артикулира под формата дори на
желание за цялостно премахване на гражданите с нисък
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социален статус от тази градска част, т.е. за “етническо
прочистване” на публичните пространства. Друг наратив,
съпътстващ желанието за “етническо прочистване”, е този
за сигурността, тъй като етнизираната бедност се обвързва
с поведение, противоречащо на нормите на социални ред
и законност. Оттук се появява и желание за наличие на
повече полиция и упражняване на непрекъснат контрол
и надзор, така че в крайна сметка “етнизираните бедни”
да бъдат дисциплинирани и нормализирани като “добри
граждани”. За пример прилагаме обобщение, вписано от
член на екипа в протоколите след терена, въз основа на
препоръките:
“Безплатната вода привлича бездомници и хора с нисък
социален статус. Работещите в квартала имат усещането
за липса на ред, чистота и сигурност на площад Бански
и много от тях го избягват. Нямаше полиция, която да
съблюдава за спазването на обществения ред. Работеща
в оптика в близост до чешмите се оплака от мръсотията
всяка сутрин, която чисти сама.”
Въпреки, че фокусът при анкетирането беше основно
върху откритите обществени пространства, от гледна
точка на социологическия анализ, не без значение са
и посетителите на закритите помещения. В тази част на
града знаково пространство представлява “Дом на
киното” и кафенето във фоайето на киното “Cush.
BAR”. От фиг. 1.11 може да се види, че сред културните
места и събития, които биват посещавани в района, найпредпочитаното е Дома на киното.
Именно Домът на киното и кафенето към него привлича
хора, чиито показател за социален статус не би могъл
да бъде мерен само с икономически признаци, а би
следвало да се включи и ниво на културно потребление.
Споменаваме и тях, макар да бяха маркирани въз основа
на наблюденията ни от терена. Нашето общо усещане
е, че както работещите в административните сгради,
бизнес офисите, жителите от площад Бански и площада
с чешмите държат голяма социална дистанция, която
се материализира в градското пространство, така и
посетителите на знакови културни места в тази градска
част също така не взаимодействат с останалите. Вероятно
те дори не се задържат в публичните части наоколо.
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Заключение
Въз основа на проведения социологически анализ, нашата
основна теза е, че в тази градска част има необходимост
от предоставяне на обществени услуги, които да поемат
хигиенните и питейни нужди на гражданите с нисък социален
статус. Както ще се види в препоръките, които сме извели,
ние настояваме върху необходимостта от изграждане на
обществена баня, пералня и тоалетна. Предоставянето
на достъпна обществена баня на място ще смекчи
дискриминационните нагласи, тъй като актуално бедните
граждани използват често пъти чешмите на площада не
по предназначение, а като душове. От стереотипна гледна
точка, този вид дейности се интерпретират през призмата
на нарушаване на обществения ред. Предполага се,
че телесно хигиенизиране не е редно да се извършва в
публичните пространства и следователно тези граждани
биват привиждани като закононарушители, които поради
своята предписана им същност имат склонност да
извършват недопустими дейности. Затова предоставянето
на обществени услуги на същото място, които да могат
да се ползват от гражданите, нямащи иначе достъп
до тях, поради липса на дом например, в случая са от
съществено значение, за да могат дискриминационните
нагласи да бъдат смекчени. А оттук и обликът на самото
пространство да бъде поставен в по-позитивна светлина.
Тази мярка би била много по-ефективна, отколкото
засилването на полицейското присъствие, което само ще
влоши усещането, че тази градска част не е обществено
безопасна, а това съответно ще повлияе на обществения
образ на Централна минерална баня. Впрочем, този тип
препоръки за застъпване на обществени услуги ни бяха
споделяни също по време на анкетирането от гражданите.
Второ, очертава се и необходимостта от специална грижа
за възрастните хора. Тази градска част може да се мисли
не само през лечебна употреба на водата, но също така
и като пространство за отдих и най-вече социализация
на възрастните, които иначе традиционно в големия град
страдат от липса на общуване и социална изолация.
Не на последно място, от гледна точка на консуматорство
има потенциал да се развива културно потребление, а
основната потребителска група на стоки и услуги - тази
на работещите - трябва да бъде също взета под внимание.

Историческа баня
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УРБАНИСТИЧЕН АНАЛИЗ
ПОТОЦИ НА ДВИЖЕНИЕ, ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА
И КАЧЕСТВО НА ГРАДСКАТА СРЕДА ОКОЛО
ЦЕНТРАЛНА МИНЕРАЛНА БАНЯ

В

рамките на втория етап на разработката беше направен подробен урбанистичен анализ с цел правилно схващане
на всички аспекти на градския живот и начинът на функциониране на територията, обект на заданието. Екипът
направи теренно проучване в рамките на един работен и един почивен ден. Бяха събрани данни относно
основните функции, застъпени в района, потоци на движение, дейности в градското пространство, вид и състояние
на недвижимите културни ценности и на елементите на средата като растителност, паркиране, места за настаняване
и хотели, мрежата на градския транспорт.

След направените изброявания и теренни наблюдения бяха формулирани основни проблеми на средата и стратегически
цели, за които концепцията да предложи възможно решение, а именно:
1.
Създаване на нови връзки с оглед спецификите на средата и изясняване на връзките между
сградата и околните обекти.
2. Създаване на нови обществени пространства и разширяване на съществуващите в непосредствена
близост до ЦМБ.
3. Подобряване на ситуацията с паркирането, обосновка на възможността за паркиране към новия
обект - СПА и балнеологичен център.
4.

Подобряване на градската среда и осигуряване на основна инфраструктура

Урбанистичен анализ
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СГРАДНИ ФУНКЦИИ
Разположен в центъра на града, районът е наситен с
разнообразни функции. В южната част превес имат
административните и офис сгради, докато на север
преобладават жилищни сгради с търговски обекти в
партерните етажи. Характерна особеност за района е
тясното съжителство на религиозните храмове на трите
основни религии.

ЖИЛИЩНА

13

ХОТЕЛ

ОФИС

ЛЕГЕНДА
12

ТЪРГОВИЯ

култура

1. Централнa минерална баня и РИМ - София
2. Североизточна кула на Сердика
3. Полски институт
4. Столична библиотека

КУЛТУРА

14

АДМИНИСТРАЦИЯ

2

администрация

5. Конституционен съд и Министерски съвет
6. Министерство на труда и социалната

ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

политика и Агенция за социално подпомагане
7. Агенция по заетостта

1

РЕЛИГИОЗЕН ОБЕКТ

8. Народно събрание

11

9. Министерство на Енергетиката
10. НЕК

ЗАВЕДЕНИЕ

11. НАГ и ГИС - София

3

12. Сметна палата

13. Министерство на околната среда и водите

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

6

търговия

14. Централни Хали

ИНФРАСТРУКТУРА

15

9

офиси

ДРУГО

15. ЦУМ: магазин и офиси

4

жилищна сграда
хотел

5

обществено хранене
религиозен обект
обществено обслужване
инфраструктура
друго

7

8
фиг. 2.1 Сградни функции

10
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ПАРТЕРНИ ФУНКЦИИ
Партерните функции в района отговарят пряко на
потребителските нужди на работещите и живущите. Места
за хранене, магазини за хранителни стоки и аптеки заемат
основната част от партерните площи. Кварталът на север
от банята крие още много потенциал за развитие - част от
партерните етажи са празни, а в други през последните
години се обособяват много места за култура и изкуство. На
бул. Мария Луиза наскоро беше открит Музеят на илюзиите,
а Дом на киното и барът разположен във фоайето му са
едни от най-посещаваните места за култура в района.

ЛЕГЕНДА
музей

супермаркет

администрация

чешма

магазин

археология

хотел

църква

офис

джамия

кино

синагога

библиотека

училище

галерия

услуги

ресторант

банка

бързо хранене

хим. чистене

бар

фитнес

кафене

фризьор

аптека

казино

маг. за напитки

полиция

магазин за дрехи

поща
фиг. 2.2 Партерни функции

15
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ПОТОЦИ НА ДВИЖЕНИЕ
ПЕШЕХОДНИ, АВТОМОБИЛНИ, ВЕЛОСИПЕДНИ
делничен ден ( 27/08/2020 )

Ул. Сердика:
делничен
Площад
„Бански“
е силно ден
оживен

Улица Искър и площадът с чешмите

Ул. Сердика и ул. Триадица

защото е пряка
между бул. Мария
Луиза, и спирка “Централни Хали” на
тр. 20 и 22 и северната част на Центъра.
Пик на преминаващите се наблюдава
сутрин, по обяд и най-вече в края на
работния ден.

са пълни с пешеходци почти равномерно
през целия ден. В участъка между ул.
Сердика и ул. Екзарх Йосиф, улицата е
затворена за автомобилно движение.

са оживени от пешеходци в сутрешните,
обедните и следработни часове предимно
от служители на административните
сгради. Автомобилното натоварване е
слабо в сравнение с пешеходното. Някои
служители пристигат с велосипед на
работните си места, но велосипедното
движение като цяло е слабо.

през целия
ердика: делничен
денден,
пешеходна връзка
ен ден

Пешеходци
Пешеходци

Велосипедисти

Пешеходци

Велосипедисти

Автомобили

Велосипедисти

Автомобили

1. Площад Бански
Потоци : разпределение по часове

Автомобили
1.
Площад Бански : делничен ден

2. Ул. Искър

ул. Искър: делничен ден

3. Ул. Сердика

4. Ул. Триадица

Ул. Сердика: делничен ден

Ул. Триадица: делничен ден

1750

1750

1750

1750

1500

1500

1500

1500

1250

1250

1250

1250

1000

1000

1000

1000

750

750
Пешеходци

Пешеходци
750

Пешеходци

Пешеходци

500
Автомобили

Велосипедис

500

Велосипедисти
500

Велосипедисти
500
Автомобили

Автомобили

750

Велосипедисти

250

250

250

250

0

0

0

0

1%
3%

17%

4%
11%

2%

5%

9%

5%
Пешеходци

среден брой / час

Велосипедисти

99%

0

Пешеходци

Пешеходци

ПешеходциПешеходци

Велосипедисти

Велосипедисти

Велосипедисти
Велосипедисти

Автомобили

Автомобили

Автомобили
Автомобили

78%

7

11

1

1

84%

93%

26

1

2

18

0

89%

2

12
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ПОТОЦИ НА ДВИЖЕНИЕ
ПЕШЕХОДНИ, АВТОМОБИЛНИ, ВЕЛОСИПЕДНИ
почивен ден ( 29/08/2020 )

Ул. Сердика: делничен ден
Прави впечатление
ердика: делничен
ден
пълното отсъствие на минувачи в
ен ден
инвалидни колички и малкият брой

През почивните дни активността е силно
успокоена, като площад Бански е отново
най-оживен.

родители с детски колички на всички
разглеждани пунктове. Причина за това
е лошото състояние на градската среда,
в която на много места липсват достъпни
маршрути, а тротоарните настилки са
силно компрометирани.

Във всички изследвани пунктове
и в двата дни, прави впечатление
преобладаващият
превес
на
пешеходци над придвижващи се с
Пешеходци
автомобили.

Достъпност.

Пешеходци

Велосипедисти

Пешеходци

Велосипедисти

Автомобили

Велосипедисти

Автомобили

1. Площад
Бански
Автомобили
Потоци : разпределение по часове

пл. Бански : почивен ден

3. Ул. Сердика

ул. Искър: почивен ден

ул. Сердика: почивен ден

4. Ул. Триадица

ул. Триадица: почивен ден

1750

1750

1750

1750

1500

1500

1500

1500

1250

1250

1250

1250

1000

1000

1000

1000

Пешеходци
750
Велосипедисти

750
Пешеходци

750

Велосипедисти

500

500

Автомобили
250

0

0

0

0

Пешеходци
Велосипедисти
Автомобили

1

2%

Пешеходци

Велосипедисти

6

5%

9%

Пешеходци

1

89%

93%

1

11

0

5%

4%

11%

Велосипедисти
Велосипедисти
Автомобили Автомобили
93%

7

4%

Пешеходци

99%

92%

2%
3%

Автомобил

500

250

5%

Велосипед

Велосипедисти

Автомобили
500

250

1%

Пешеходци

Пешеходци
750

250

2%

среден брой / час

6%

2. Ул. Искър

Движението по улиците Сердика и
Триадица е осезаемо по-малко през
почивните дни, от което може да се
заключи, че тези улици се обживяват
основно от работещите в района.
Този феномен от своя страна дава
възможност за осмислянето на тези
две улици като места за мероприятия
през почивните дни, когато те са
изключително слабо натоварени.

Пешеходци

Пешеходци

Пешеходци

Велосипедисти

Велосипедисти

Велосипедисти

Автомобили

Автомобили

Автомобили

84%

1

91%

10

0

0

6
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ПОТОЦИ НА ДВИЖЕНИЕ

ПЕШЕХОДНИ

АВТОМОБИЛНИ

фиг. 2.3 Пешеходни потоци средни стойности на брой
преминаващи за час между 08:00 ч. и
20:00 ч.

395

- от преброяването извършено на 27/08/2020

1533

- според Доклад “Публични пространства и
обществен живот“ (Геел, 2017)

фиг. 2.4 Aвтомобилни потоци средни стойности на брой
преминаващи за час между 08:00 ч. и
20:00 ч.

85
1048

- от от преброяването извършено на 27/08/2020
- според Доклад “Публични пространства и
обществен живот“ (Геел, 2017)

ул. Цар Симеон

ул.

скър"

бул. Княгиня Мария Луиза

1048

1533

бул. Княгиня Мария Луиза

510

ул. Пиротска

23

786
ул. "Триадица"

85

ул. "И

скър"

446

ц"

ка"

рди

ка"

ц"

"Се

сле

ул. Екзарх Йосиф

ул. "И

ул. Пиротска

сле

ул.

"Ве

рди

395

"Се

ул. "Екзарх Йосиф"

"Ве

ул.

ул.

ул. Екзарх Йосиф

46
ул. "Триадица"

1723
947
244
бул. Toдор Александров

нду

. До

. Ал

бул

.
бул

ков

1839
бул. Toдор Александров

1843

Ал.

ов

дук

Дон
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ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
СПИРКИ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ
В РАДИУС ОТ 750 м.
Районът около ЦМБ е добре обезпечен от няколко
трамвайни линии, метро и тролей. Непосредствено до
сградата има спирки на трамвайни линии 20 и 22.

ПРЕПОРЪКИ
Разработване на стратегии за ползване на намаление
от определени процедури или зони на СПА-центъра
след представяне на билет от градския транспорт, с цел
насърчаване на придвижването с градски транспорт пред
употребата на личен автомобил за достигане до ЦМБ.

ЛЕГЕНДА
линия на метро
трамвайна линия
тролейна линия
автобусна линия
спирка на метро
спирка на друг вид МГТ

фиг. 2.5 Градски транспорт

19
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ДЕЙНОСТИ В ГРАДСКОТО ПРОСТРАНСТВО
ПЛОЩАД БАНСКИ
От направеното от екипа урбанистично изследване и от доклада
на Геел Архитекти “Публични пространства и обществен живот”1 е
видно, че площад Бански е един от най-интензивно използваните
площади в града. Площадът е оживен през целия ден, като има пик на
посетителите на обед и след работно време. Интересно е, че площадът
е дори по-населен през работните часове на делничен ден, отколкото
през почивен.
Пейките се използват за срещи и отдих от възрастни и безработни,
от посетители на джамията, от работещи и живущи в квартала - в
обедната им почивка и през уикенда. Използването на алтернативни
места за сядане показва, че местата за сядане не са достатъчни.

Безплатната минерална вода привлича бедни и бездомни хора, които
я използват за хигиенни и питейни нужди. Пред фонтана и чешмите са
поставени табели “Къпането забранено”, но при липса на алтернатива
и социална грижа към бездомните, правилата не се спазват. Част от
работещите в близките административни сгради признават, че избягват
площада, поради липса на усещане за сигурност и чистота.
На площада има сравнително малко родители с деца, а липсата на
паркови пространства и детски площадки е проблем за целия квартал.
Развива се търговска дейност близо до спирката на трамвая и на ул.
Триадица, а на площада понякога има и временни пазари.

делничен ден

почивен ден

( 27/08/2020 )

( 29/08/2020 )

Наливане / пиене Култура и туризъм
на вода
3
1
Играещи деца
1

90
80
70

Къпещи се във
фонтана
1

Стоене
3

60

Излежаване
3

50
40

Седене на
алтернативни
места
6

30
20

Седене на пейка
41

10
0

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

Къпещи се във фонтана

90

Друго

80

Култура и туризъм

70

Физическа дейност

60

Наливане / пиене на вода

50

Играещи деца

40

Стоене

30

Култура и туризъм
6

0

Физическа дейност

Наливане / пиене на вода
3

Наливане / пиене на вода

Играещи деца
2

Играещи деца
Седене на пейка
25

Стоене
2

8:00

Седене на алтернативни
места
10:00
12:00
13:00
11:00
3

9:00

Стоене
Излежаване

Излежаване
1

10

Седене на алтернативни
места
Седене на пейка

Друго
Култура и туризъм

20

Излежаване

Къпещи се във фонтана

Друго

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

Седене на алтернативни
места
Седене на пейка

90

Къпещи се във фонтана

90

Къпещи се във фонтана

80

Друго

80

Друго

70

Култура и туризъм

70

Култура и туризъм

60

Физическа дейност

60

Физическа дейност

50

Наливане / пиене на вода

50

Наливане / пиене на вода

40

Играещи деца

40

30

Стоене

30

Излежаване

20

20
10
0

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

Седене на алтернативни
места
Седене на пейка

Играещи деца
Стоене
Излежаване
Седене на алтернативни
места
Седене на пейка

10
0

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00
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Остава недоразвит потенциалът на площада за културни
дейности.
Археологическите разкопки са занемарени и отделени с
ограда и по-често се използват като убежище за бездомни
и алтернативни места за сядане, отколкото привличат
туристически интерес.
Положителен аспект е, че пл. Бански не е завзет от частни
интереси и предоставя възможности за безплатен престой
в градското пространство на хора от разнообразни
възрастови, социални и етнически групи, но има нужда да
се засили чувството за сигурност и чистота на мястото.
Извършваните дейности в пространството могат да
бъдат обогатени, чрез организацията на повече културни
събития, временни пазари и включване на археологията в
градския живот. Необходимо е осигуряване на работеща
обществена тоалетна, която предлага и възможност за
хигиенизиране на най-бедните.
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ДЕЙНОСТИ В ГРАДСКОТО ПРОСТРАНСТВО
ПЛОЩАДЪТ С ЧЕШМИТЕ
Разглежданото пространство се намира между северния вход на
ЦМБ и “Дом на Киното” и включва площада с чешмите, спирката на
трамваи 20 и 22 и тротоара пред киното. За разлика от площад Бански,
тук хората не се задържат за дълго, а преминават бързайки на път
за работа, изчакват трамвая, наливат минерална вода или пазаруват
от LIDL и останалите магазини. Изключение правят “Дом на Киното”,
пред който хората се срещат преди започването на прожекциите и
“Cush Bar”, който освен бар е и място за събития по време на “Квартал
фестивал”.

