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ПОДХОД НА ДИАЛОГ И НОВА ГРАДСКА ФУНКЦИЯ
ЦМБ няма бъдеще без регионална ревитализация
Сградата на Централната Минерална Баня е построена от
Столична община през 1913 г. с една функция - да бъде дом на
вековния минерален извор - символ на града. Дом, отворен за
хората, които да ползват и да се радват на това благо.
Стилът е Сецесион, в духа на националния романтизъм с
подчертана централна ос на симетрия в композицията на
фасадата и вътрешната пространствена организация.
По различни причини тази функция е променена и сега част от
сградата е ползвана от Регионален исторически музей (РИМ)
София.
В заданието на "Отворена покана за развитие на северното и
източно крило на ЦМБ" е поставена ясна граница и разделение
между привнесената функция на Музей в сградата и бъдещото
предложение за частично връщане на изначалната функция на
минерална баня. Подобно изискване се поставя и през 1998г. в
“Конкурсната програма за проект за адаптация на ЦМБ за музей
на град София с активно присъствие на минералната вода (...)”[1],
по повод на който е оставено следното становище: “Противно на
изискванията за изолация между зоната за експлоатация и
“водната зона” смятам, че съвременното развитие изисква друг
подход, а именно преливане, определена дифузност и взаимно
проникване на двете функции, за създаване на по-голяма
атрактивност и публичност на обекта. (...) В заключение, искам да
кажа, че по мое мнение Предложението за съдържанието на
музея и оздравителния център са концептуално остарели и би
било добре да се изведат по-обобщени изисквания и да се
представи на участниците да проявят творчество и инициативност
при подхода към задачата. Да се даде възможност да се проучат и
някои по-модерни и нестандартни идеи”. {2}
След близо 25 години няма напредък в мисленето, няма вложени
идеи и ресурс в решаването на проблемите. Издигането на стени,
разделянето на живите части на един “организъм” е недопустимо
за 21 век. Съвременният подход към сградата - историческо и
архитектурно наследство - се състои в търсенето на диалога между
отделните части, на базата на принципите на СПОДЕЛЕНОСТ,
ВЗАИМНОСТ и ИНТЕГРИРАНОСТ.
[1] Конкурсна програма за изработване на проект за адаптация на ЦМБ за Музей
на София с активно присъствие на минералната вода 1998г.
[2] Становище на арх. Барфончовска относно задание за адаптиране на ЦМБ в
Музей на София и лечебно-оздравителен център от 22.07.1998г
[3] Справка за статут на МК от 1998г.
[4] Обществено обсъждане на проблемите по спасяването на ЦМБ, 26.11.1996г.
Представя се урбанистичен план на арх. Тодор Кръстев
[5] Визия за София

"СВЪРЗВАМЕ, СЪБИРАМЕ, ПОМИРЯВАМЕ И РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА
ГРАДА" е мотото на нашата концепция. Залагаме на активиране
на целия район около банята с ясен план за публичните
пространства, артикулиран около една основна тема - минералната
вода. Новото решение подсказва близостта до минералния извор.
Създаването на нова обществена услуга - градски център за
термална култура е и мярка за възстановяване и валоризиране
на ЦМБ като исторически архитектурен паметник от национално
значение.[3]
Реализирането само на един от елементите на концепцията, без
синтез между Зона и Сграда, няма да доведе до качествен
резултат. Затова е необходимо разглеждането и създаване на
"урбанистична програма"[4] на цялата част, позната като стария
център на София.
Подобен подход за разрешаване на проблемите на ЦМБ и зоната
около нея е разработван от проф. Т.Кръстев и екипа му през
1996г.[4]
Предложението ни е за план, където всички елементи взаимно се
допълват и са в симбиоза, съответстваща на принципите за
устойчив и компактен град.[5]