Чешмите с минерална вода са активно използвани през всички часове
на деня, както в делничен, така и в почивен ден. Липсват пейки и заслон
за чакащите градски транспорт и те използват алтернативни места,
като парапети и бордюри.
Скрита зад огради и обрасла растителност, северната фасада на банята
не участва в облика на пространството. Най-често е приближавана от
търсещи алтернатива на неработещата обществена тоалетна.

делничен
ден
Площадът
с чешмите
: стационарни дейности в делничен ден

почивен
ден
Площадът с чешмите : стационарни дейности в делничен ден
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Площадът с чешмите е оформен като затворен
самодостатъчен ансамбъл от ниски стени, с чешми
за водочерпене. Макар и стилистично да са търсени
препратки към сградата на ЦМБ, то визуално и найвече пространствено липсват връзки между тези два
обекта. Само по себе си пространственото оформление
на питейния кът с множество отделни кътове, които
дават възможност за усамотяване са предпоставка за
неправомерната употреба на чешмите за къпане и други,
нарушаващи обществения ред прояви. Редизайн на това
пространство би могъл да даде отговори на поставените
проблеми.

Разглеждана
територия :
Площадът с
чешмите
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ДЕЙНОСТИ В ГРАДСКОТО ПРОСТРАНСТВО
ЗАД БАНЯТА: ПЛОЩАДЪТ ПРЕД НАГ И СЕВЕРОИЗТОЧНАТА КУЛА
Пространството зад банята е напълно неглижирано и неучастващо
в активния градски живот. Потенциалът, който то притежава във
връзка със ситуираните в него ценни останки от североизточната
кула на древна Сердика, както и от други исторически епохи, остава
неразгърнат поради липсата на ясна стратегия за благоустрояване и
управление на зоната.
Към днешна дата, територията представлява преходно
пространство, разделено по диагонала си от ул. Искър, по която има слаб
автомобилен трафик и трамвайно трасе. Триъгълното пространство
заключено между улиците Сердика и Искър е превърнато в служебен
паркинг за служителите на НАГ.

Достъпът до археологията е затворен, а пешеходният обход
невъзможен, поради паркирали автомобили и натрупани отпадъци и
импровизирани заграждения. Подходът към археологическия обект
от запад е задръстен от улично заведение, а терасите за обзор на
древните стени са превърнати в открита градина
към него. Прекъсната е и пешеходната връзка към разкопките откъм
ул. Екзарх Йосиф, осигурена посредством безистен между сградите.
Огради и бордюри затрудняват пешеходната връзка между тротоарите,
прилежащи към Банята по ул. Искър и археологическата зона.
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Зоната има цялостно занемарен вид, с много лошо
състояние на тротоарните и уличните настилки.
Контейнерите за смет са разположени хаотично и навлизат
в ходовите линии на пешеходците.
Липсва подробна информация за археологическите
структури, както и за всички други аспекти от историята
на мястото.

Разглеждана
територия
Зад банята
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НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ
ЦЕННОСТИ
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8.

ЕДИНИЧНИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
и АРХЕОЛОГИЧЕСКИ СТРУКТУРИ
9.
10.
11.
14. 13. 12.

ЛЕГЕНДА
единична НКЦ от национално значение
1. Централна минерална баня
2. Джамия „Баня Баши“
3. Централни хали
4. Македонски културен дом с кино „Македония“
5. Църква “Света Петка Самарджийска”

3.

единична НКЦ от местно значение
1. Административно-търговска сграда, б.здание на
Джумалиев и Йосиф Маджер
2. Жилищно-търговска сграда, б.на Артур Щернберг
3. Административна сграда на Държавна планова комисия, б.
Австрийско застрахователно дружество “Феникс”
4. Сградата на Софийската градска библиотека
5. Административна сграда, б. застрахователно дружество
“Балкан”,
6. Хотелска сграда - хотел “Люлин”
7. Жилищна кооперативна палата “Мусала”
8. Административно-търговска сграда
9. Административно-търговска сграда
10. Административно-търговска сграда
11. Жилищно-търговска сграда,
б.здание на джамията Баня баши
12. Административно-търговска сграда
13. Административно-търговска сграда
14. Административно-търговска сграда

2.

7.
2.

1.
6.

4.

4.
3.

единична НКЦ от местно значение, които са
декларирани, но не са обявени
единична НКЦ от ансамблово значение
НКЦ на парковото изкуство
археологически обекти
отписани НКЦ
вековно дърво - групов военно-исторически
паметник “Средец” - черница на Васил Левски

фиг. 2.6 Единични културни ценности

1.

5.

5.
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НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ
ЦЕННОСТИ
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ и УЛИЦИ

ЛЕГЕНДА
Зона на исторически развилия се обществен
градски център А-1, I част /Традиционен център/
Зона на старите пазарища А-2, I част
/Главен градски пазар/
Ансамбъл - бул. “Мария Луиза”
Жилищна зона “Дондуков - Сливница”
Ж-3, I част /Будапеща/
Недвижима културна ценност - павирани улични
пространства
Недвижима културна ценност - павирани улични
пространства - ИЗКЛЮЧЕН УЧАСТЪК

фиг. 2.7 Защитени зони и улици
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НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ
ЦЕННОСТИ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТИ
ЛЕГЕНДА
Историко-археологически резерват
“Сердика - Средец”
Първа охранителна зона на историкоархеологически резерват “Сердика-Средец”

ИЗВОДИ
От направеното проучване на Недвижимото културно
наследство в района на Централна минерална баня могат
да бъдат направени следните изводи:
•
Районът попада в няколко зони на защита свързани
с историческия център на града.
•
Територията е наситена с недвижими културни
ценности, които са обявени, но не са декларирани.
Забелязва се голям брой сгради загубили своя статут на
НКЦ, които са имали същата степен на “защита” - обявени,
но не декларирани. В следствие на това, през последните
години същите са били съборени или преустроени.
•
Сградите на ЦМБ и джамията “Баня Баши” са
недвижими културни ценности от национално значение,
а площад Бански е недвижима културна ценност на
парковото изкуство. Те представляват общ и характерен
ансамбъл, но нямат защита като единен пейзаж или
ансамбъл.
•
В района има сгради, които имат качества за
придобиване на статут на НКЦ, но не са декларирани като
такива и нямат никаква защита.
фиг. 2.8 Резервати
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НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ
ЦЕННОСТИ
ПРЕПОРЪКИ
Биха могли да се направят следните препоръки, относно
бъдещето развитие на културното наследство в тази
стратегическа за града ни територия:
1.
Оглед и оценка на състоянието и значимостта на
НКЦ, които са само обявени, но не декларирани с цел
завършване на процедурата по придобиване на защита и
актуализиране на категорията.
3
2.
Формулиране на предписания за опазване на
автентичния пейзаж в ансамбъла ЦМБ-площад БанскиБаня Баши. От основно значение за запазване на
автентичността е запазване на по-ниската кота на площад
Бански спрямо двете сгради. Допълнително следва да
се конкретизират устройствени защити на прилежащите
към ансамбъла улични фронтове - кота корниз и фасадно
оформление.
3.
Оглед и оценка на сградите с потенциал за
придобиване на статут на НКЦ, изготвяне на досиета за
обявяване и деклариране.

ЛЕГЕНДА
уличен фронт с разработен режим на защита
на силуета
сграда, предложена за получаване на статут
на НКЦ
примерен обхват на ансамбъл ЦМБ - площад
Бански - Баня Баши

фиг. 2.9 Препоръки за НКЦ
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ПАРКИРАНЕ
В радиус от 250 метра около ЦМБ има общо около 720
паркоместа. През деня, заради разположените в близост
административни сгради, местата за паркиране са заети от
служители и посетители по работа в зоната около банята.
Основната динамика в района е през работната седмица в
часовете от 9 до 17:30.
След работно време и през уикендите районът е спокоен и
ненатоварен с автомобилно движение. От своя страна един
съвременен СПА и балнеологичен център би имал обратната
динамика на ползване с интензивност на посещенията след
работно време и в почивните дни. Поради тази причина,
наличните паркоместа в зелена зона и служебните паркинги
биха могли да посрещнат голяма част от нуждите на банята
и нейните посетители в часовия диапазон 18:00-22:00 часа и
през почивните дни.

ПРЕПОРЪКИ
1. Оптимизиране на броя служебни паркинги на
администрацията, които заемат публичното пространство.
2.

Изграждане на многоетажен паркинг в близост до ЦМБ.

3. Организация на смесен режим на използване на
съществуващите административни паркинги. Така те биха
могли да посрещнат нуждите за паркиране на посетителите
на новия спа център извън работно време, когато не са
натоварени с автомобили на администрацията.

ЛЕГЕНДА
паркоместа в зелена зона
общ брой места : 236
частни паркинги
общ брой места : 340
административни паркинги
общ брой места : 141
фиг. 2.10 Паркоместа в радиус от 250 м

30

Историческа баня

РАСТИТЕЛНОСТ
ВИСОКА РАСТИТЕЛНОСТ
И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ
Разглежданата територия е богато озеленена. Площад
“Бански” разполага с големи тревни площи, цветни партери
около фонтана и дългогодишна декоративна растителност,
състояща се от храсти и най-разнообразни дървесни
видове. Улица Триадица е озеленена с червен дъб, докато
по улица Искър също са разположени явор, липа и бяла
акация.
Забелязва се, че растителността не е млада, дърветата са
високи и с големи корони. Растителността на пощад “Бански”
се нуждае от поддръжка. Голяма част от декоративните
храсти са избуили, без подрязване и прочистване, образуват
огромни масиви, които закриват визуалните коридори към
сградата на Централна минерална баня. Забелязват се
изсъхнали дървета, които не са премахнати.

ПРЕПОРЪКИ
1. Засилване на поддръжката на зелената система
в разглежданата територия : подходяща резитба и
прочистване на наличната растителност, посаждане на
нови дървета на мястото на изсъхнали екземпляри.
2. Оформяне на цялостен цветен партер около фонтата
на площада, с цел възпрепятстване на възможността за
достъп и къпане във фонтана.
3. Оформяне на растителността на пл. Бански откъм
подхода от бул. „Мария Луиза“, така че да се осигури
визуална връзка със силуета на банята.

ЛЕГЕНДА
зелена площ
висока дървесна растителност
фиг. 2.11 Зелена система
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ХОТЕЛИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИТЕ
В РАДИУС ОТ 750 М
От 9 функциониращи 5 звездни хотела на територията на
град София 6 са на разстояние до 1 километър от ЦМБ.
Това е още едно доказателство за близкото и атрактивно за
туристите разположение на банята.

ПРЕПОРЪКИ
1. Според наредбата определяща категорията на местата за
настаняване, петзвездните хотели трябва задължително
да разполагат със спа зона. Често обаче в градските
хотели тези съоръжения са губещи и съществуват само
заради изискването. С цел стимулиране на посещенията в
“Историческа баня” може да бъде въведено изключение,
при което хотелите да аутсорснат тази дейност към спа
заведения, използващи минерална вода, намиращи се
до 1 километър от хотела.
2. Пет и четири звездните хотели в София се използват
основно от бизнес посетители през седмицата. Събота
и неделя нивото на заетост спада значително, което
би било стимул хотелиерите да подкрепят инициативи
за привличане на по-висок клас туристи. Спа и уелнес
туризма привлича именно такива туристи.

ЛЕГЕНДА
хотел категория 5 звезди
хотел категория 4 звезди
хотел категория 3 звезди
фиг. 2.12 Хотели в радиус от 750 м

750 м

Историческа баня

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КВАРТИРИТЕ
В РАДИУС ОТ 750 М
В радиус от 750 м. има над 50 Airbnb места за настаняване.
Те привличат основно по-млади хора, които често търсят
интересно и нестандартно изживяване. “Историческа баня”
може да разнообрази предлаганите туристически услуги за
туристи от всички възрастови групи.

ПРЕПОРЪКИ
1. Включването на София в европейския маршрут на
термалните градове, може да доведе до допълнително
увеличение на туристическите потоци в центъра на
града и особено на хора, търсещи спа изживяване.
2. Стимулиране на фестивалите, перформансите и онлайн
събитията, които да предоставят възможност на
туристите, както на живо, така и онлайн да се убедят във
вълнуващите изживявания, които ги очакват в и около
“Историческа баня” и град София.

фиг. 2.13 Квартири в радиус от 750 м
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ПРЕПОРЪКИ ЗА ПО-ДОБРА ГРАДСКА СРЕДА
ОБЩЕСТВЕНИ ПРОСТРАНСТВА
Основни цели
•

Създаване на нови обществени пространства и
разширяване на съществуващите в непосредствена
близост до ЦМБ.

•

Изграждане на идентичност на мястото, в която
участва разказа за минералната вода.

•

Създаване на туристически интерес към
археологическите разкопки и комина зад банята.

•

По-добро
експониране
и
социализация
на
археологическите останки от североизточната кула
и крепостна стена на Сердика и оформяне на общ
ансамбъл с новия площад. Осигуряване на пешеходен
достъп до и около руините.

•

По-добро
експониране
и
социализация
на
археологическите останки на хамама на площад
“Бански”.

•

Отваряне
на
прохода между Направление
Архитектура и Градоустройство (НАГ) и Централна
минерална баня (ЦМБ) за преминаване и създаване
на ново атрактивно градско пространство, наситено
с допълнителни функции. Въздействащото със своите
пропорции пространство е подходящо и за временни
изложби на открито.

•

Коминът би могъл да се превърне в градоустройствен
репер за банята, чрез ефектно нощно осветление или
вертикално озеленяване, а на върха му може да се
изгради наблюдателна площадка с гледки към града.

•

Експониране
на
видими
елементи
от
инфраструктурата на минералния извор: каптажът
и помпената станция. Тези обекти са част от културен
маршрут “Минералната вода в сърцето на София” (фиг.
2.15). Каптажът би могъл да се сигнира с извираща
от земята вода. Изворът е една от причините за
възникването на града точно тук.

Мерки
•

•

•

Ул. Триадица. Разширяване на пешеходната зона
в участъка между ул. Сердика и пл. “Бански” и
създаването на повече кътове за сядане в този участък.
Това ще доведе до възможност за превръщане на
това пространство от преходно в място за отдих на
работещите в близките административни и офис сгради
и провеждане на събития в извънработно време.
Площадът с чешмите. За правилното функциониране
на обекта, помещаващ се в северното и източно крило
на ЦМБ е необходимо обособяване на отделен вход към
него. Възможност за такъв има от северната страна на
сградата. При това решение зоната с чешмите, заедно
с ул. Искър и тротоарът пред входа на „Историческа
баня“ формират градското преддверие на банята.
Необходимо е неговото преосмисляне в този контекст,
за да се създаде една естествена връзка между
сградата и площада, който в момента функционира
сам за себе си без функционална или друга връзка с
ЦМБ.
Създаване на нов площад непосредствено зад
банята и пред входа на НАГ, в триъгълното пространство
заключено между улиците Сердика и Искър. Тук могат
да се разположат места за сядане и сухи фонтани,
които ще са любима атракция на децата през лятото.

По този начин ще бъде създадена една система от
взаимосвързани пешеходни пространства в цялата
зона около ЦМБ. Ще се засили връзката с ларгото
и зоните около ЦУМ. Ще се подобри възприемането
на сградата на банята от север и употребата на
минералната вода за балнеологични и питейни
нужди ще се обвържат смислово. Ще се повиши
присъствието на водата в градската среда, което ще
доведе до припознаването й като основна част от
идентичността на града.

Историческа баня
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ПРЕПОРЪКИ ЗА ПО-ДОБРА ГРАДСКА СРЕДА
МОБИЛНОСТ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

•
•

•
•

МОБИЛНОСТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

Основни цели

Основни цели

Постигане на по-голяма свързаност на пешеходната
мрежа в центъра на града.
Създаване на пешеходни връзки между
съществуващите и новосъздадените обществени
пространства в района на ЦМБ.
Повишаване на качеството и достъпността на
пешеходната среда.
Осигуряване на необходимите паркоместа за
„Историческа баня“ и квартала.

•

Обогатяване на предлаганите функции в
непосредствения градски център.

•

Осигуряване на удобна и достъпна обществена
тоалетна с допълнителни функции за посрещане на
базови хигиенни нужди.

Мерки
•

Възстановяване на северното и източно крило на ЦМБ,
като СПА и балнеологичен център „Историческа баня“.

•

Премахване на химическата тоалетна и отваряне на
неработещата тоалетна в постройката на площад
„Бански“. Разширяване на тоалетната, за да бъдат
включени нови функции: обществена пералня и
душове. Сградата ще посрещне нуждите на тези,
които са принудени да използват фонтана и чешмите с
минерална вода за къпане и пране.