активиране на зона с тема минерална вода

нова връзка на сградата с града

БАНЯ

МУЗЕЙ

=

ЦМБ

пасаж

обхват на заданието

БАНЯ

ЦМБ

предложение само в рамките на заданието би
унищожило архитектурната структура на сградата
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СТРАТЕГИЯ ЗА АКТИВИЗИРАНЕ НА РАЙОНА
Планиране, сътрудничество, споделена отговорност
Активирането на района, а не само търсене на нови функции в
част от сградата е основата на нашата концепция.
Мобилизиране на ресурсите за активност в нов градски проект,
част от които са:
- ТЕРМАЛЕН ИЗВОР - познат и ползван от хилядолетия
- ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕНТЪР - валоризиране на всички архитектурни
и културни пластове от различните епохи: Рим, Османския период,
Освобождение, модернизъм до днешни дни
- КУЛТУРЕН И ВЕРСКИ ЦЕНТЪР - уникално съжителство на
множество религиозни храмове
- АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР - всички основни административни
сгради на държавни институции са в непосредствена близост
- ЦМБ - безспорна перла в тази съвкупност на знакови сецесионови
сгради в стария градски център
За цялостното развиване на такъв всеобхватен проект е
необходимо задълбочено проучване, планиране, финансов
ресурс и ангажимент за поддръжка. Към момента капацитетът на
Столична община не позволява да организира и финансира
подобен проект, както и спасяването от разруха на северното и
източно крило на сградата на ЦМБ. В Етап 1 имахме такова
предложение, но след анализи се уверихме, че единствена реална
възможност е публично - частно партньорство (PPP/PFI), чрез
концесионна форма при изгодни и за двете страни условия.
Договорът следва да набляга върху факта, че сградата е паметник
културата от национално значение и акцентира върху нейното
опазване, а достъпът до минерална вода е от социално значение
и е важно да се осигури достъп с общественополезна цел.
Условието за обект публична собственост е да остане достъпен за
различни категории граждани и в обществена полза. Дава се
право за експлоатиране срещу задължението за ремонт,
поддръжка и управление. Право и ангажимент на инвеститора са
свободна креативност на проектиране, строителство и
мениджмънт - разбира се, при условие, че са съгласувани с
институциите за нужните разрешения.
За един успешен модел на развитие и резултат с добавена
стойност за града ни е важо да има много тясно сътрудничество и
координация между заинтересованите страни (СО, РИМ София,
концесионер, граждански организации и т.н.), с ясно
разпределение на ангажиментите за проектиране, организиране,
строителство, съхранение и опазване.

План за урбанистична програма и възстановяване на ЦМБ:
1. План за урбанистична програма - ангажимент на СО.
2. Възстановяването на Централната минерална баня ангажимент на частен инвеститор.
Ангажиментите и отговорностите не бива да са разделени
категорично, а споделен - всички заедно да развиват и участват в
плана. Съвместната работа и креативност ще бъдат основа за
градивно сътрудничество.

- Планиране, възстановяване
и поддръжка на СИ крило на
ЦМБ
- Управление на съоръжения
за гореща минерална баня

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

- Поддръжка на споделени
части на ЦМБ

- Стандартна поддръжка на
публичната инфраструктура
- Стандартна поддръжка на
публичното пространство

СГРАДА ЦМБ

- Прилагане на
градоустройствени
разпоредби, свързани с BID
"ОТНОВО БАНЯ"

- Изготвяне и управление на
5-годишен BID план

РИМ СОФИЯ

- Запазване и ремонт на
фасадата на историческата
сграда ЦМБ

- Подобряване на качеството
на публичните пространства
като улици и открити
пространства

- Поддръжка на споделени
части на ЦМБ

- Охрана и почистване на
обществени пространства

- Иновации в управлението на
музеите

- Управление на събития и др.
Участие в BID

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
СТРАНИ НА РАЙОНА

- Изграждане на
археологическа историческа
галерия в Сердика

BID "ЗОНА ВОДА"

съвместна работа на заинтересованите страни на района
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BID МОДЕЛ ЗА ГРАДСКИ ЗОНИ
Международна практика за развиване на
градски зони
BID модел е създаден и приложен за първи път в Канада, а после
взаимстван от други държави. Известен пример е Таймс скуеър в
Ню Йорк , но освен там е приложен също в близо 70 града.
Първа стъпка е довеждането до функционалност на цялата сграда
на ЦМБ след необходимите дейности по реконструкция и
реставрация, заедно с частично облагородяване на зоната около
нея. Но само по себе си това не е достатъчно. За да получим като
резултат атрактивно и активно градско пространство, е нужно повсеобхватно урбанистично планиране. Затова предлагаме
развитието на стария център на София да се реализира с
координиране на дейностите в три посоки едновременно.
1. План “ЗОНА ВОДА“. Да се съживи района около ЦМБ с план и
ангажимент на СО в сътрудничество с ЦМБ.
2. План "ОТНОВО БАНЯ". Да се възстановят отново северното и
източно крила на ЦМБ като горещи изворни минерални бани, за
ползване с бански.
3. План “ТЕРМАЛЕН КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР“.
Реновация на частта Музей, реновация и възстановяване на
функцията минерална баня в СИ крило, като двата компонента
следва да бъдат и да работят в симбиоза. Интегрирани в
сътрудничество, те ще създадат нова съвместна уникална функция
на термален културен център на София.