Мерки
•

Превръщане на ул. Искър в участъка от ул. Екзарх
Йосиф до ул. Веслец и на ул. Веслец от ул. Искър
до бул. Дондуков в споделени. (фиг. 2.14). По този
начин ще се създаде пешеходна връзка между бул.
Мария Луиза и бул. Дондуков, както е препоръчано и
в Доклада на Геел от 2017г. (Геел, 2017). От анализа на
потоците е видно, че ул. Искър, в участъка предложен
за споделен, е интензивно използвана от пешеходци и
слабо натоварена от автомобили.

•

Премахване на част от служебните паркоместа по
ул. Триадица с цел създаване на по-широк тротоар и
премахване на служебния паркинг в триъгълната зона
заключена между улиците Искър и Сердика.

•

Изграждане на многоетажен паркинг маркиран като
местоположение на фиг. 2.14В с цел заместване на
премахнатите ведомствени паркоместа и посрещането
на нуждите на “Историческа баня”.

•

Подобряване на качеството на настилките, премахване
на препятствията и създаване на достъпни маршрути.
Изграждане на инвалидни рампи за достъп до пл.
Бански.

Чрез тези мерки ще се оползотвори в голяма степен
водното количество на находище „София-център“.
Минералната вода ще бъде достъпна за всички.
Ще се увеличи броя на предлаганите услуги в
централната част на града, което ще подобри
качеството на живот, не само на живущите в района,
но и в целия град.
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ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА
КОНЦЕПЦИЯ
ЛЕГЕНДА
улица за автомобилно движение
улица със специален достъп
споделена улица
съществуващо пешеходно пространство
съществуващо пешеходно пространство,
подлежащо на преустройство
новопредвидено пешеходно пространство
новопредвидено пешеходно пространство
с контролиран достъп - зона за открити
експозиции, пърформанс, заведение към банята
експонирана археологическа зона
археологическа зона с потенциал за по-добро
експониране и социализация
експонирана подземна археологическа зона
водна площ
зелена площ
зелена площ, подлежаща на намеса
съществуваща обществена тоалетна, подлежаща
на преустройство с цел добавяне на пералня и душ
възможно място за изграждане на многоетажен
паркинг
зона за изява на минералната вода чрез водни
ефекти, сухи фонтани, съоръжения за деца и др.
елемент от инфраструктурата на минералния
извор, който подлежи на експониране и
социализация
1. каптаж
2. помпена станция
основна пешеходна връзка, която ще се подобри
след изпълнение на препоръките
вход към сградата на ЦМБ
1. вход за посетители на РИМ
2. служебен вход към РИМ
3. вход за Историческа баня

фиг. 2.14 Градоустройствена концепция

2.

3

1

1.
2
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Перспектива : Площадът с чешмите
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Перспектива : улица Триадица
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Перспектива :
Коминът и проходът
между НАГ и банята
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КУЛТУРЕН МАРШРУТ
МИНЕРАЛНАТА ВОДА
В СЪРЦЕТО НА СЕРДИКА
Новите водни ефекти ще подчертаят значението на
минералната вода за историята на града и бита на
софиянци. Ще бъде обогатено
преживяването на
туристическите забележителности около банята.

Обекти, част от нов културно-туристически маршрут		
“Минералната вода в сърцето на Сердика”:
1. Каптаж на Софийски минерален извор
2. Римски терми (III - V в)
3. Централна минерална баня (XX в)
4. Североизточна кула на Сердика (III - V в)
и водочерпателно съоражение (XX в)
5. Чешми и фонтан ( XXI в )
6. Останки от обществена минерална баня, хамам
(XVI - XX в.) и площад Бански (1958г.)
7. Вътрешен двор на Министерски съвет с фонтан (XX в)
8. Църква Св. Петка (IV - XVI в)
9. Ротонда Св. Георги (IV в)
10. Площад “Св. Неделя”

ЛЕГЕНДА

фиг. 2.15 Предложение за нов културен маршрут
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АРХИТЕКТУРЕН АНАЛИЗ
ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА

К

онцепцията на “Историческа баня” стъпва на идеята за възстановяване и съвременна адаптация на автентичните
функции и архитектурен образ на Централна минерална баня. Затова е важно добре да разбираме историята на
сградата и промените, които тя търпи през годините в следствие на преустройства, разруха и бомбардировки.
Анализирано е и текущото състояние на сградата и са дадени начални насоки за нейната консервация. При последващо
проектиране е необходимо задълбочаване на направения анализ.
Сградата се намира в район, традиционно свързан с
балнеологичната култура на София. На това място са се
намирали част от римските терми, баня от османския
период, а след Освобождението и основната баня на
града. Макар и процесът по реконструирането на баните
да започва през 1882 г., Централната минерална баня е
завършена през 1913 г. по проект на арх. Фридрих Грюнагер
и арх. Петко Момчилов. През 1908 г. е построена т.нар.
малка баня, намираща се на триъгълника между улиците
“Екзарх Йосиф”, “Сердика” и “Искър”, която временно
да обслужва нуждите на софиянци до окончателното
завършване на основната сграда.
Комплексът
се
намира
в
среда,
наситена
с
градоустройствени и културни елементи в централното ядро
на град София. Площад “Бански” търпи формоизменения
свързани с промяна на ориентацията изцяло към днешния
бул. “Мария Луиза”, за сметка на ул. “Търговска”, която е
разрушена при бомбардировките през Втората световна
война. Въпреки всичко, площадът остава едно от найемблематичните пространства на столицата.
Макар и на пръв поглед симетрична, сградата е със сложна
функционална схема. Обособени са три основни зони с
отделен вход - мъжко, женско и терапевтично отделение.
Фасадите представляват симбиоза между сецесион
и представител на следосвобожденската обществена
архитектура.

Сградата представлява архитектурна недвижима културна
ценност с категория „национално значение“, обявена
е в Държавен вестник бр. 25 от 1998 г., като недвижим
архитектурно-строителен паметник на културата.

Фасадно и интериорно оформление
Изследванията на Централна минерална баня водят
до заключението, че тя е сграда, решена в пълна
хармония между вътрешни и външни пространства. За
това свидетелстват и писмата между арх. Момчилов и
художник-декоратор Х. Тачев, чрез които са изяснени
всички декоративни елементи, техните точни позиции,
както и цялостния замисъл на фасадната композиция.
Главната фасада е симетрична с подчертан централен
обем. Фасадната орнаментика следва ясни правила,
като фризовете разположени в най-високите обеми са
по-опростени и семпли откъм колорит, за сметка на тези
разположени по-ниско, които стават все по-комплексни и
полихромни.
Сградата е ярък пример за синтез между архитектура,
каменна пластика, керамика и стъклопис. Особено
характерно е цветовото оформление на фасадата,
постигнато чрез редуването на каменна и тухлена зидария.
Фризовете са дело на проф. Харалампи Тачев и проф.
Стефан Димитров, каменната пластика е създадена от
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Георги Киселинчев - каменоделец.

II.

Важна за отбелязване е смисловата приемственост
на използваните от Х. Тачев символи при фасадното
оформление. В двете полукръгли ниши встрани на главния
вход има керамични пана, решени в долната си част чисто
декоративно: стилизирани растителни мотиви на ярък
жълт фон, а в горните: образи на мъж и жена, изпълнени
живописно. Мъжът - Аполон медикус , а жената - Улпия
Сердика, носят символно значение, като една връзка с
античните лечебни традиции и миналото на столицата.
Същите два символа Х. Тачев залага и в герба на столицата
като ключове към вековната история на града.

Банята е силно засегната от бомбардировките на София
през Втората световна война. Южното крило (женското
отделение), както и сградата на “Малката баня” са
разрушени. Северното крило е силно увредено. След
възстановяването й, сградата продължава да изпълнява
основното си предназначение. Основните намеси са:
преизграждането на южното крило, разширяването на
съблекалните за сметка на “римските” бани и добавянето
на съвременни терапевтични функции. Основна промяна
в облика е усвояването на северния вътрешен двор с
джамлък. Направени са и леки промени във вертикалната
и хоризонталната комуникация. Появяват се и обслужващи
дейности, като фризьорски салон, педикюр и т.н. Сградата
е обявена за паметник на културата от местно значение
през 1955 г.

Интериорът на сградата е издържан също в стилистиката
на Сецесиона. Характерен е фактът, че всичко в банята
е от български произход с изключение на техническото
оборудване и настилките. В заключение, може да се каже,
че сградата на Централна минерална баня е пример за
архитектурно-художествен синтез, който обхваща, както
обемното и фасадното, така и интериорното оформление
на сградата.

Периодизация
Развитието на Централна минерална баня може да се
разгледа в три основни периода.
I.

ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРОЕКТ 1913 - 1944 г.

Сградата условно е разделена на три части спрямо
функцията: мъжко отделение, женско отделение и
отделение за хидротерапия. Мъжкото и женското
отделение предлагат идентични дейности и разполагат
с отделни входове. Допълнителните услуги (вани) са
разделени по клас (I-III) и са разпределени вертикално.
Хигиенна баня е предоставена в сутерена. Хидротерапията
е функционирала самостоятелно, поради което има
собствен вход от север. Още през 1908 г. е открита и
сградата на „Малката баня”, която функционира като
основна баня на София по време на строежа на Централна
минерална баня. През 1936 г. е построено сегашното
сдание на НАГ, което донякъде затваря задната фасада на
Централната минерална баня.

III.

БОМБАРДИРОВКИ ДО ЗАТВАРЯНЕ 1944 - 1986 г.

УПАДЪК И НОВО НАЧАЛО 1989 - 2020 г.

Поради липса на средства, сградата не се поддържа и
постепенно е напълно занемарена, покривните обшивки
са ограбени, фасадните стени с декоративни фризове
се разпадат, интериорите са опустошени. През 1998
комплексът е обявен за архитектурен и художествен
паметник на културата от национално значение. След
провеждане на конкурс, спечелен от колектив, начело с
арх. Станислав Константинов, сградата е реконструирана
и адаптирана като Музей за история на София с активно
присъствие на минерална вода. Освен реставрация на
фасадните елементи, подмяна на покрива, намесата
включва интегриране на музейни функции. Почти цялото
женско отделение, както и централното фоайе са
преработени, за да обслужват музея, администрацията,
както и хранилище с реставрационни ателиета. Северното
крило, както и басейните остават силно увредени и в
нужда от консервационна намеса.

Конструкция
Конструктивната система се състои от носещи тухлени
стени, железни релси, дървена покривна конструкция.
Част от дървената покривна конструкция при куполите
е била подменена със стоманобетон, а самата дървена
конструкция е била преправяна повече от веднъж.
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Архитектурен анализ
Оригиналното покритие по куполите е било от оловни
листове, сменени по-късно. Плочите са изпълнени с
валцовани двойни Т-профили с излят сгурбетон, армиран с
плоски железа между тях. Плочите лягат върху зидария на
варов разтвор и греди от 2-3 валцовани двойно Т-профили.

Актуално състояние
През последното столетие сградата е претърпяла редица
поражения, в това число земетресения, бомбардировки,
слягане на земната основа, дострояване и пристрояване.
Голяма част от системата за естествена вентилация на
сградата е нарушена при покриването на вътрешните
дворове през трети период. След преустановяването на
активна експлоатация на банята, северното крило е на
практика изоставено и силно компрометирано.
Сутеренният етаж на северната и източната фасади е
изпълнен с рустикова мазилка, в която са разположени
малки прозорци, чиято дограма е силно увредена
или направо липсваща. Следи от солни увреждания,
влага и захабяване могат да бъдат видени почти по
цялата дължина на сутеренния етаж. Горните етажи се
открояват с редуването на мазилка и декоративни тухли.
Интерес представляват и обрамчванията на прозорците
– с подпрозоречни корнизи, колонки с капители и арки.
Подпрозоречните первази са от камък, също като
детайлите по капителите. Пластични корнизи делят покрива
и отделните етажи един от друг, като по протежението на
северното крило и източната фасада липсват керамичните
декоративни елементи.
Фасадните елементи във вътрешните дворове са силно
увредени. В голямата си част мазилката директно липсва,
засегнати са и тухлите. Боята, където все още се държи
е обезцветена, и разрушена. Мазилковите корнизи, които
разделят етажите, се ронят, а множеството проблеми
вероятно идват от промяна в системата за отводняване.
Наблюдават се и пукнатини по всички слоеве. В различни
периоди са били зазиждани прозорци. Фасадата е опасана
с кабели, метални стойки с неизвестно предназначение и
др. Добавянето на асансьор при последната намеса засяга
и автентичния облик на вътрешния двор. Над северното
крило е изграден временен дървен покрив с ламаринено
покритие.
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Интериорът на разглежданата част е изключително
интересен. Реставриран е мъжкият басейн, който до голяма
степен запазва своята автентичност. Женският басейн
се нуждае от намеса – следи от мухъл, стари течове и
пукнатини покриват свода. Голяма част от пространството
е покрито с плочки от последния период на експлоатация
на банята. Запазени са автентичните парапети, както и
частично корнизи, пиластри и детайли по атриума. Част
от оригиналните плочки са запазени, а нови са направени
по мостра, което би улеснило бъдещи консервационни
намеси. При двата басейна са отворени нови врати към
музейното крило.
Помещенията за вани I и II класа по етажите са в много
тежко състояние. На места дограмата липсва или е
сериозно засегната. Където има стенни покрития, те са
силно увредени. Все пак са запазени няколко зидани вани
за процедури.
Северното крило или по-точно хидротерапевтичното
отделение е в най-тежко състояние. Там се наблюдават и
сериозни пукнатини в района на стълбището, причинени
от слягане на земните пластове, което изисква и
конструктивна намеса. Употребата на хидравлична вар
при носещите зидове е неблагоприятна за металните
елементи и тухлената зидария. Където е видима,
металната конструкция показва следи от корозия,
особено при пруските сводове на първи етаж. На места
оригиналната дървена дограма е подменена с метална
още след бомбардировките. При мъжките къпални е
поставена PVC-дограма със стъклопакет. В интериора
мазилката липсва по голяма част от стените, а където
има боя, тя е силно увредена и подкожушена. Могат да
бъдат видени и множество пластове боя от различни
периоди на съществуването на сградата. Пукнатини се
наблюдават при щурцовете на множество прозорци,
като най-заплашителна е тази при стълбата във входното
фоайе. И на двете нива могат да бъдат видени следи от
оригиналната мозайка, която би могла да се реставрира.
Тук също са запазени няколко зидани вани, които могат да
бъдат експонирани и съчетани със съвременни процедури.
Важно е да се отбележи, че голяма част от течовете са
отстранени с последната намеса, което забавя действието
на разрушителните фактори. Временният покрив над
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Архитектурен анализ
северното крило е в добро състояние, а подпокривното
пространство предоставя възможност за експлоатация.

Консервация
Съхраняването на максимално автентичен вид на сградата
ще е основен приоритет при връщането и в експлоатация.
Важно е използването на висококачествени, дълготрайни
материали и полагането им съгласно традиционната
техника.
ФАСАДНА КОНСЕРВАЦИЯ
Където е възможно, оригиналните пластични елементи ще
бъдат запазени. Премахнати ще бъдат паразитните метални
елементи и окабеляване. Фасадите ще бъдат почистени
с пароструйка или механично, където е необходимо.
Пълна ревизия ще бъде направена на повърхностите,
а компрометираната мазилка ще бъде почистена до
здрава основа. Декоративните елементи трябва да
бъдат предварително заснети. Линейните елементи се
възстановяват с шаблон, заснет на място, а всички се
укрепват с грунд. След обезпрашаване засегнатите
участъци ще бъдат грундирани и изпълнени с нова,
паропропусклива мазилка на основата на хидравлична вар
и естествен пясък. Рустиката по фасадите на сутеренния
етаж се възстановява по съществуващо положение. След
прилагането на цялостна шпакловка, ще бъде положена
боя с автентичните цветове, взети от мостра на място.
Съществуващите керамични елементи по корнизите ще
бъдат почистени, а липсващите ще бъдат изработени
по мостра и положени след цялостна реставрация на
елемента. Корнизите, капителите и други декоративни
елементи от камък ще бъдат почистени, а съществуващи
пластове боя премахнати. При малки увреждания ще
бъдат възстановени с хоросан за отливане. При сериозно
увреждане ще бъдат изработени нови от сходен материал.
Анализ на отводняването и преправянето му на места ще
гарантира преустановяване на съществуващите течове
и предотвратяването на нови. Ламариненият покрив от
последната намеса ще бъда заменен с нов, отговарящ на
останалата част от сградата.
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ИНТЕРИОРНА КОНСЕРВАЦИЯ
В интериора ще бъдат премахнати неавтентични намеси
от по-късни периоди, включително стенни плочки, бои
и бетонови плочи. Всички дървени елементи ще бъдат
почистени и обработени с препарати против гниене,
дървояди, плесени и огън. Където е възможно касите на
автентичната дограма ще бъдат запазени, а нови дървени
крила с двоен стъклопакет запазващ оригиналното
сечение ще бъдат монтирани. Липсващи елементи,
и силно увредени дървени елементи включително
гишето за билети на хидротерапевтичния блок ще бъдат
премахнати и заменени с нови, по мостра от оригинала.
Металната пластика – парапети, решетки и украса ще
бъдат почистени и обработени с инхибитор и защитно
покритие. Запазените автентични плочки, корнизи,
капители и други декоративни елементи ще служат
за мостра при цялостното проектиране на интериора.
След задължително конструктивно обследване ще бъде
предложена и конструктивна намеса с цел укрепване на
основите, и заздравяване на компрометираните стени в
зоната на стълбището.
Оригиналните функции на блока с парни бани и
сауни в мъжкото отделение ще бъдат възстановени,
предлагайки на посетителите възможност да
усетят оригиналната атмосфера от началото на XX
в. Ще бъдат възстановени всички басейни, както
и хидротерапевтичния блок с осъвременяване на
конкретните услуги. Във всяка стъпка ще бъдат
търсени деликатни, неинвазивни намеси с оглед
историческия характер на сградата.

Историческа баня

фиг. 3.5 Фасадни намеси
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Оценка и опазване на НКЦ в района на Централна минерална баня
Стъпки:
1. Изготвяне на предварителна оценка по чл. 56, т. 3 от Закона за културното наследство, за обектите в района на
Централна минерална баня (фиг. 2.6 Единични културни ценности)
2. Деклариране и определяне на предварителната класификация и категория на недвижимото културно наследство,
както и временните режими за неговото опазване.
3. Регистриране на обектите като културна ценност.
4. Изготвяне на режим за опазване, специфични правила и нормативи към устройствените планове на историкоархеологически резерват “Сердика - Средец” и Първа охранителна зона на историко-археологически резерват “СердикаСредец”. При регистрирането на засегнатите обекти ще бъде предложена и охранителната им зона, която позволява
адекватна консервация на района.

Изготвяне на проект за опазване на сградата на Централна минерална баня
Преди изготвяне на окончателен инвестиционен проект за реконструкция на северното крило на Централна минерална
баня следва да се предвиди конструктивно обследване за идентифициране на степента на увреждане на конструкцията,
както и нуждата от аварийно укрепване. Инвестиционният проект е основа за издаване на разрешение за строеж и
подлежи на съгласуване с НИНКН (Национален институт за недвижимото културно наследство).
НИНКН издава становище за съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за културното наследство. Съгласуването
се прави, за да се установи дали са изпълнени нормативно определени изисквания в съответствие с опазването на
недвижимото културно-наследство и дали инвестиционният проект отговаря на предписанията за опазване, поставени
от НИНКН при съгласуване на визата и заданието за проектиране. Инвестиционният проект се изготвя в съответствие
с Наредба №4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ бр. 51/2001 г.) и по-специално – в
съответствие с Глава 23 от тази наредба.
Предвидените консервационни дейности са:
1. Архитектурно заснемане
2. Конструктивно обследване
3. Предписване и изпълнение на аварийно укрепване (ако е необходимо)
4. Изготвяне и съгласуване на проект за консервация към инвестиционен проект
5. СМР - интериорна и фасадна консервация

Историческа баня
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фиг. 3.6 Степен на автентичност

фиг. 3.7 Видове намеси

Архитектурен анализ
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РЕФЕРЕНТНИ ПРИМЕРИ

Р

азгледани са примери на исторически бани от регистъра на международната организация EHTTA - Асоциацията
на Европейските Исторически Термални Градове, в която към днешна дата „членуват” около 50 европейски града,
прословути със своята богата история и лековити минерални извори. В интернет страницата на EHTTA може да бъде
открита подробна информация за всеки град - член на организацията и за неговите исторически бани. За момента
София не фигурира в тази платформа като исторически термален град.

Историческа баня

I.

Friedrichsbad - Баден-Баден

Рекламата на банята гласи:
„Когато отвaря врати през 1877 г., този храм на здравето се
смята за най-модерната баня в Европа - и очарованието му
не се е променило и до днес. Оставете се да бъдете пленени
от нейния чар и да изпитате автентичната атмосфера,
която се е превърнала в източник на вдъхновение за много
поколения посетители.”
Посетителите във Фридрихсбад преживяват банята
по начина, който са го правели и преди 100 години. Те
следват определен етикет, който е установен с годините
ритуал, състоящ се от 17 последователни стъпки всяка
с определена продължителност, описани подробно
в интернет страницата на банята. Прави впечатление
автентичната атмосфера на оригинално съхранения
интериор. Допълнителна услуга в туристическия продукт
е посещението на археологическите разкопки на римски
бани, което включва:
• Музей и изложбена площ;
• Компютърна и видео анимация на оригиналните бани;
• Аудио ръководство.
Паралел с проекта „Историческа Баня” е културноисторическият контекст както и целта за обвързване на
термализъм и история.
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II.

Gallert Thermal Bath - Будапеща

Сградата и концепцията на Gallert Thermal Bath са сходни
с тези на Централна минерална баня София. Строени
в един и същ период и стилистика между двете сгради
могат да се направят много сравнения и да се почерпи
опит от един успешно работещ модел.Сградата на Gallert
rазполага с 6 вътрешни басейнa – един голям с колонада и
горно ниво тераси, който е най-знаковият за банята и като
пространство и размери е сходен на големите басейни
на ЦМБ. Останалите 5 вътрешни са по-малки – горещи и
лековити басейни, което е показателно за това, че проекта
за адаптация на ЦМБ би бил по-успешен, ако се осигурят
повече места за подобни по-малки вътрешни басейни
с изцяло минерална вода. Така ще се позволи на повече
посетители да извлекат полза от лековитите свойства на
минералната вода.
Gallert Thermal Bath има сходен капацитет и обем, като в
същото време е пример за успешно работеща баня, което
аргументира предложеното СПА разпределение в проект
“Историческа баня”.
Впечатление прави добре поддържаният автентичен вид на
сградата, особено в интериора – специфичната керамика,
орнаментите и декорацията специално създадени за банята,
която е била една от най-известните и предпочитаните за
времето си от туристи от цял свят. За това свидетелства и
изградената хотелска част към комплекса.
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Историческа баня
Обзорът на други исторически темални градове и
техните бани, показват следното:
•

Термалната култура и наследство са дълбоко ценени
и съхранени.

•

Термализмът и съпътстващите го бански сгради
са превърнати в основна градска идентичност и
туристическа атракция.

•

Постигната е синергия между култура, история и
термализъм, която е основа за успешен туризъм.

•

Адекватната и успешна туристическа реклама активно
застъпва конкретния контекст и спецификата на
дадения обект. Участието в EHTTA е допълнителна
платформа за рекламирането на термалното
наследство и забележителности.

•

Всеки един обект има добре разработена онлайн
платформа с адекватно предоставена информация за
своите характеристики и етикет, които са превърнати
в запазена марка и визуална идентичност.
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Извън примерите на исторически термални бани може да
бъде разгледан и пример на съвременен СПА център с
успешен модел:

Liquidorm – Берлин
Според описанието на официалната интернет-страница
на центъра, това е „Спа сграда”, която не използва
минерална вода. Сградата не е историческа, но
впечатлява с начина на употреба на водата и усещанията,
които се създават в пространството на тази неминерална
градска баня. Основната атракция в Liquidorm е басейнът
за флотация, в който се организират различни по род
събития, които са аудио-визуални преживявания във
вода. Посетителите плуват (“флотират”) в леко соления
басейн под различни звуци, които се доляват и под
водата, според вида на събитието, пленени и отпуснати
от различните визуални прожекции или светлинни
ефекти, които насищат пространството около тях.
Светлината и звуците са основно изразно средство
на фона на изчистения и минималистичен интериор.
Преживяването на водата в унисон със звук и светлина
е решение, което би могло да намери приложение при
осмислянето на интериора на сградата на Централна
минерална баня.

Архитектурен анализ
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО
НА СЕВЕРНОТО И ИЗТОЧНО КРИЛО НА ЦМБ
В СПА И БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР
Екипът предлага усвояването на северното и източно крило
на сградата на Централна минерална баня с цел частично
възстановяване на оригиналните функции на сградата, но
в съвременен прочит като СПА и балнеологичен център.
Поради факта, че две от крилата на сградата са заети от
РИМ-София, не може да бъде разработена програмата на
традиционните бански сгради с отделни мъжко и женско
отделение. Това налага изграждане на СПА и балнеоложки
център за общо ползване, което отговаря на съвременния
начин на живот. Въпреки това, основен стремеж е
възстановяването на елементи от оригиналния интериор
и предлагани услуги, с цел създаване на “Историческа
баня”.
Новият СПА и балнеологичен център ще разполага със
следните основни функционални групи:
1. Входно фоайе с рецепция, магазин и вертикални
комуникации;
2. Съблекални за посетители с душове и тоалетни;
3. Плувни басейни със зони за рекреация;
4. СПА зона;
5. Хидротерапевтичен блок;
6. Зона с допълнително платени СПА услуги;
7. Ресторант и бар;
8. Административен блок;
9. Технически и служебни помещения;
10. Комуникация.

Функционална организация
След проучване на начина на функциониране на РИМСофия и след направения урбанистичен анализ беше
взето решение главният вход на сградата да остане вход за
РИМ-София, докато входът за новия СПА и балнеологичен
център да е от север, където оригинално се е влизало в
блока за хидротерапии. Посетителите ще влизат във входно
фоайе с рецепция откъдето посредством комуникация ще

слизат на долно ниво в зоната на съблекалните. Точната
организация на посетителските потоци е илюстрирана в
приложените схеми.
В зоната на вътрешните дворове екипът търси
възможност за поместване на зона за водни атракции на
открито. В двата съществуващи двора са разположени
два открити басейна с топла минерална вода. За да се
постигне пространствено свързване между двата двора,
средният обем на това ниво е преустроен, като от него
са съхранени носещите елементи потопени във водно
огледало - връзката между двата външни басейна. Този
“воден лабиринт” с топли душове и чучури, места за
рекреация, водни пещери и други съвременни водни
атракции ще придаде уникален характер на сградата, като
ще обогати нейната функционална програма и с външна
зона.
В сутерена е разположен и ресторантът, който се ползва
от пряката връзка с вътрешните дворове с открити
басейни, от една страна, и с прохода между ЦМБ и НАГ, от
друга страна. В прохода биха могли да се разположат маси
на открито, които да се използват и от външни минувачи.
Това, че ресторантът се намира на нивото на терена и
има собствен вход, дава и допълнителни възможности за
отдаването му на концесия и самостоятелно менажиране.
В сутеренния етаж е намерено място и на съблекалните с
тоалетни и душове и повечето технически помещения.
Предвижда се отделянето на мръсен и чист поток
посредством изграждане на второ стълбище и съответно
по един асансьор към всяко от двете стълбищата (фиг 3.9).
На партерно ниво се възстановяват всички басейни и се
добавят няколко нови малки по размер лечебни басейни и
джакузита с минерална вода, както и топила със студена
вода, които да обогатят предложените водни преживявания.
Големият басейн остава плувен, балнеологичният басейн

Историческа баня
в мъжкото крило също запазва функциите си, а женският
е предвиден да работи като басейн за групови занимания
(водни рехабилитации, водна аеробика и други). На
партерно ниво са поместени още хидротерапевтичен блок
с мокри процедури и СПА-зона с исторически характер
- с максимално доближаване до интериора и функциите
на оригинала. Връзката между двата големи басейна е
предвидена като зона за релакс с водна завеса, а блокът
между двата вътрешни двора помещава допълнителни
платени процедури - хамам и частни суити с вани за
наемане.
На първия етаж се намира хидротерапевтичен блок със
сухи процедури и СПА-зона с допълнителни съвременни
процедури. Галериите над двата големи басейна са
развити като зона за рекреация, а връзката между тях
се обособява като място за четене и видео прожекции с
информация относно историята на минералната вода и
балнеологията, както и връзката им с историята на град
София. В зоната между двата вътрешни двора отново е
разположен тракт с допълнително платени СПА-услуги :
римска баня с масажи и луксозни стаи за почивка с вани.
Концепцията предлага усвояване на подпокривното
пространство за нуждите на администрацията на банята
и допълнителни технически помещения за климатични
инсталации и други.
Функционалното зониране предоставя възможност за
диференциране на различни групи от услуги с различни
цени на входните такси, като например :
•
•
•
•
•

посещение на басейните (плувен и рехабилитационен с
минерална вода)
посещение на СПА зоната с балнеологичния басейн
посещение на СПА зоната и басейните
посещение на една или повече услуги от
хидротерапевтичния блок.
посещение на ваните с допълнително доплащане към
някой от изброените пакети.
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Функционалното решение дава възможност за поетапно
изграждане на обекта. Бившият женски басейн и зоната
с допълнителни платени услуги на двете нива могат да се
оборудват на втори етап, което дава по-голяма гъвкавост
на инвестициите.

Връзка с Музея за история на София
Възстановената “Историческа баня” може да бъде
възприета като интерактивен музей и смислово
допълнение към Регионален Исторически Музей - София,
защото тук туристите и жителите на града ще могат да
преживеят термалната традиция, която неизменно е била
част от историята на града. Възстановяването на банските
функции в северното и източно крило на сградата ще
вдъхне смисъл в името на проекта за музея: “Адаптация на
Централна минерална баня за музей на София с активно
присъствие на минерална вода”.
В РИМ-София липсва не само водата, но и разказа за
историята на града от гледна точка на връзката му с
минералната вода. Затова в “Историческа баня”, в зоните
за релакс, свързващи двата плувни басейна, ще бъдат
прожектирани видеа, които разказват тази история в
теми като : основаването на град Сердика от траките
около минералния извор, римските бани и термални
практики, хамамите по време на Османската империя и
забележителната история около създаването на сградата
на Централна минерална баня. В зоните за почивка
може да се обособи и читалня, където посетителите
допълнително да се запознаят с историята на града и
ролята на минералната водата в историята на града.

Архитектурен анализ
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ЕТАПИ НА ПРЕУСТРОЙСТВО

фиг. 3.8 . Етапи на преустройство

ЛЕГЕНДА
етап 1
етап 2

Историческа баня
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СГРАДНИ ФУНКЦИИ
СУТЕРЕН

Б

4
6
7

ЛЕГЕНДА
служебeн вход

5

вход за ресторант
хоризонтална комуникация
вертикална комуникация
зона обслужване - магазин, хавлии, персонал
санитарен възел
зона басейни
басейни и водни площи

3
1

2

1

3

4

1. Открит минерален басейн
2. Водно огледало
3. Водна пещера
4. Минерални басейни - топила

6
5

съблекални
5. Зона за преобличане с шкафчета
6. Душове
7. Санитарни възли към съблекални

7

ресторант - зала за посетители
кухня и складове към ресторант
технически помещения

Б
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фиг. 3.9 Функционална схема - Първи етаж
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СГРАДНИ ФУНКЦИИ
ПАРТЕР

ЛЕГЕНДА
4
главен вход
хоризонтална комуникация
вертикална комуникация
зона обслужване - рецепция, персонал
санитарни възли
зона за рекреация около басейни
басейни

4

4

4

2

1
9
5

1. Плувен басейн - основен
2. Плувен басейн - за организирани занимания
3. Минерален басейн
4. Нови минерални басейни - топила
12. Студен басейн

9
10

6
7

спа зона - основни услуги

8

5. Био сауна - влажност 50%, температура 60О
6. Сауна - влажност 0%, температура 90О
7. Парна баня - влажност 98%, температура 40О
8. Солна стая

спа зона - допълнителни платени услуги

A

3

9. Сюити с вани
10. Римска баня

хидротерапевтичен блок с 5 кабинета
Тангенторни вани - 2бр.
Душ Виши - 2бр.
Вана за лечение - 1бр.
Стая за флотация - 1бр.
Масажни маси - 3бр.

12

SCALE BAR 1:100

GSPublisherVersion 0.4.100.100

фиг. 3.10 Функционална схема - партер
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СГРАДНИ ФУНКЦИИ
ПЪРВИ ЕТАЖ

ЛЕГЕНДА
хоризонтална комуникация
вертикална комуникация
зона обслужване - бар
санитарни възли
зона басейни - рекреация
басейни и душове
спа зона - основни услуги

2

1
5

1

1. Инфра червена сауна
2. Билкова парна баня с етерични масла
3. Сауна - влажност 0%, температура 90О
4. Расул (спа процедура с лечебна глина)

6

2

спа зона - допълнителни платени услуги

5

3

5. Сюити с вани
6. Хамам

4

хидротерапевтичен блок със 7 кабинета
за различни видове масажи

A

3

12

Б

GSPublisherVersion 0.4.100.100

SCALE BAR 1:100

фиг. 3.11 Функционална схема - Първи етаж
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СГРАДНИ ФУНКЦИИ
ПОДПОКРИВЕН ЕТАЖ

Б
ЛЕГЕНДА
хоризонтална комуникация
вертикална комуникация
административен блок
санитарни възли
технически помещения

2

1
5

1

5
6

2
3
4

A

3

12

Б

GSPublisherVersion 0.4.100.100

SCALE BAR 1:100

фиг. 3.12 Функционална схема - подпокривен етаж
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БАСЕЙНИ И ВОДНИ ПЛОЩИ
ПАРТЕР

СУТЕРЕН

СЪЩЕСТВУВАЩИ БАСЕЙНИ

НОВИ БАСЕЙНИ

НОВИ БАСЕЙНИ

1. Плувен басейн 27°C
Размери д/ш/д: 15.7 / 7.3 / 1.2 до 2 м.
Oбем : 183 м3
2. Плувен минерален басейн с програма
(рехабилитации, водна аеробика и др.) 28°C
Размери д/ш/д: 11.5 / 6.6 / 1.2 до 2 м.
Обем: 120 м3
3. Балнеологичен басейн 27°C
Размери д/ш/д: 7.8 / 5.4 / 1.2 м
Oбем : 51 м3
4. Студен басейн 22°C
Размери д/ш/д: 3.9 / 3.05 / 0.9 м
Oбем : 10.7 м3

5. Балнеологичен басейн 38°C
Размери д/ш/д: 5.5 / 2.7 / 1.2 м.
Обем: 15.5 м3
6. Джакузи 35°C
Размери д/ш/д: 3.8 / 1.8 / 1 м.
Обем: 6.8 м3
7. Балнеологичен басейн 40°C
Размери д/ш/д: 4 / 1.9 / 1.2 м
Oбем : 9 м3
8. Студен басейн 20°C
Размери д/ш/д: 2.6 / 1 / 1.2 м
Oбем : 3 м3

9. Балнеологичен басейн 38°C
Размери д/ш/д: 3.6 / 2.3 / 1.2 м.
Oбем : 10 м3
10. Балнеологичен басейн 36°C
Размери д/ш/д: 9 / 4.2 / 1.2 м.
Обем: 62 м3
11. Водна пещера 36°C
Размери д/ш/д: 7.8 / 5.4 / 0.7 м
Oбем : 19 м3
12. Водно огледало 36°C
Размери д/ш/д: 11 / 4.2 / 0.3 м
Oбем : 15 м3
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фиг. 3.13 Басейни и водни площи
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СЪОРЪЖЕНИЯ С
МИНЕРАЛНА ВОДА
Необходимата за функциониране на Историческа баня
минерална вода ще се черпи от минерален извор СофияЦентър, посредством основния каптажен водоизточник, както
и сондаж № 3хг.
Минералната вода ще постъпва, както и до сега първо в
сградата, преминавайки през съществуващата геотермална
станция и след това ще достига до консуматорите.