срок : 5 години
Добър пример за успешно планиране на градски зони от
международната практика е моделът BID (Business Improvement
District) - система за управление на района, която подобрява
местната среда чрез собствено планиране и експлоатация.
Процедурата е: Гражданска инициатива излиза с предложение
към жителите, търговските, туристически и др. обекти,
функциониращи на територията, да създадат BID. Прави се
подписка и при съгласие на повечето обитатели на района, се
заявява намерение в Общината, където се регистрира и подготвя
влизането в сила на Наредбата за събиране на допълнителни
данъци от заинтересованите страни. Така, създаденото вече BID,
регистрира управителен орган - юридическо лице или гражданско
сдружение - DMA (District Management Association). DMA планира
дейностите и организира различни проекти в границите на
района, които финансира с допълнителния данък, събиран от
общината или за по-големи проекти, кандидатства за финансиране
по оперативни програми. Цялото планиране и експлоатация се
извършва от DMA. BID системата има срок от 5 години или помалко.
Предложението на коцепцията ни е осъществимо ако се приложи
този модел за градски план с DMA.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

BID
събиране на
допълнителен данък

BID допълнителен
данък превеждане

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
СТРАНИ НА РАЙОНА

подкрепа на
инициатива

НАСОКИ

Външен сътрудник

" ЗОНА ВОДА" DMA

Собственик на недвижими имоти
Търговски наемател
Жилищен наемател
Софиска община
участие
РИМ София и др.

сдружение за управление
на района
СЪВЕТ

Дарения
поддръжка

Оперативна компания

поръчка
Такса за
ползване
поръчка

предложение

спонсор

бизнес доверител

Бизнес сътрудник

решение
за
планиране

5 годишен план за дейност
РЕГЕНЕРАЦИЯ НА РАЙОН "ЗОНА ВОДА"

"ЗОНА ВОДА"

+

стандартна поддръжка
на открити градски
пространства и др.

" ОТНОВО БАНЯ "

+

РАЗВИТИЕ НА
ЦМБ

РЕНОВАЦИЯ НА
РИМ

висококачествена
поддръжка на
тротоари и открити
пространства,
почистване, охрана
и т.н.

промоция, събития
маркетинг
социални дейности
други

ПЛАН "ЗОНА ВОДА"
система за управление чрез собствено планиране и
експплоатация (BID модел) на "ЗОНА ВОДА" BID

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА
РАЙОНА НА СТАРИЯ ЦЕНТЪР

териториална рамка на "ЗОНА ВОДА" BID
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ДЪЛГОСРОЧНО ПЛАНИРАНЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

?

Привличане в София над 2 000 000
туристи годишно
Планината Витоша и голямото изобилие на минерални извори са
най-характерните за София природни ресурси.
Един извор е основополагащ за града ни и това е Централният
минерален извор, известен с колоритното си фолклорно име
“Жешкию бунар”. Около него е възникнал аничния град Сердика,
чрез него се развива централната урбанистична позиция на
района.
Градът ни трябва да оползотвори този ресурс, за да развие
разпознаваема и и ярка градска идентичност.
Всеки проект, освен визия, трябва да има дългосрочна
перспектива и концепция за финансова ефективност. Именно в
развиването на разпознаваема градска идентичност виждаме
перспективата на София, а финансовият ефект ще е резултат от
разработването на качествени локални продукти и услуги, които
ще привлекат и задържат в града повече туристи и посетители.
Статистиката сочи, че "Структурата на туризма в столицата в
последните години и особено малкият брой нощувки на
посещение, до голяма степен се обуславят от експанзията на
нискотарифните полети, която позволява все по-добрата и евтина
свързаност на София, особено със Западна Европа.[1]
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"Данните за основна цел на посещение на туристите в столицата
представят благоприятна тенденция за развитието на туризма. Те
сочат, че най-голям брой от посетителите на столицата, общо 45%,
я посещават с цел екскурзия (културно-познавателни цели),
следвани от посетителите, посещаващи с бизнес цели (23%) и
тези, които посещават с цел удоволствие (развлекателни цели) 20%".[2]
Предлагането на нови услуги и възможности за туристите като
уникално преживяване с комбиниране на термален, планински
туризъм, архитектурно наследство и кулинарни продукти би
увеличило интереса и би задържало туристите в София, което ще
има много добър икономически ефект.
Нашата цел е Центърът на града около сградата на ЦМБ, наречен
от нас "ЗОНА ВОДА", да се развие и утвърди като такова
притегателно ядро. Туризмът, ориентиран не само към чуждия, но
и към вътрешния пазар, да стане целогодишен, а София да
изгради облик на град на термалната култура.