фиг. 3.14 Съоръжения с минерална вода

ЛЕГЕНДА
басейни с минерална вода
вани за терапии с минерална вода
душове и водни атракции с минерална вода
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ПОТОЦИ НА ДВИЖЕНИЕ

фиг. 3.15 Потоци на движение и зони: мръсни и чисти

ЛЕГЕНДА
мръсна зона
съблекалня
чиста зона
посока на движение

Архитектурен анализ
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Перспектива : Женски басейн

Историческа баня
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.Аудио-визуални вечерни събития в женския басейн

Архитектурен анализ
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Перспективен разрез : Зони за рекреация на първо ниво и партер и ресторант на ниво сутерен

Историческа баня
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Перспективен разрез : Вътрешни дворове с външни басейни

Анализ и концепция за минералната вода
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НАХОДИЩЕ “СОФИЯ-ЦЕНТЪР”
АНАЛИЗ НА ПОТЕНЦИАЛА НА НАХОДИЩЕТО И
ИЗМЕРВАНЕ НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

В

рамките на Етап 2 беше направено проучване и анализ на състоянието на водочерпното съоръжение на находище
“София-Център” с цел установяване на моментния дебит. Анализът обхваща кратка справка за историята на
находището, оценка на актуалното състояние, характеристики на минералната вода, както и очерк на възможните
стратегии за гъвкавата употреба на водите в рамките на заданието. Екипът има за цел да изясни в общи линии концепцията
за водно потребление на цялата сграда на Централна минерална баня и в частност водният мениджмънт на проектния
СПА и балнеоложки център.

История на находище на минерални
води “София-Център”
Находище на минерални води „София – Център” се намира
в центъра на гр. София и включва два водоизточника –
КЕИ „Софийски минерален извор” и експлоатационен
сондаж С-3хг. Хидротермалната зона на Софийския
минерален извор е привързана към горнокредния хорст
в цeнтралната част на София, който е един от най-високо
издигнатите блокове в Софийската котловина – 27.3 m
дълбочина в района на Халите. Термалните минерални
води се движат възходящо. Артезиански сондаж с
термална карстова вода в Костинброд 20 и в обсега
на хидротермалната зона не са напълно изолирани от
студените подземни води на плиоцен-кватернера. Според
Хр. Антонов и Л. Беров (1974) студената подземна вода
играе ролята на „тампон” на възходящата термална
вода, контролирайки нейния пиезометричен напор.
По данни от инж. Павел Петров писмени данни за Софийския
термоминерален извор датират от преди 2400 години.
Примитивно той е бил каптиран от римляните II-I век пр.н.е.
През 55 г. старият римски каптаж е бил съборен от земетръс
и прекаптиран през 79 г., по времето на император Траян.
Най-модерно за времето си няколкото изходища на извора

са били каптирани през 577 г., по времето на император
Юстиниан I. През 1430 г. турците правят дървен каптаж,
който през 1573 г. е разрушен от земетръс и впоследствие
няколко пъти възстановяван. След Освобождението, пошироко каптиране на изворната зона е извършено през
1892 г., като е използван отчасти и старият римски каптаж
(VI век). Каптажът е бил несъвършен – не е била достигната
основната скала и той „увисва” в кватернерните водоносни
пясъци, в които възходящо се е изливала термалната вода.
През 1907 г. е извършено ново прекаптиране, но също без
пълна хидроизолация на термалната вода от студената
подземна вода.
По време на бомбардировките 1943-44г. водите от
каптажа спират да излизат на самоизлив.
Според някои източници за това е допринесло и
строителството в близост и в самата хидротермална зона
през 50-те години на ХХ век, което налага прекаптиране
на минералния извор. То е извършено през 1953-1955 г.
Каптажът представлява вертикална бетонова шахта с
дълбочина 28.3 m.
Водоприемната му част е врязана в същинския
термоводоносен хоризонт и по този начин изцяло
е преминат и изолиран покриващият го плиоценкватернерен комплекс със студени води. При направата
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на шахтата е установено, че от 27.3 m надолу тя се врязва в
твърди мергели, от които по вертикални пукнатини излиза
термоминерална вода с температура 48.1 °С. От дъното на
шахтата (лични наблюдения на Хр. Антонов) са излизали
възходящи струи от три вертикални канала – каверни,
облепени с бял травертин. Останалата част на скалата в
дъното на шахтата е била суха. Каналите са обхващали
и дънната част на лежащия отгоре плиоцен. Бронираните
канали, по които се движи термалната вода имат важно
значение за нейната естествена защита от смесване с
отгорележащата студена вода.
Преди последното каптиране дебитът на извора е бил
10.65 l/s, а след това – в периода 1955-1975 г. се е изменял
от 14.7 до 19 l/s, средно 16.85 l/s, при експлоатационно
ниво 8.0 m под терена (кота 532.3 m). Температурата
на водата в каптажа е била 48.1 °С , а в кратера - 46 °С.
Сондаж С-3хг е прокаран през 1970 г. (Кръстев, 1988) с
цел дълбочинно проучване на находището и по-дълбоко
каптиране на минералната вода. Достигнал е 490.70 m
дълбочина, при което е разкрил термоминерална вода с
пиезометрично водно ниво под терена. В последствие е
оборудван като експлоатационен кладенец с каптажна
камера на устието. Сондажът навлиза в сенонски флиш
(мергели и пясъчници) на 51.8 m. Геотермичните данни
показват, че температурата в сондажа нараства до 300
m, а надолу се получава изравняване. В интервала 285.6
– 481.1 m сондажът пресича термоводоносна зона. В
този интервал е изградена и водоприемната му част. Има
следната конструкция: 0.00 – 59.00 m – сондирано с 220
mm и обсадено с плътна стоманена колона с 219 mm, като
е извършена задтръбна циментация в целия интервал;
59.00 – 216.40 m – сондирано с 170 mm и обсадено от 45.00
до 207.00 m с плътна стоманена колона 168 mm, която е
циментирана в долния край; 216.40 – 490.70 m – сондирано
с 130 mm и обсадено с комплексна филтрова колона 127
mm. Статичното водно ниво в С-3хг се установява на
дълбочина 7.50 m под терена, на кота 532.50 m, която е
много близка до тази на експлоатационното ниво в каптажа
на извора – 532.30 m.
След каптирането на С-3хг е проведено опитно
експлоатационно водочерпене с постоянен дебит Q =
22.2 l/s в продължение на 32 денонощия (от 18.08.1972 до
19.09.1972). Температурата на водата в сондажа е 48 °С.
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Резултатите показват силно влияние на водочерпенето
върху дебита на извора (Фиг.7), който за един месец
намалява от 15 до 6.5 l/s, т.е. повече от 2 пъти. Поради тези
причини и други хидрогеоложки съображения, в България.
Съгласно стар ПРОТОКОЛ – РЕШЕНИЕ №2/08.04.1985 за
утвърждаване експлоатационните запаси на минерални
води, за находище „София – Център” са утвърдени
експлоатационни запаси в категории А+B = 20 l/s, при
температура 46 °С.

Химичен анализ на водата
Първият химичен анализ на водата от Софийския
минерален извор е извършен от А.Тегартен през 1883
г. По-късно тя е изследвана от Г. Панайотов (1914), И.
Беловеждов (1930), А. Азманов (1940) и др. От 1948 г.
водата се контролира редовно. От многократните анализи
става ясно, че минералната вода от находище „София
– Център” има устойчив физико-химичен състав, който
варира в малки граници в рамките на наблюдавания
период. Общата минерализация на водата е средно 0.28
g/l, което я характеризира като слабоминерализирана.
Водородният експонент рН се изменя от 9.0 до 9.6, което я
определя като вода с умерено до силно алкална реакция.
Сред катионите преобладава натриевият. Концентрациите
на калция и калия са ниски. Магнезият, желязото и мангана
се установяват в следи. В анионния състав преобладават
хидрокарбонатите
(и
карбонатите)
и
сулфатите.
Съдържанието на флуорни йони е средно 1.8 mg/l, което
определя водата като съдържаща флуорид. Фосфатите
са в следи. Във водата не се съдържат неорганични
съединения на азота – отсъствието на нитрати, нитрити
и амоний е указание за чистотата на минералната вода.
Наличието на сероводород на местоизвора говори за
редукционни условия на формиране на водата, имащи
геогенен произход, а не антропогенен и са показател
за дълбочинен произход и екологична защитеност на
находището. Водата не съдържа хлорирани въглеводороди,
което също говори за отсъствието в нея на антропогенни
замърсители. Минералната вода е типичен представител
на азотните акратотерми. Тя съдържа метасилициева
киселина в балнеологично значими дози – 50 mg/l.
Радиоактивността на минералната вода е измервана още
от д-р Х.Генчев (1905 г.), П. Пенчев (1911-1913) и др.
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Тя е ниска – от 2.7 до 4 емана на литър. От микрокомпонентите
леко повишение се наблюдава по отношение на бора,
алуминия и бария, а наличието на германий, ванадий и
молибден показва, че водата има дълбока циркулация.

Показания като питейна
минерална вода
(Владева и кол., 1996). Минералната вода от находище
„София – Център” може да бъде означена по следния
начин: Натурална минерална, природно чиста вода, със
стабилен физико-химичен състав и свойства, които се
запазват най-малко два месеца след престояване на
водата в бутилиран вид. Водата е слабоминерализирана
– има ограничено съдържание на разтворени минерални
вещества, при извиране е хипертермална. Според
преобладаващите йони водата е хидрокарбонатносулфатно-натриева, съдържаща флуорид. Не съдържа
антропогенни замърсители.

Показания за лечение
(Костадинов и кол., 1976). Минералната вода от находище
„София – център” е показана при:
•

стомашно-чревни и бъбречно-урологични заболявания;

•

за кариес – профилактика;

•

при гингивити, автози и др;

•

леко подобрява дефекацията.

Има детоксикационни качества при натрупване на тежки
метали (олово, манган и др.). Подходяща е за балнеолечение
главно при:
•

заболяване на опорно-двигателния апарат;

•

периферната нервна система;

•

гръбначния мозък;

•

гинекологични заболявания.
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Комплексна оценка като
природен ресурс
(Пенчев и Захариев, 1999). Минералната вода от находище
„София – Център” представлява ценен природен ресурс,
който може да се използва комплексно за :
•

балнеолечебни и профилактични нужди;

•

добив на геотермална енергия;

•

бутилиране като натурална минерална вода;

•

санитарно-хигиенни нужди;

•

рекреационни и спортни цели.

Следва да се обърне внимание на едно важно
обстоятелство,
касаещо
както
експлоатационните
ресурси, така и охраната на находище „София – Център”.
Става дума за хидравличната връзка между находища
София – Център (А.7), София – Баталова воденица (А.8) и
София – Лозенец (А.9). Такава връзка все още не е доказана
експериментално, но е много вероятно тя да съществува.
В подкрепа на това твърдение има редица факти:
•

близкото разположение на находищата - разстоянието
от С-3хг (София-Център) до С-6хг (Баталова воденица)
е около 1 400 m, а до С-35хг (Лозенец) – 1 650 m;

•

водовместващите скали са едновъзрастови - сенон;
много близката кота на статичното водно ниво – в С-3хг
тя е 532.50 m, в С-6хг – 530.34 m и в С-35хг – 531.81 m;

•

почти еднаквият състав на минералната вода и на
нейната температура – съответно 48 °С, 44 °С и 48 °С.

Изложеното дава основание тези три находища да се
разглеждат като части (участъци) на едно общо находище,
но от по-висок порядък.
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Наблюдения на дебита на КЕИ в находище “София-Център”
Системни наблюдения за дебита на каптирания естествен извор съществуват от единични измервания, извършвани от изследователи
в находището (Азманов, А. 1940; Петров, П. 1955; Щерев, К. 1964; Петров, П. и колектив, 1998 г. и други)
Според годишник на НИМХ за 1966г., средногодишният дебит на извора през годината е възлизал на 16,2 л./сек., като в режима му
има колебания от минимална стойност 15,0 до максимална 17,0 л./сек.
Според изследвания на проф. Хр. Антонов и инж. Л. Беров (1974 г.) в периода 1954-1974 г. минималният дебит на извора е бил 14,7
л./сек., а максималният - 19,6 л./сек.
Според данни на хидрогеологичния годишник на НИМХ от 1987 г., показват, че през 1979г. дебитът на каптирания естествен извор
се е изменял в границите от 16,3 до 19,1 л./сек.
В периода месец юли - септември 2014 година са направени измервания описани в доклад с наименование “Доклад за оценка
на експлоатационните ресурси и технически възможни дебити на водовземните съоръжения към находище на минерална вода
“София-Център”, гр.София, Столична община”.
Докладът е съставен от фирма “Аквагруп” и съставен от инж. Боряна Денева, инж. Деньо Добринов Денев с управител Велин Колев.
Тяхното изследване показва дебити в диапазона 14.6 до 15.5 л./сек (според собствената им формулировка), като отчитането на
дебитите е според показанията на водомерите дефинирани като: “водомер №1 (към чешмите) и водомер №2 (към канализацията).”
При проведени от екип “Историческа баня” наблюдения и измервания по водомери бяха установени следните дебити:
Дата
03.09.2020
10.09.2020
30.09.2020
08.10.2020
14.10.2020
24.10.2020

Водомер №1 (към чешми)
5.83
4.94
5.14
5.11
5.57
5.33

Водомер №2 (към канал)
7.51
7.23
8.00
7.37
7.62
8.03

Общо в л./сек.
13.34
12.17
13.14
12.48
13.19
13.37

Методиката на горното измерване е чрез установяване на времето за брой завъртания на измервателната стрелка и разделянето
на установения отчетен дебит. При водомерът на тръбата изтичаща към чешмите е отчитано времето за 10 завъртания на стрелката
(при отчитане на 10 литра при всеки пълен оборот), а при водомерът на тръбата изтичаща към канализацията 4 оборота (при
отчитане на 100 литра при всеки оборот).
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След измервания по водомер между 10.09.2020 и 24.10.2020 бяха установени следните стойности:
Дата
10.09.2020
24.10.2020

Час
16:22
18:25

Показание водомер №1
922053
941481

Показание водомер №2
114067
142246

На база на тези показания установихме, че за периода 10.09.2020 до 24.10.2020 г. средния дебит към чешмите се равнява на 5.2
л./сек (водомер 1), а към канала 7.54 л./сек. или общо 12.74 л.сек. Това означава, че около 60% от водите на находището изтичат
директно в канализацията, както може да се види на графиката:
От 5.2 л./сек. към водомер 1 около 3.8 л./сек. се използват
за питейни нужди, а останалите се използват за нуждите на
геотермалната електроцентрала.
Общия дебит на водата от находище София-Център в отчетения
период е средно 12.86 л./сек (максимално отчетени 13.37 л./сек
, минимално 12.17 л./сек ).
Това е значителен спад от -2.43 л./сек, -2,13 л./сек. от 14.6 до
15.5 л./сек. през 2014 г. отчетени от екипа на фирма “Аквагруп”.
Методът на измерване от фирмата е също въз основа на
показанията на водомерите, като са отчитани на различни дати
измерените обеми в куб.м.

Важно е да се има предвид, че съществуват три фактора, които
могат да променят реалното количество вода, което се отчита
от водомерите:
•

Във водата има неизвестно, но значително количество
газ, който може да бъде чут, как преминава особено през
тръбата, която отива към канала. Този газ бива отчетен от
водомера и увеличава отчетените обеми вода.

•

Има байпасна тръба, която изтича към канала без да бъде
отчетена от водомера. Нейното използване е рядко.

•

Съществува
водомерите.

техническо

допустимо

отклонение

на

На 03.10 беше направен опит за измерване на дебита на
минералните води от находище “София - Център” по обемния
метод. За целта беше взето позволение от главния архитект на
град София - Здравко Здравков за спиране на водата между 6
и 7 часа сутринта.
Според сведение на помпиера на смяна при преливане на
централния резервоар водата се излива в преливен резервоар,
който е лесно достъпен по стълба от първо машинно помещение.

Помпиерът отказа отварянето на централния резервоар,
поради притеснение за нарушаване качествата на водата.
След спиране на помпите бе установено, че водата пристига
в очаквания преливен резервоар с температура около 10
градуса по-ниска и с по-нисък от очаквания дебит.
След получаване на позволение да бъде отворен централни
резервоар, бе установено, че водата прелива изцяло в
преливник, който е противоположен на по-високо машинно
отделение, а не директно в очаквания преливен резервоар.
Поради изтичане на наличното позволено време за спиране
на водата, последващ опит за измерване не беше направен.
Коректно измерване по обемния метод би било възможно
при източване на резервоара до най-ниско ниво възможно за
помпите в централния резервоар и измерване на времето и
сантиметрите повишение от най-ниското ниво до момента на
преливане.
С оглед на това, че предишното измерване, осъществено
от фирма “Аквагруп” е осъществено по уреди, можем
да твърдим, че данните получени от новото измерване
осъществено от екипа на “Историческа баня” е релевантно.
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА
Становището по част ВиК има за цел да изясни в общи
линии концепцията за водно потребеление на цялата
сграда на Централна минерална баня и в частност водният
мениджмънт на проектния СПА и балнеоложки център.
Предвид характерът на сградата и начинът й на ползване
е необходимо задълбочено проучване на съществуващата
инсталация и анализ на начинът й на работа, което ще бъде
направено след фиксиране на окончателната програма за
преустройство. Следвайки концепцията за помещаване на
Музей и съвременен СПА и балнеоложки център в една
сграда е направен анализ на потребяваните прогнозни
водни количества и е очертана възможна концепция за
управление на водите, както и полноценната употреба на
отпадъчната “сива” минерална вода от басейните.
Сградата (в двете използваеми крила на РИМ София) е
захранена със студена питейна вода от общия водопровод и
с топла минерална вода от намиращото се в непосредствена
близост находище. Топлата минерална вода, която достига
до сградата с приблизителна температура от 46 градуса
захранва геотермална станция в сутерена на сградата,
която генерира необходимите мощности за отопление
на сградата, както и за притопляне на питейна вода за
битовите нужди на музея. За тази цел от находището към
станцията се провежда водно количество от около 5л/сек
(количеството варира). След използването на водата за
генериране на отоплителна мощност, същата се провежда
към чешмите за обществено водочерпене, където тя е с
температура от около 38 градуса (температурите варират
според сезона).
В рамките на разработката екипът ни извърши в няколко
дена измервания на водния дебит на находище “СофияЦентър”. Измерването беше направено чрез отчитане
на монтираните измерителни уреди и беше установено,
че реалният дебит на находището към днешна дата е
приблизително 12,8л/сек. Към момента 4л/сек се използват
за чешмите за обществено водочерпене. Около 8л/сек от
минералната вода се изтичат направо в канализацията
без да са употребени нито активно, нито пасивно.

Концепция за воден мениджмънт на
сградата
Основна цел на концепцията е да очертае възможностите
за употреба на цялото водно количество на извора по
пълноценен начин. За целта е необходимо цялото водно
количество да постъпва в сградата, без да се намалява
дебитът. Наличната геотермална централа трябва да бъде
дооборудвана, за да може да генерира топлинна мощност
за цялата сграда. В случай, че това не може да бъде
направено следва да се изгради втора централа, която да
поеме отоплението на новия СПА и балнеологичен център.
След постъпване на водата в сградата и преминаването
й през геотермалния блок, към външните чешми ще
бъдат отклонени необходимите 4л/сек, останалото водно
количество което ще бъде 4.13 л./сек. за басейните (3.72
за първи етап) и средно 3.17 л./сек за спа съоръженията
(1.98 за първи етап) следователно и общия свободен дебит
от- 8,8л/сек ще е достатъчен да захрани минералните
басейни, джакузитата и част от душовите установки, както
и лечебните вани в новия обект.
След отработване на водата, същата под формата на
“сива” вода може да бъде използвана за рекуперация, с
цел подпомагане на климатичната инсталация. За тази цел
е препоръчително допълнително изграждане на система
за рекуперация като част от новата климатична инсталация
на сградата. Друга възможност за допълнително
оползотворяване на „сивата“ минерална вода е тя бъде
като топлоносител за затопляне на студената вода от
уличната мрежа за питейно-битовите нужди, където е
необходима топла вода, но не е използвана минерална.
Незахранените с топла минерална вода водочерпни уреди
като душовете в съблекалните помещения, мивките и др.
ще бъдат захранени от нормална топла вода, която ще
бъде осигурена от геотермалната станция.
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Двата обекта - РИМ и “Историческа баня” следва да
имат отделни водомери за отчитане на потреблението на
студена вода. Допълнително се препоръчва СПА-центърът
да има подотчетни водомери за питейно-битови нужди,
за постъпваща питейна вода за нуждите на басейните
и водните площи и СПА-съоръжения, за постъпваща
минерална вода. Това диференцирано отчитане ще
даде възможност за точно следене на потреблението
и съответно разработване на различни стратегии за
оптимизация на консумираните количества вода.

Прогнозно водно потребление на
обект “Историческа баня”
Сградна водопроводна инсталация
Оразмерителното водно количество се определя съгласно
„Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация
на сградни водопроводни и канализационни инсталации”
в сила от 29.09.2005г.




q н макс ч .М уч
720Е а сгр


qн макс ч - водоснабдителната норма на максималното
часово водно количество (съответно за обща, гореща и
студена
вода)
q
 5q
.z в l/h съгласно т. 3 от приложение № 4;
макс сек

e сек

сек

Муч - общият брой
оразмерявания участък;

на

водопотребителите

към

Брой потребители
– посетители – 150 бр.
q н макс ч .М уч
P

сек
Брой
потребители
– персонал 27 бр.
720Е а сгр
Еквивалентен брой санитарни арматури - посетители,
водочерпни прибори, захранени с питейно-битова
вода от СВО, неминерална вода (за обслужване на всички
водочерпни прибори, без басейни, водни огледала и СПАсъоръжения изискващи непрекъснат приток на вода като
хамам, парна баня и др.):
Водоснабдяване



qн.макс.д. – водоснабдителната норма на максималното
денонощно водно количество в л/д;
Мсгр – броят на водопотребителите от всеки вид в сградата.


Pсек 
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 – водоснабдителната

qн.макс.час.
норма на максималното
часово водно количество в л/ч;

Мсгр – броят на водопотребителите от всеки вид в сградата.
q макс сек  5qe сек .z сек

q макс сек  5qe сек .z сек
qе сек - специфичният оразмерителен дебит на еквивалентен
водочерпен кран, който се приема 0,2 l/s;
q н макс ч .М учна секундната вероятност, която се
zсек
параметърът
Pсек- 
а сгр
отчита по720Е
приложение
№ 7 посредством секундната
q н макс ч .М уч
Pсек 
вероятност
(Рсек) за оразмерявания участък;
720Е а сгр

Водочерпни прибори от група I.:
1.

Тоалетни казанчета - 30бр.

2.

Мивки - 55бр.

3.
Душове - 75бр., от които с нормална топла вода
се захранват 25, останалите 50 се захранват с топла
минерална вода)
Еквивалентен брой санитарни арматури - посетители,
душове с минерална вода
Водоснабдяване
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Еквивалентен брой санитарни арматури - персонал

Водочерпни прибори от група III:

Водоснабдяване		

1. Малък басейн САМО с минерална вода, без хлориране
Обем: 51.2 м3

Еквивалентен брой санитарни арматури – посетители,
без басейни, водни огледала и СПА-съоръжения
изискващи непрекъснат приток на вода като хамам,
парна баня
Водоснабдяване		

2.
•
•
•

Топила САМО с минерална вода, без хлориране:
Лечебен басейн 3 (партер), обем: 15 м3
Лечебен басейн 4 (партер), обем: 10 м3
Джакузи (партер), обем: 6,5 м3

3. СПА-съоръжения с консумация на минерална вода:
• Вани за лечение и флотация - 2бр.
(приблизителен размер 3х3м)
• Вани за наемане - 4бр. (приблизителен размер 2х1м)

Водни количества
1.

Водочерпни прибори от група II:
2.

1.
1. Голям
басейн, oбем : 183 м3

Обща вода (Обект “Историческа баня” , без басейни, водни
огледала и СПА-съоръжения изискващи непрекъснат
приток на вода като хамам, парна баня - Посетители)

2.

2. Среден басейн, oбем: 120 м3
3. Външен басейн 2бр., всеки с обем: 62 м3
4. Външен басейн тип пещера, обем 19 м3
5. Водно огледало, обем: 30 м3
6.
•
•
•
•

Топила:
Лечебен басейн 1 (сутерен съблекалня), обем: 10 м3
Лечебен басейн 2 (сутерен съблекалня), обем: 13 м3
Студен басейн 1 (партер) , обем: 12 м3
Студен басейн 2 (партер), обем: 3,5 м3

7.
•
•
•
•
•

СПА-съоръжения с консумация на вода:
Тангенторни вани - 6бр.
Душ-виши - 2бр.
Парна баня (около 12кв.м.) - 2 бр.
Хамам (около 20кв.м.) - 1бр.
Римска баня (около 20кв,м.) - 1бр.

Еквивалентен брой санитарни арматури - посетители,
минерална вода басейни и СПА-съоръжения
Водоснабдяване		

1.

Топла вода (Обект “Историческа баня” , без басейни, водни
огледала и СПА-съоръжения изискващи непрекъснат
приток на вода като хамам, парна баня - Посетители)

Студена вода (Обект “Историческа баня” , без басейни,
водни огледала и СПА-съоръжения изискващи непрекъснат
приток на вода като хамам, парна баня - Посетители)
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Топла вода (минерална вода душове - Посетители)

Обща вода (Обект “Историческа баня” , басейни, водни
огледала и СПА-съоръжения изискващи непрекъснат
приток на вода като хамам, парна баня - Посетители)

Топла вода (Обект “Историческа баня” , басейни, водни
огледала и СПА-съоръжения изискващи непрекъснат
приток на вода като хамам, парна баня - Посетители)

В оразмерителното максимално секундно водно
количество е взето предвид и 15% от обема на всеки
басейн за допълване на всеки час.

Общи водни количества

Студена вода (Обект “Историческа баня” , басейни, водни
огледала и СПА-съоръжения изискващи непрекъснат
приток на вода като хамам, парна баня - Посетители)

Топла вода (потребление минерална вода басейни и СПАсъоръжения - Посетители)

Историческа баня

Канализация
На място ще бъде определено актуалното състояние на
канализационната инсталация. По възможност ще бъдат
използвани съществуващите бетонови отклонения от
уличната канализация, като се потърси възможност за
самостоятелно заустване във външната канализация. В
случай, че използването им е невъзможно ще се търси
възможност за реконструирането на системата. При
нужда ще бъдат изградени нови такива в съответствие
с проектантското решение. Връзката през външни стени
ще се изпълни през съществуващи отвори. Отвеждането
на отпадъчните битово-фекални води и дъждовни води
се извършва в съществуващите улични канализационни
колектори.
По възможност ще бъдат реконструирани съществуващите
резервоари за топла и студена вода. В подпокривното
пространство
се
предвиждат
резервоари
за
обеззаразяване, и саниране на вани, тангентори и други
прибори необходими за хигиенното функциониране на
балнеоложките процедури.
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qмакс сек д – оразмерително максимално секундно дъждовно
водно количество, л/сек
Qбит = k.

∑ DU

, л/сек,

Където:
к – коефициент на едновременност

∑ DU

- сума от специфични оттоци

Специфични оттоци (DU) и Оразмерително отпадъчно
битово водно количество
Посетители, захранени с питейно-битова вода от СВО,
неминерална вода (за обслужване на всички водочерпни
прибори, без басейни, водни огледала и СПА-съоръжения
изискващи непрекъснат приток на вода като хамам, парна
баня и др.):

Определяне на оразмерителните отпадъчни водни
количества
Оразмерителното водно количество се определя съгласно
„Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация
на сградни водопроводни и канализационни инсталации”
в сила от 29.09.2005г. и съгласно изискванията на БДС EN
12056 ”Гравитационни канализационни системи в сгради”.
Qобщо= Qбит + Qнепр + Qпом + qмакс сек пр+qмакс сек д, л/сек, където:
Qбит – общо оразмерително битово отпадъчно водно
количество от санитарните прибори, л/сек;
Qнепр– постоянно отпадъчно водно количество, л/сек;
Qпом – помпено отпадъчно водно количество, л/сек;
qмакс сек пр – оразмерително максимално секундно
производствено отпадъчно водно количество, л/сек;

Топла вода (минерална вода душове - Посетители)

Анализ и концепция за минералната вода
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Персонал

Общи отпадъчни водни количества

Обект “Историческа баня” , без басейни, водни огледала и
СПА-съоръжения изискващи непрекъснат приток на вода
като хамам, парна баня – Посетители

Топла вода (потребление минерална вода басейни и СПАсъоръжения - Посетители)

Историческа баня

Прогнозно потребление на минерална
вода в средносрочен план от 10г.
На база на измерване по уреди, осъществено от екипа на
“Историческа баня” (проф. Павел Пенчев и Иво Анев) бе
установено, че средния дебит на водата се равнява на 12.8
л./сек. Според измервания осъществени през 2014 г. от
фирма “Аквагруп” се определят Qep1+Qep2 дебити от 12.0
л/сек. за каптажа и 8 л./сек. за сондажа (общо 20 л./сек.).
Настоящото изследване не включва специално измерване
на сондаж №3хг, поради тази причина приемаме данните
от измерването на Аквагруп (2014г.) или 8 л./сек. при
допустимо понижение до 2.2 м.
Според прогнозните разчети на инж. Гаврилия Хараланова
и д-р Иво Анев след изграждането на първи етап от проекта
“Историческа баня” средното потребление на вода от
находище “София-Център” ще бъде около 5.7 л./сек, а
максималното възможно потребление на 13.61 л./сек. Това
означава, че общото средно потребление, ако приемем, че
минералната вода за обществени нужди е 4 л./сек. ще бъде
средно 9.7 л.сек. Тъй като потреблението на минералните
басейни е постоянно (15% обновяване на час), през първи
етап средно за съоръжения, които не използват постоянно
количество вода ще бъдат използвани около 2 л.сек.
След изпълнението на втори етап средното потребление
ще се увеличи на 7.3 л./сек, а максималното възможно
на 19.57 л./сек. което влиза в рамките на капацитета на
наличните водовземни съоръжения.
След 10 години можем да очакваме повишен интерес, който
да доведе до средни стойности на потребление от 9 л./сек.,
като този допълнителен дебит, ще компенсира увеличената
посещаемост на банята и външни потребители. Абсолютно
максималното потребление ще надхвърли възможностите
на съоръженията, като това ще бъде стимул и за увеличение
на дебита на водовземните съоръжения.
Според изследване публикувано през 2009 г. на Гълъбов,
М. и Н. Стоянов, подпочвените води на 20 м. под земята
по протежение на разлома са с температура достигаща
30 °C, което показва, с голяма вероятност, че термалната
минерална вода не е напълно изолирана в каптажа, но и
се смесва с подпочвените води. Следователно дебита
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от находище София - Център вероятно е по-висок от
отчетения в каптажа, както и флуктуациите в дебита е
вероятно да са заради промяна на количествата вода,
смесващи се с подпочвените води.
Въз основа на тези данни можем да твърдим, че
основателни мерки за увеличаване на дебита на
минералната вода от находище “София-Център” биха
били изграждане на хоризонтални съоръжения (галерии),
които да улавят водите излизащи от разломната пукнатина.
Поради липсата на подробно научно изследване, можем
да кажем, че допълнителните водни количества, които ще
бъдат добити по този начин, не са напълно известни. Като
ориентировъчен допълнителен дебит са избрани 3л./сек.
Това допълнително количество вода, обаче вероятно ще
бъде необходимо след 10-тата година и при условие, че
съществува подобна необходимост.
Прогнозен разход на минерална вода в средно и дългосрочен план

Като обобщение можем да кажем, че поддръжката,
развитието и подобрението на водоносните съоръжения
от находище “София-Център” зависи изключително от
търсенето на минералната вода като стока. Това търсене ще
бъде не само от страна на потребителите, но и на фирми и
стартъпи, които могат да внесат иновации и допълнителна
стойност върху вече съществуващата такава. В този
смисъл осъществяването на проект “Историческа баня” е
важна първа стъпка в правилната посока.
Тъй
като
икономическата
логика
предполага
инфраструктурата да следва търсенето, затова и
допълнителните проучвания и разработки на допълнителни
водни количества са предвидени след доказано поне 10
годишно търсене на ресурса, както и необходимостта от
намиране на допълнителен такъв.

Бизнес план и бизнес модел
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РЕЗЮМЕ И СТРУКТУРА НА БИЗНЕС ПЛАН
И БИЗНЕС МОДЕЛ
ВЪВЕДЕНИЕ В БИЗНЕС ПЛАНА

Ц

ентрална минерална баня - София е сградата записана с №1 в регистъра на Националния Институт за Недвижимо и
Културно Наследство. От 2014г. сградата е частично заета от Регионалния исторически музей на София. Желанието
на множество софиянци да бъде използвана минералната вода, ражда нуждата от създаване на устойчиво решение.
То трябва да предложи на гражданите и гостите на града, както място за отдих, така и привлекателен и популярен център
на туризма в столицата ни. Тази задача е комплексна и не бива да бъде приемана като самоцел за постигането на една
или друга атрактивна визия - която не е устойчива във времето. “Историческа баня” има за своя мисия да подкрепи
аргументацията на всички, които искат да видят сградата на Централна минерална баня и минералната вода от находище
София-Център ефикасно използвани и осъзнати като ценността, която представляват.

Основни цели
Източното и северното крило на Централна минерална баня,
както и находище на минерална вода “София - център” са
ценен ресурс, чието устойчиво използване е комплексна
задача. За да се постигне това е необходимо решение,
което се съобразява с много повече от характеристиките
на сградата, минералната вода и околните пространства.
То трябва да бъде гъвкаво и устойчиво, което означава да
функционира оптимално в условията на една динамична
и не винаги благоприятна икономическа обстановка.
Концепцията и моделът на “Историческа баня” са
изградени, съобразявайки се със създадените през
годините документи между които “Стратегията и програма
за оползотворяване на хидротермалните ресурси”, “Визия
за София” и други, както и разработките на уважавани
архитекти, работили върху развитието на Централна
минерална баня, като Станислав Константинов, проф. Тодор
Кръстев и други. Те формулират следните основни цели и
ключови резултати, целящи постигането на необходимата
устойчивост и ефективност в рамките на заданието:

Основни цели (Objectives)
1. Постигане на устойчивост независимо от икономическите
условия;
Промяната в икономическите условия и потребителските
предпочитания, са определяли и ще определят реалностите,
както на Централна минерална баня, така и на минералните
извори от находище “София-Център”. “Историческа баня”
ще бъде устойчива на база на редица гъвкави решения,
които целят нейното дългогодишно съществуване,
стабилност и рентабилност като проект в рамките на
заданието. По този начин ще бъде възстановена и запазена
сградата, като недвижима културна ценност, която
съществува, изпълнявайки атрактивна многоспектърна
и устойчива функция в настоящето и бъдещето.
2. Възраждане на културата за ползване на минерални
води за възстановяване и релаксация на територията на
град София;
“Историческа баня” ще се превърне във атрактивен
пример за използване на минералните води през 21ви век. Постигането на целта води до широк спектър
от преки и косвени икономически и културни ползи.