прогноза пост-COVID-19

1,500
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НА ЦЕНТРАЛНА МИНЕРАЛНА БАНЯ

2025

чужденстранните туристи в СОФИЯ

2029

ЦМБ

култура

минерална вода
[1] ИПИ Развитие на туризма 2020г.
[2] Визия за София, конкурентоспособност на град София
като туристическа дестинация според
модела „Лугано“

концептуална схема на "СОФИЯ ТЕРМАЛЕН ГРАД'"
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ЛЕГЕНДАТА ЗА СОФИЯ И ЛИЦЕТО НА
СТОЛИЦАТА ДНЕС
Фактори на идентичността: Непрекъсната
термална култура
Какво отличава София от другите градове и европейски столици,
коя е местната идентичност?
Освен географското разположение и специфична история разказ, всяко място има свой дух, който е решаващ за облика и
развитието му.[1] София се нуждае от един нов разказ за миналото,
който интегрира положителния принос на всички епохи и
владичества. Такъв е и разказа водата с материално наследство,
изградено по нейния път.
Знаем легендата за една болна царска дъщеря, на която й
препоръчали да се потопи в лечебната вода на древно селище,
последствие носещо нейното име - София. Изворът в сърцето на
града ни привлича различни култури и цивилизации и всеки
виждаме около нас останки, свидетелства от тези времена.
Минералната вода будела у всички респект и благодарност римляните построили тук ТЕРМИ, част от които виждаме в “Античен
комплекс Сердика", близо до ЦМБ. Те не само са се наслаждавали
на тази благодат, но и ползвали топлата вода за отопление,с
инсталации от глинени тръби.
Изворът бил издигнат в култ през Османския период, характерен
с приноса си в развиването на концепцията на обществена баня
– удоволствие, което не е резервирано само за един
аристократичен елит. Обществена баня, достъпна за население
от различни прослойки и изповядващо различни религии, е място
за социализация. Населението се учело на хигиена, но и достъп
до животворните и здравословни минерални води.
През периода 15-19 век, цялото внимание на пътешествениците,
посетили София е фокусирано върху Софийските бани като
социален, културен, цивилизационен модел.
През всичките тези векове София има нещо повече от всички
други европейски градове - непрекъсната хилядолетна термална
традиция. За разлика от Европа, където традицията на банята
замира през цялото средновековие, за да се възроди едва в края
на 18-ти, началото на 19-ти век, в кралските дворове и под
влияние на Ориента.
Всички описания на София от имперски администратори,
романтични пътешественици, изследователски мисии, дипломати,
се фокусират главно върху обществени бани в София и региона и
ролята им в градския живот. Подчертават разнообразието и
големия брой минерални извори, на фона на планинския масив
на Витоша и очертанията на Искърското дефиле. Централността
на банята, термалните инфраструктури като символ на града,
впечатляват няколко века подред пътешествениците, рисували и
описвали градския пейзаж. В самия град най-голям интерес
предизвиква превъзходният хамам до джамията Баня Баши.