Историческа баня
Сред тях са въвличането на активното население в
процедури полезни за тяхното здраве. Създаването
на благоприятна инвестиционна среда в сферата
на спа и уелнес с използване на минерална вода.
3. Ефективно използване на природните ресурси;
Минералната вода от находище “София-Център”
годишно представлява над 400000 куб.м вода, близо
18000 MW термална енергия, която може да спести
до 36000 тона въглероден диоксид или годишните
емисии на близо 3000 автомобила. Използването на
иновативни
технологични
решения
предоставящи
най-висока ефективност е част от решението, което
ще предостави освен ефективно използване на
ресурсите и допълнителна икономическа устойчивост.
4. Достигане до оптимален брой граждани и гости на
града;
Изграждането на връзка между гражданите, туристите
и “Историческа баня” ще бъде в контекста, както на
термален център, така и място за култура, изява и
иновация. Активната връзка със средата, гражданите и
гостите на града, осъществена посредством активности,
стимулиращи млади автори, атрактивни събития,
пърформанси и представяне на иновации в спа и уелнеса.
5. Чрез местни и регионални сътрудничества и колаборации
изграждане на имиджа на София, като спа столица на
Балканите.
Част от планираните дейности целят достигането
до местните и световни общности, заинтересовани от
развитието и потреблението на спа с минерална вода.
Тези колаборации ще генерират интерес и възможности
за активиране на интереса към темите, свързани с
минералните води. На местно ниво сътрудничествата
достигат до въвличане и стимулиране на иновативни
бизнеси в прилежащия квартал и местната общност.
Изпълнението на целта гарантира разпознаваемост
на бранда “Историческа баня”, както и на София като
разпознаваема туристическа дестинация.
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Ключови резултати (Key Results)
1. Постигане на приходи, които да позволят началната
инвестиция да бъде изплатена до 10 години. (1)
Изплащането на инвестицията е ключово за устойчивостта
на заданието (цел 1). За постигането на този ключов
резултат ще бъдат ангажирани следните източници на
доход:
•

Приходи от басейни.

•

Приходи от спа и балнеологични услуги.

•

Приходи от наеми.

•

Приходи от продажба на продукти на дребно.

•

Приходи от сътрудничества с хотели и хотелски
вериги.

•

Приходи от Multisport и други подобни услуги.

•

Отдаване на пространства за събития

2. Поне 90000 посещения годишно при средна доходност
на посещение над 50 лева. (1)
Поставянето на конкретни финансови цели е в полза на
управлението и устойчивостта на “Историческа баня”.
Гъвкавостта им позволява търсене на качествени
решения, които не се ограничават до следването на
една единствена цел, а търсене на широк подход, който
стимулира иновативни решения.
3. Над 20000 посещения годишно от редовни клиенти.
(1,2)
Повтаряемостта на посещенията е ясен знак за подкрепа от
страна на местната общност. Тази подкрепа създава както
устойчивост, така и е ясен знак за Възраждане на културата
за ползване на минерални води за възстановяване и
релаксация на територията на град София (цел 2).
4. Ефективно използване на ресурс с осигуряване на
минималния възможен разход на енергия и вода (3)
Ефективното използване на ресурс ще се осигури, чрез
въвеждането на енерго-ефективни технологии, които ще
позволят повторното използване на така наречената сива
вода, геотермално отопление на сградата и други.

Бизнес план и бизнес модел
5. Организиране на поне 5 събития с над 150 души
участници годишно, свързани с минералната вода (2,4,5)
Популяризирането на минералните води, като източник на
релаксация и превенция на заболявания е важна част от
устойчивостта и създаването на културна приемственост
на тяхното използване. Тези събития е важно да бъдат
обвързани и с местните арт и предприемачески среди,
като по този начин се стимулират стартъпи и малки
бизнеси, които да създават нови възможности за
изживяване и популяризиране на минералните води.
6. Поне 50 сътрудничества с големи туроператори,
хотели, организации през първата година, промотиращи
“Историческа баня” (4,5)
Местната подкрепа и активност генерира интерес,
както към бранда “Историческа баня” така и към
град София на макро ниво и е стимул за еволюция на
бизнес модела в зависимост от настоящите и бъдещи
интереси на заинтересованите общности. Развитието на
сътрудничествата ще бъде с фокус, както към бизнеса, така
и към формални и неформални общности, заинтересовани
от успеха и устойчивостта на “Историческа баня”. От
гледна точка на бизнеса поддръжката на устойчив и
привлекателен бранд означава възможност за привличане
на допълнителни клиенти.

Можем да отбележим четири основни фактора:
•

Според Eurostat през 2019 година реалният брутен
вътрешен продукт на глава от населението в България
се равнява на 24% от европейското.

•

Според Eurostat в България са осъществени 17.7
милиона или 1,2% от всички нощувки на територията
на ЕС (28 държави).

•

Общите приходи от туризъм в ЕС през 2018 година се
равняват на 494 милиарда долара, от които България
държи 1,03%.

•

България разполага със значително над средния
термално воден ресурс на територията на ЕС.

На база на тези данни можем да твърдим че:
•

Средната доходност на туристическия пазар в България
е 86% от средната в ЕС.

•

Броят на чуждестранните туристи за 2018 г. на
територията на София (Столична община) са 922075, от
1384963 общо туристи при 2488490 нощувки през 2018
г. Следователно едва 14% от туристическите нощувки
в страната се осъществяват в столицата при 17.8% от
населението на страната ( 1241000 жители) живеещи в
града.

•

36% от посещаващите града го правят с цел почивка
или около половин милион посетители. Именно те,
заедно с местното население представляват основната
целева група. В по-голямата си част това ще бъдат
мъже и жени между 25-49 г., търсещи релаксация и
възстановяване. Посетителите ще бъдат както българи,
така и чуждестранни граждани с доход над средния.

Анализ на средата
Анализ на пазара
Според Global Wellness Institute световната уелнес (и спа,
като част от нея) индустрия през 2017 г. се равнява на
639 милиарда долара, като между 193 и 211 милиарда в
рамките на Европа.
Според Световната банка през 2017-та година разходите
за туризъм са представлявали 1.471 милиарда долара.
Следователно около 43% от приходите от туризъм могат
да бъдат причислени към спа и уелнес индустрията.
Поради липса на цялостен анализ на спа и уелнес пазара в
България от официален източник ще използваме дедукция,
която може да ни даде представа за рамките на този пазар,
с които разполагаме на територията на България.
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В условията на COVID-19 има сериозен спад на
посещенията на туристи, както България, така и в София.
Според министерството на туризма на база на данни
събрано от НСИ в периода януари-май 2020г. спрямо
януари-май 2019 има спад от 52,9%. Спа центровете трябва
да спазват и указанията на министерството на туризма
за функциониране на места за настаняване и заведения
за хранене и развлечения в условията на опасност от
заразяване с COVID-19 в България.

Историческа баня
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В непредставително изследване проведено на 27.08.2020г. и 29.08.2020г. сред 170 души в района около Централна
минерална баня - София, бе установено следното разпределение на доходите:
От графиката се вижда, че 19,8% или под 1/2 от
интервюираните са с доходи над 2000 лв. Полезно
наблюдение е, че макар хората с по-високи доходи често
да са посещавали спа-заведения, главно в курортите, найзапознати с услугите са хората с доходи под 1000 лв. от
ромски произход. Това е свързано със запазената при тях
култура на използване на минерални извори за релаксация
и хигиена. Населението над 65 години често е положително
настроено към възстановяването на банята и услугите с
минерална вода, но не е запознато с възможностите за
ползване на минерални води на територията на Столична
община и има нереалистични очаквания за цената на
подобна услуга.
Интервюираните в активна възраст изказват разнообразни мнения, като по-възрастните клонят към формираното с
години негативно схващане свързано с думата “обществена баня”, а по-младите към положителното такова свързано
със спа и спа-услугите.
Важен фактор за пазара на балнеологични и спа услуги на територията на Столична община е културата на ползване на
подобни услуги в целевата група 25-49г. Пазарът е сегментиран, като може да се каже, че се ползват основно спа услуги
с питейна вода във фитнес центрове или хотели. Четири са местата където се използва комерсиално минерална вода Панчарево (“Корали”, минерална баня “Панчарево” ) и “Инфинити спа” и Аквапарк “Възраждане”.
Анализ на конкуренцията
На територията на СО съществуват следните обекти, използващи минерални води за спа и балнеологични нужди:
•
•
•
•
•

Аквапарк “Възраждане” - собственост на Столична община управлявано от Софийски имоти
Минерална баня “Панчарево” - собственост на Столична община отдадена на концесия.
Спортно-развлекателен комплекс “Корали”
Спа комплекс - “Инфинити спа център”
До края на 2020 г. - минерална баня “Банкя”

Заведения, използващи
минерална вода

Аквапарк Възраждане
Минерална баня
Панчарево
Спортно-развлекателен
комплекс Корали
Инфинити спа център

Хигиенна функция

Спа център

Външен минерален
басейн

Цена за достъп в лв.
/ до основните съоръжения/

не

да

да

21

да

не

не

5

не

да

да

30

не

да

да

50
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Също така съществуват множество такива, използващи питейна вода, някои от най-големите такива са:
•
•
•
•
•

Парк хотел “Витоша” (spa & wellness център)
Дедеман София Принцес (Victoria Spa)
V GYM Fitness & SPA
SPARK FITNESS & SPA
Други

Заведения, използващи питейна
вода

Парк хотел Витоша (spa &
wellness център)
Дедеман София Принцес
(Victoria Spa)

Вътрешен басейн
и спа зона

Външен басейн

Цена за ползване на б
асейн и спа зона в лв.

да

не

24

да

не

22

V GYM Fitness & SPA

да

не

30

SPARK FITNESS & SPA

да

не

22

Основните пазарни сегменти на които продават конкурентите са 25-49 г. мъже и жени, търсещи релаксация, възстановяване,
фитнес, спорт, развлечение със семейството и спорт за децата. Продуктите се характеризират с премиумизация и търсене
на екзотичност, чрез които привличат основно местните жители.
Изключение прави Минерална баня “Панчарево”, която продава здравен продукт на ниска цена. Също така и Аквапарк
“Възраждане”, които търсят своята ниша, добавяйки освен атрактивна визия така и елемента минерална вода.
Предимствата на конкуренцията са свързани с тяхната модерна визия, която е привлекателна за местното население, но
не предлага нищо характерно за туристите. Обектите, които предлагат спа без минерална вода често са концентрирани
около големи хотели, които предоставят постоянен приход на клиенти. Като пример може да бъде даден Парк хотел
“Витоша”, който често посреща футболни отбори, които използват спа и уелнес зоната на хотела.
От друга страна те разчитат на туристите, отсядащи в хотелите, в които се намират в случая с spa&wellness център в Парк
хотел “Витоша” и Victoria Spa (Дедеман София Принцес).
Анализ на нормативната рамка
Основни рамки за класифицирането и сертифициране на обекти като балнеолечебни, спа център, уелнес център
и таласотерапевтичен център са описани в Наредбата за условията и реда за сертифициране на “Балнеолечебен
(Медикъл Спа) център”, “Спа център”, “Уелнес център” и “Таласотерапевтичен център”. Също така, при привличането на
чуждестранни туристи могат да бъдат използвани възможностите предоставени от директива на ЕС 2011/24/EU.
Важни документи за развитието на минерално-водния ресурс са Програма за оползотворяване на хидротермалните
ресурси от находищата на минерални води в София и Софийски регион и “Визия за София”.
Законът за водите, както и Наредба №1 от 10.10.2007 г. за ползване и опазване на подземните води. Които ограничават
срока на разрешенията за водовземане от минерални води до 20 години, като срокът на концесията независимо от
собствеността съгласно настоящото законодателство е до 35 години.

Историческа баня

Маркетингов план
Продуктът, който ще предлага “Историческа баня”
е уникален на територията на Столична община със
съчетанието си от използване на минерална вода и
историческа идентичност. От една страна той реферира
към местните жители и възстановяването на културата
за релаксация и възстановяване чрез минерални води.
От друга привлича туристите с безалтернативната на
територията на Столична община възможност да използват
минералните води в сграда историческа и културна
ценност.
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Ценообразуване

“Историческа баня” е луксозна исторически ценна сграда,
чиято поддръжка и възстановяване изисква голяма
инвестиция. При определянето на цените са съобразени
множество фактори, които да позволят инвестицията
да бъде изплатена в рамките на една бъдеща концесия.
В разчетите по Бизнес плана са дадени възможности за
проиграване на неограничен брой сценарии, но като найреалистично е отчетено позиционирането на “Историческа
баня” във високия ценови сегмент (за София).

Основните канали за продажба са следните:

Относително ниските нива на приходи от дейности извън
основната се дължат на необходимостта от създаване на
разпознаваемост и атрактивност на “Историческа баня”,
като място за провеждане на събития. Създаването на
силна връзка с местната общност и привлекателност за
гостите на града са предвидени като основна цел, като
по този начин при успешното постигане на целта ще бъде
засилено влиянието на приходите от събития, продажби
на дребно и други. В първите години от създаването на
“Историческа баня” доходността от събития и продажби
на дребно ще бъде най-ниска.

Приходът от клиент не означава цена на входен билет.
Достигането на приходите от клиент ще се осъществява
и чрез възможността за сегментиране на клиентите чрез
предлагане на допълнителни услуги. Поддържането на
атрактивни входни такси ще позволи и оптималното
запълване на капацитета на “Историческа баня”, като
предвидения в момента такъв е следният:

Бизнес план и бизнес модел

86

Реклама и PR
Изграждането на подробна маркетингова и PR стратегия е от основно значение за постигането на цели 1, 2, 4 и 5. За
изграждането на нейната основа са предвидени 300000 лв., като в последствие е предвидено да бъде назначен PR и
маркетинг специалист, чиято функция ще бъде да поддържа и развива първоначалните усилия с нарочен бюджет от
48000 лв. годишно. Този бюджет се разпределя за следните дейности:
•

Поддържане и развитие на бранда “Историческа баня”.

•

Достигане до възможно най-голям брой заинтересовани лица и партньори на местно и международно ниво. (хотели,
спа и уелнес заведения, туроператори и турагенти, местни и световни организации /БУБСПА, ESPA и т.н./

•

Поддържане на местна мрежа от хора, заинтересовани от “Историческа баня”, както като спа обект, така и като
недвижима културна ценност.

•

Поддържане на постоянна връзка с Регионален исторически музей - София и непрекъснато търсене на възможности
за сътрудничество и ползотворно съжителство.

•

Провеждане на събития, популяризиращи бранда “Историческа баня” и София, като спа дестинация.

•

Стимулиране на млади творци, предприемачи и таланти с цел предлагане на нови усещания и решения, свързани с
минералните води.

Ще бъде акцентирано и върху интернет присъствието, като място с голямо присъствие на основната целева група. Ще
бъдат предоставени възможности за закупуване на билети през интернет, както и достъп до цялостна информация за
банята.
4. Организация
4. Организация
на план за управление
на план за управление

4.

Организация на план за управление

Организация на план за управление

Управлението
Управлението
на “Историческа
на “Историческа
баня” може баня”
да се може
осъществи
да се по
осъществи
един от следните
по един от следните
Управлението на “Историческа баня” може да се осъществи по един от следните
три начина: три начина:
Управлението на “Историческа
баня” може да се осъществи по един от следните три начина:
три начина:

Най-подходящия
Най-подходящия
начин за управление
начин за управление
на “Историческа
на “Историческа
баня” е чрезбаня”
съвместно
е чрез съвместно
Най-подходящия начин за управление на “Историческа баня” е чрез съвместно
дружество. дружество.
То съчетава
То гъвкавостта
съчетава гъвкавостта
и бързината
и бързината
на вземаненанавземане
решенияна нарешения на
дружество. То съчетава гъвкавостта и бързината на вземане на решения на

Историческа баня
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Най-подходящият начин за управление на “Историческа
баня” е чрез съвместно дружество. То съчетава гъвкавостта
и бързината на вземане на решения на концесионера
със защитата на обществените интереси, осигурени в
лицето на общината. Управлението единствено чрез
външен концесионер е рисковано, поради специфичния
исторически и символен характер на сградата, чиято
защита трябва да бъде осигурена отвъд рамките на
концесионния договор. Управлението изцяло чрез
общинско дружество означава Столична община да поеме
голям риск, обществен натиск, както и невъзможност да
се предложат цени съобразени с луксозния характер
на сградата. Чисто исторически сградата е изживявала
няколко пъти упадък, поради големия си размер, скъпи и
луксозни съоръжения, които се е случвало не веднъж да
не бъдат първи приоритет на общината.

На първи етап мениджърският екип ще се състои от седем
души:

За постигане на заложените цели и задачи и осигуряване
на устойчивостта на “Историческа баня” е необходимо
ефективно управление, което е съобразено с капацитета
на сградата и броя на обслужваните съоръжения.

•

2-ма инженери по поддръжката - общо 3-ма на 2. етап;

•

4-ма масажисти (терапевти) - общо 7 на 2. етап;

•

2-ма спа attendants - общо 3-ма на 2. етап;

•

6-ма хигиенисти - общо 9 на 2. етап;

•

3-ма сервитьори/бармани.

•

Управител - отговарящ за обекта и управлението му

•

Заместник управител

•

Управител Бар-Кафене

•

Главен и заместник главен лекар

•

Пи-Ар и маркетинг - отговарящ за публичния образ, и
външните отношения на “Историческа баня”

•

Оперативен счетоводител

Във втори етап, към екипа се присъединява още един
заместник управител.
Персоналът през първи етап ще се състои от:

Организационната структура
изглежда изглежда
по следния начин:
Организационната
структура
по следния начин:

Външна помощ (Аутсорс):
•

Външна
помощ (Аутсорс):
Счетоводство

•

техническа
• Охрана (СОТ)
●Годишна
Счетоводство
поддръжка
и
контрол
● Годишна техническа поддръжка и• контрол
на съоръженията
Пожарна
безопасност
●Трудова
Трудова медицина
медицина
• Лабораторни
● Пералня

•
•

•

Спасители за басейните

изследвания
●Пералня
Охрана (СОТ)
● Пожарна безопасност
● Лабораторни изследвания на водата

на водата

Бизнес план и бизнес модел
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Проект “Историческа баня” предвижда съжителството и сътрудничество с Регионален исторически музей - София. Това
ще се осъществява с активната комуникация на PR - специалистите на двете институции. Тези сътрудничества ще се
случват основно в областта на организиране на общи събития и взаимодействия, свързани с изложби и културни прояви.
В първи етап за целите на музея се предвижда да остане големият (женски) басейн, както помещенията между двата
големи басейна (женски и мъжки) с изключение на коридора на втория етаж, който ще се ползва за експозиции от
“Историческа баня”. Това се равнява на обща площ от 2600 кв.м. Също така са предвидени средства за възстановяването
на тези пространства (женски басейн и централна част) във вид близък до оригиналния исторически облик и функция.
Добавят се единствено съоръжения, които да предоставят възможност за ефективното съхранение на експонатите на
РИМ - София. По този начин не се налага веднага допълнителна инвестиция за изграждане или намиране на допълнителни
пространства, които да се използват за музейни хранилища.
Не се предвижда да има директна комуникация между сградата на музея и банята, тъй като характера на двете функции
на сградата е различен. В този смисъл, управлението на музейната част, както и предвидените хранилища (женски басейн
и централна част) остават под управлението на РИМ-София. Това ще е така, докато не се докаже на практика достатъчно
висока икономическа ефективност на Историческа баня, която да изисква допълнително разширение, както и да се
намери решение за ново хранилище за музея.

Историческа баня
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Оперативен план
Процес на услугата - Основните предоставяни услуги са
свързани с ползването на минерална вода за рекреационни
Оперативен план
и5. възстановителни
нужди.

Финансов план
Оперативен счетоводител
- следи доставките,
статистика за количеството
Източниците
на финансиране
за води
първоначалната
посетители, продажби,
сладови
наличности и други.
инвестиция
ще бъдат
следните:
необходимите
•Наличностите
Столичнана
община

материали ще се проследяват чрез специална

Процес на услугата - Основните предоставяни услуги са свързани с ползването на
компютърна система.
минерална
вода
за
рекреационни
и
възстановителни
нужди.
Основни
етапи
са
следните:
Основните етапи са следните:
• Потенциални съфинансиращи

6.

Финансов план

източници, свързани с

програми на ЕС

финансиране за първоначалната инвестиция ще бъдат следните:
•Източниците
Външнинаинвеститори

•

● Столична община
Банки и финансови институции
● Потенциални съфинансиращи източници свързани с програми на ЕС
● Външни инвеститори

Търсенето
формула
за финансиране трябва да бъде
● Банки ина
финансови
институции
гъвкава, като водеща роля има Столична община, която
Търсенето трябва
на формула
за финансиране
да място
бъде гъвкава,
като водеща роля има
активно
да финансира
натрябва
първо
намирането
Столична община, която активно трябва да финансира на първо място намирането на
на потенциални инвеститори, схеми за финансиране и
потенциални инвеститори, схеми за финансиране и изпълнението им.
изпълнението им.

Доставки - ще бъде подписан договор с доставчик на необходимите материали след

Доставки
- ще бъде подписан договор с доставчик на
обществена поръчка (ако необходимостта е над 10000 лв., както изисква
необходимите
след обществена
поръчка
законодателството) и материали
подробното им дефиниране.
Ключови доставчици
са тези на
комунални
услуги,
санитарни
материали,
хлор,
филтри
за
басейните
и
други.
(ако необходимостта е над 10000 лв., както изисква
законодателството)
и подробното им дефиниране.
Качествен контрол в рамките на обекта ще се осъществява от:
Ключови доставчици са тези на комунални услуги,
Управителя - за изпълнението на задълженията и тяхното качество на Спа attendants, PR
санитарни
материали, хлор, филтри за басейните и други.
и маркетинг, инженерите по поддръжка и оперативния счетоводител.

Заместник управител
- прище
отсъствието
на главния мениджър
изпълнява неговата роля,
Качествен
контрол
се осъществява
от:
следи за изпълнението на задачите на всички

•

Управителя - за изпълнението на задълженията и

•

Заместник управител - при отсъствието на главния
мениджър изпълнява неговата роля.

•

Управителя Бар-кафене - следи за чистотата, качеството
и коректността на обслужване в Бар-кафенето.

•

Инженери по поддръжката - качеството на водата,
филтрите на басейна, хлориране и други.

•

Оперативен счетоводител - следи доставките, води
статистика за количеството посетители, продажби,
складови наличности и други.

•

Наличностите на необходимите материали ще се
проследяват чрез специална компютърна система.

Инженери по поддръжката - качеството на водата, контрол на материалите за
На този етап фокусът е върху изплащането на инвестицията,
качеството на работа на мениджърския екип.
поддръжка качеството на водата, филтрите на басейна, хлориране и други.

като
се добавя лихва от 7%.
На този етап фокусът е върху изплащането

на инвестицията, като се добавя лихва от

7%.
Основното количество инвестиционни разходи се изразходват през 1-ви етап на бизнес
плана. По време на който ще бъдат изхарчени основните инвестиции за укрепване на
сградата. Общата инвестиция през първи етап се равнява на 15 984 503 лв. За

Бизнес план и бизнес модел
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Прогнозни финансови разчети

Основното количество инвестиционни разходи се
изразходват през 1-ви етап на бизнес плана. По време
на който ще бъдат изхарчени основните инвестиции за
укрепване на сградата. Общата инвестиция през първи
етап се равнява на 15 984 503 лв. За завършването и
пускането в експлоатация на частите от първи и втори етап
биха били необходими 22 410 321 лв. Основните разходи
се разпределят по следния начин:

Прогнозните приходи и разходи годишно са предвидени
за Фаза 3. За следващите години са прогнозирани същите
приходи и разходи, с цел създаване на сценарии. С оглед
динамичната икономическа ситуация и с цел създаване
на устойчивост всяка година ще бъде актуализиран
финансовият сценарий (виж финансови показатели и
оценка на проекта), в който се намира обекта, което ще
води и до съответните корекции с цел постигане на повисока възвращаемост.
Според прогнозните за първи етап и втори етап
разпределението на източниците на приходи е следното:

Разходите за спа оборудване изглежда по следния начин:

Разходите за спа оборудване изглеждат по следния начин:
Прогнозното
разпределение
на разходите
изглежда
Прогнозното
разпределение
на разходите изглежда
по следния начин:
Прогнозното
разпределение
следния
начин: на разходите изглежда по следния начин:

по

В *“Разчетите
по Бизнес
за текущите
разходи
на минерална
водана
и студена
питейна
В “Разчетите
по план”
Бизнес
план” за
текущите
разходи
минерална

Подробности за разходите могат да бъдат намерени в
“Разчети по Бизнес план”.

Подробности за разходите можете да намерите в “Разчети по Бизнес план”.
Прогнозни финансови разчети

вода
саиизползвани
разчетите
на инж.
Гаврилия
Хараланова.
Върху
тях Гаврилия
сапитейна
добавени
В “Разчетите
по Бизнеспитейна
план”
за текущите
разходи
на минерална
вода
и студена
вода
студена
вода
са използвани
разчетите
на
инж.
допълнителни
коригиращи
стойности,
които
се
влияят
от
характера
вода
са
използвани
разчетите
на
инж.
Гаврилия
Хараланова.
Върху
тях
са
добавени
Хараланова. Върху тях са добавени допълнителни коригиращина
спа-съоръженията
и тяхната
предвидена
средна натовареност.
Това характера
означава, ченапри
допълнителни
се влияят
от
стойности,коригиращи
които
се стойности,
влияят
от които
характера
на спа-съоръженията
и
смяна
на
натовареността
на
спа
зоната
от
контролния
панел
се
променя
и разхода
спа-съоръженията
и
тяхната
предвидена
средна
натовареност.
Това
означава,
че
при на
тяхната предвидена средна натовареност. Това означава, че при
смяна
вода
електрическа енергия
оборудването
за което
товасеепанел
възможно.
смяна
натовареността
на на
спапри
зоната
от контролния
панел
променя
разхода наи
нанаинатовареността
спа
зоната
от контролния
сеи променя

Прогнозните приходи и разходи годишно са предвидени за Фаза 3. За следващите
вода разхода
и електрическа
енергия
при оборудването
за което при
това еоборудването
възможно.
на вода
и електрическа
енергия
за което
години са прогнозирани същите приходи и разходи, с цел създаване на сценарии. С това е възможно.
оглед динамичната икономическа ситуация и с цел създаване на устойчивост всяка
година ще бъде актуализиран финансовият сценарий (виж финансови показатели и
оценка на проекта), в който се намира обекта, което ще води и до съответните корекции
с цел постигане на по-висока възвращаемост.

Финасови показатели и оценка на проекта

Нетната настояща стойност на паричните потоци разчита на интервалите от време
момент и възвръщаемостта, както и от дисконтовия процент. ННС
Историческа между
баня сегашния
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взима предвид стойността на парите във времето, като предоставя метод за оценка и
Основните финансови показатели които са използвани за оценка на проекта са:
сравнение
на капиталови
проекти
финансови
продукти,
при които възвръщаемостта
Общите приходи се равняват на близо 6.3 милиона
Нетната настояща
стойност
наили
паричните
потоци
разчита
ена
отлага
във времето,
заеми,между
инвестиции
и т.н. момент и
● Вътрешно
на възвръщаемост
лева
годишно, ниво
а разходите
с включени амортизации и
интервалите
откато
време
сегашния

● Срок на откупуване
в години
концесионно
плащане са
2.69 милиона лева.

възвръщаемостта, както и от дисконтовия процент.
ННС взима предвид стойността на парите във времето,
като предоставя метод за оценка и сравнение на
Вътрешната норма на възвръщаемост определя максимално приемливата дисконтна
Финасови показатели и оценка на проекта
капиталови проекти или финансови продукти, при които
ставка, при която е възможно да се инвестират средства в проекта без да има загуби за
възвръщаемостта се отлага във времето, като заеми,
собственика (инвеститора). За да определим дали проекта е изгоден за него приемаме
Основните финансови показатели които са използвани за
инвестиции и т.н.
следните сценарийни резултати, върху които отчитаме установената вътрешна норма на
Нетната настояща стойност, установена като близо
оценка на проекта са:
възвръщаемост - 13%.
11,85 милиона лева
бива оценена по следния начин:
Нетната
настояща
• Вътрешно ниво на възвръщаемост
стойност, установена като
● 0-10 милиона лева - негативен сценарии
близо
11,85 милиона лева
• Срок на откупуване в години
● 10-15 милиона лева - нормален сценарии
бива оценена по следния
● 15-25 милиона лева - позитивен сценарии
• Нетна настояща стойност
начин:
●

Нетна настояща стойност

Вътрешната норма на възвръщаемост определя
максимално приемливата дисконтна ставка, при която е
възможно да се инвестират средства в проекта без да има
загуби за собственика (инвеститора). За да определим дали
проекта е изгоден за него приемаме следните сценарийни
резултати, върху които отчитаме установената вътрешна
норма на възвръщаемост - 13%.
Вътрешно норма на възвръщаемост:

•

0-10 милиона лева негативен сценарии

•

10-15 милиона лева нормален сценарии

•

15-25 милиона лева позитивен сценарии

Вътрешна
норма
на
●
0-6%
негативен
сценарии
възвръщаемост:
Причината нетна настояща стойност под 10 милиона лева
● 6-18% - нормален сценарии
да бъде оценявана, като негативна е дългият срок на
• ●0-6%
- негативен
18+%
- оптимистичен сценарии
сценарии
концесията - 20 години. Подобни дълги срокове повишават
обема на нетната настояща стойност, което е от една страна
• 6-18% - нормален
атрактивно за бъдещите концесионери, тъй като те могат
сценарии
да търсят възвръщаемост в продължение на по-дълъг
• 18+% - оптимистичен
период от време. Все пак за да бъде оценен сценарият
сценарии
като нормален (а не негативен) е необходимо настоящата
стойност на инвестицията да надвишава 40-50% от общия
Срокът на откупуване е равен на времето, необходимо
Срокът на откупуване е равен на времето, необходимо за изплащанеобем
на инвестиция
на
на направената
инвестиция.
за изплащане на инвестиция на базата на равни нетни
базата на равни нетни годишни икономии. Установен е срокът от 6 години.
годишни икономии. Установен е срокът от 6 години.
Оценка на проекта ще се случва, както след всяка
Срок за откупуване в години:
година, така и след 10-тата година, когато ще може да
Срок за откупуване в
бъде подновена материалната база със средствата от
● години:
0-5 години - позитивен сценарии
амортизационни отчисления (използван е методът на
● 5-10 години - нормален сценарии
• 0-5 години - позитивен
линейна амортизация).
● 10-20
години - негативен сценарии
сценарии
•

5-10 години - нормален
сценарии

•

10-20 години негативен сценарии

Нетната настояща стойност на паричните потоци разчита на интервалите от време
между сегашния момент и възвръщаемостта, както и от дисконтовия процент. ННС
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Времеви график - фази на осъществяване на концепцията
Фаза

Месец

Наименование на дейност

1.

1-2

Подробно планиране на работния процес и отделяне на бюджет за
осъществяването му.

1-2

Формиране на екип за подготовка на задание за архитектурен
конкурс и техническо задание

1-2

Формиране на екип за търсене на инвеститор. (Избор на екип от
Столична община)

2-5

Подготовка на архитектурен конкурс и техническо задание.

2-5

Намиране на инвеститори. (активно финансирано търсене от
страна на Столична община)

5-7

Предварителни преговори с инвеститорите.

7-9

Съвместна работа с инвеститори, граждански организации и други
по оформяне на крайната визия.

5-10

Изработване на идеен и технически проект и съгласуване.

10-11

Избор на външен инвеститор.

11-12

Подготовка на търг и избор на изпълнители на проекта.

12-14

Приемане на окончателен проект.

14-26

Строителни, реставрационни и ремонтни дейности..

14-26

Подготовка на маркетингова стратегия.

26-29

Завършване на строителните дейности и оборудване.

29-32

Наемане и подготовка на персонал.

32

Откриване

2.

3.

Историческа баня

Резюме на бизнес модел
Ключови
партньори

Ключови
дейности

Столична

Поддържане на Изключителната
чистотата
и възможност за
качеството на използване на
минералните
водата.
води
от

община,
Районен
исторически
музей – София,

Взаимоотношен
ия с клиентите

Клиенти

Специализирана

Туристи

персонална
помощ – главен
мениджър
или
главен лекар.

търсещи
релаксация и
почивка (36%
от туристите
в града)

най-известния
извор
на
територията на
Столична

Аквапарк
„Възраждане“
Туроператори и Предоставяне
тур агенти, Free на услуги от
Sofia Tour

Стойностно
предложение

световен клас

община за спа,
релаксация
и
балнеология в
една
от

Граждани на
Персонална
помощ – спа град София
attendant
рецепционист

и

най-големите и
пищно
Пет и четири Формиране на орнаментирани
Самообслужван
звездни хотели ключови
бани
на е – купуване на
на
София, партньорства
продукти
и
Балканите.
Airbnb
услуги от сайта
на
Централна
баня.

93

Създаване на
онлайн
и
медийно
присъствие

минералните
води.

минерални
води.
(ISPA,
BUBSPA,
и
други)

Структура
разходите

Общности-партн
ьорства
с
общности
любители
на

Изграждане на

Създаване

гъвкаво
ценообразуван
е

продукти
с
клиентите
и
търсене
на
обратна връзка

на Ключови източници

на

Канали за достигане на Източници
целевите групи
на приходите

Създаване

на

гъвкаво
ценообразуван
е

продукти
с
клиентите
и
търсене
на
обратна връзка

Структура
разходите

на Ключови източници

Разходи
заплати

от
за Ключови източници - Реклама в интернет – сайт, Приходи
Минерална
вода
и социални мрежи и други. посетители
сграда паметник на (предпочитани от целевата
група 25-49 г.
културата.

Канали за достигане на Източници
целевите групи
на приходите

Комунални
услуги

Човешки
фактор– Инвестиция в маркетинг, Приходи
мениджъри терапевти, която внушава усещане за наем
PR, технически лица.
ексклузивност
на
изживяването на достъпна
Разходи
за
Приходи
цена
консумативи
събития
Амортизационн
и разходи

Финансов
източник–
началната инвестиция.

от

от

Продажба на
спа и други
продукти

Маркетинг
реклама

и

Физически
източник–
банята, като недвижима
културна ценност.

Други
приходи

Разходи
външни услуги
Данък

Общности
на
хора ползващи
и продаващи от
терапии
с

Изграждане на

Непредвидени
разходи

Нематериален източник
реномето
на
минералната вода и
банята.

Грижата за природните ресурси и историческото наследство е
основа за благоденствие. Над 1 милион литра минерална вода на
ден и една от най-пищните и ценни исторически сгради на град
София могат и трябва да получат грижата, която заслужават. Ние,
екипът на “Историческа баня” искаме да благодарим на общинско
предприятие “Софияплан” за предоставената възможност.
Вярваме, че настоящият труд ще бъде стъпка към по-добро бъдеще
за Централна минерална баня, находище “София-център” и града
ни.
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