Следосвобожденска София отделя от общинския бюджет за
построяването на величествената сграда на Общинската
минерална баня, снабдена с най-модерните за времето си
балнеолечебни съоръжения на Балканите. През 20-те и 30-те
години на миналия век София и околността й се рекламира във
вестници и брошури като термална дестинация, “град на водата”,
с множество сгради, архитектурни бижута, лечебни води,
атракции, казина и т.н. Съдбата на сградата се променя през
социалистическия период, термалната култура деградира, а след
90-те години на миналия век - и сградата. Изворът и термализмът
в центъра на София са забравени.
Днес столицата ни няма разпознаваем облик сред чужденците.
Това личи ясно от проведеното проучване от Визия за София.[1]
Запитаните сравняват София с други европейски столици и поконкретно такива от бившия социалистически блок, но не могат
да отговорят какво конкретно я отличава.
“"Вкусната кухня (56,5%) и нощният живот (54,3%) са найразпространените позитивни впечатления, които изразяват
туристите пред повече от половината представители на
туристическия бранш. Това са изпъкващите важни конкурентни
предимства на столицата.
Анализът установява, че качеството на услугите в сферата на
туризма има най-голяма необходимост от подобрения. Те могат
да включват инвестиции в модернизация и нови технологии,
свързани с туристическите забележителности, повишаване
качеството на туристическите преживявания чрез допълнителни
услуги, възможност за закупуване на комбинирани билети за
забележителности и др”.[2]
За минералната вода не се споменава нищо, тъй като тя не е
представена с план за развитие по атрактивен начин.
Екипът ни също проведе запитване към чужденците, живеещи в
София под формата на непредставителна анкета (Гугъл
Формуляри), разпространена посредством две фейсбук групи
(Foreigners in Sofia & Friends и Francophones de Sofia). Интересна
индикация е, че за около 40% най-голяма атракция е разходка из
Витоша и околностите, а почти 90% подкрепят идеята термалната
функция на ЦМБ да бъде възстановена. Огромното мнозинство
смята че София ще стане по-атрактивна за туризма като СПАстолица. (Приложение 2)
[1] Визия за София, Идентичност и култура - идентичност на София
[2] Визия за София, конкурентоспособност на град София като туристическа
дестинация според модела „Лугано"

KENGO KUMA & ASSOCIATES, INC. + ЯМАЗАКИ ПЛЮС ИВАНОВА АРХИТЕКТС ООД

What is your favorite activity in Sofia?

Cultural life
13.3%

13.3%

8.4%
11.3%

© 2007 Musée du Louvre / Angèle Dequier
Jean-Auguste-Dominique INGRES
The Turkish Bath
1852-1859, modified in 1862

Local heritage sites
8.4%

Other
4.9%

4.9%
Shopping and markets
3.5%

39.9%

30.1%

Food, restaurants
30.1%

Vitosha mountain,

87.3%

39.9%

39,9% посочват парк Витоша за предпочитана дейност
Do you think the Central mineral bath, now Regional history museum Sofia,
should be restored as a thermal center?

No

I don't know

1.4%

11.3%

11.3%

Yes

87.3%

87.3%

87,3% биха искали ЦМБ да функционира като термален център
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НОВА ГРАДСКА ИДЕНТИЧНОСТ СОФИЯ ТЕРМАЛЕН ГРАД
Възраждане на термалната култура
Оценяване на термалното наследство в София и региона:
архитектура, строителство; нематериално наследство като
истории, личности оставили следа на определена термална
територия и допринесли за нейното развитие, иконография.
"Минералните води са изключително голямо природно богатство
за София. На територията на Столична община има информация
за 31 обособени находища с общо 75 водоизточника на
минерални води (каптирани извори и сондажи). Това прави София
една от най-богатите общини в света по богатство на минерални
вода".[1]
Голямо е разнообразието по състав и лечебни свойства.
"Минералните води на територията на Столична община и в гр.
София са важен ресурс за развитие на балнеоложки и
рекреационни дейности. Днес обаче едва 15 – 20% от общите
ресурси на минералните води (само в 10 находища) се използват
за свободно водоналиване от гражданите и гостите на града
(Банкя, Горна баня, Княжево и др.) или балнеолечение (Овча
купел, Железница, Панчарево)."[1]
Развиването на този уникален и ценен ресурс е сред приоритетите
на СО, личи от документите и стратегиите, които е гласувала.[2][3]
За да стане София целогодишна туристическа дестинация са
нужни креативни и качествени местни продукти и услуги. София
трябва да се превърне в атрактивна и разпознаваема дестинация
чрез симбиозата между архитектурно наследство и природни
ресурси, каквито са насоките стратегията на тур на СО.[4]
Двете непредставителни анкети, които екипът ни поведе, ни дават
индикации за нагласите и мисленето относно реабилитирането на
ЦМБ като баня. (Приложение 1,2,3) Изключително високите
стойности на одобрение показват, че има положителни нагласи за
имплементиране на проекта и очевидни аргументи в тази посока.
Респондентите, местни и чужденци, живеещи в София, проявяват
много по-голям интерес към сградата като баня, отколкото като
музей, независимо дали познават миналото на сградата и нейната
настояща функция. Към чешмите има интерес, но те са
недооценени спрямо други атрактивни зони.
Тези резултати са показателни за потенциала на София (ЦМБ в
мрежа с други бани) да привлече туристи, местни и чужденци.
ЦМБ и като сграда, и като функция може да генерира нова визия
и нова идентичност (бъдеще) на града. Това е интегрираният
подход по посока устойчиво развитие на градската екосистема
(природни ресурси, градска мрежа, инфраструктури, хора).

Do you think that Sofia as thermal capital will become
more attractive for tourists?

ЦМБ осъществява спойката между историческо и културно
налседство (сграда) и природни ресурси (минерална вода). Като
емблема на града, тя може да е в сърцето на този процес значително ще подобри индикатора “качество на живот”,
залагайки на всекидневна развлекателна и здравословна
практика в близост до дома. София може да предложи едно
уникално преживяване свързано с благоденствие във
всекидневния живот. До момента, по индикатор “качество на
живот” тя е последна от столиците в ЕС (Евростат 2020), а България
е последна от страните на ЕС.
Новата идентичност обаче изисква нови политики на града, нова
визия, ориентирана към природните ресурси и визия за
архитектурно, историческо и археологично наследство като
органична част (органически свързано) в единна градска
екосистема.
Обособяването на възстановените бани в Овча купел, Банкя,
Княжево и др. като единна свързана мрежа от термални
пространства и изработването на туристически пакет за планински
туризъм в Национален парк Витоша са печелившата стратегия за
града, хората и бизнеса в София. Резултатът би бил град за хората,
чрез здравословен и културен термален туризъм.

No
4.3%

11.3%

Maybe

11.3%

11.3%

84.4%

87.3%

Yes
84.4%

84,4% смятат, че София ще стане по-атрактивна като термална дестинация

[1] Визия за София, минералните извори на София
[2] Стратегия за използване на минерални води и геотермална енергия 2017г
[3]Програма за оползотворяване на хидротермалните ресурси от находищата на
минерални води на територията на Столична община 2017г.
[4]Общинска стратегия за развитие на София като туристическа дестинация –
2017-2030г.

СЛЕД РАЗВИВАНЕ НА НОВА
ТЕРМАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, 11.2020

Баня
Гора баня
Баня
Банкя
Баня
Княжево

Баня
Баня
Овча купел
Централна
Минерална
Баня

Баня
Панчарево

Баня
Овча купел

Баня
Баня

Централна
Минерална

Баня

работеща минерална баня
нова мрежа от термални центрове
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неработеща минерална баня
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ПЛАН "ЗОНА ВОДА"
Концепция и идеи за урбанистична
надстройка
За стратитране на плана е необходимо да се дефинират конкретни
насоки, които да се развият и формират в урбанистичния дизайн.
В края на 90-те години се разработва проект под ръководството
на проф. Т.Кръстев за урбанистична археологическа концепция,
където се очертават шест насоки, които са актуални и днес.
“Първо: изява на неустановения потенциал, който да се издири,
не само като елементи и възможности, а и като структура. (...)
На второ място - ефективно използване на терена в територията.
На трето място - изява на археологическата структура
Четвърто
изява
на
стратификацията-историческата
стратификация,на богатството на пластовете.
Пето - една функционална жизненост, чрез въвеждане на единна
функционална схема (...), функции, носещи по-друго градско
самочувствие и съзнание за градски просперитет (...).
Шесто- единство на зоната.”[1]
Насоките са свързани с подобряване на качеството на градската
среда и с намеренията на заинтересованите страни да превърнат
района в привлекателно и активно пространство, където
минералната вода живо присъства и участва в градските дейности
и дизайн.

Как да се подобрят пешеходните пространства в зоната?
Как да стане лесно достъпна и оживена?
Как да се “чете” и разбира по-лесно археологията?
Как да се усеща близостта с минералния извор?
Как да се съхрани и подсили атмосферата на стария градски
център на София?
Как сградата на ЦМБ да се обедини и да се разработи новата
градска функция - Термален културен център?
Чрез възстановяването на термалната функция на ЦМБ се търси
нов градски център за социализация, НОВА ВРЪЗКА МЕЖДУ ХОРА
И ПРОСТРАНСТВО. Кварталът оживява и това се отразява
положително на “климата” в района. Археологията, характерна за
района, не само се експонира, но и се включва в един общ разказ
с водата.
[1] Обществено обсъждане на проблемите по спасяването на ЦМБ, София, 26
ноември 1996г., УАГ

урбанистичен подход

концептуална насока

Квартал, където историческото
наследство и минералните извори
създават оживена атмосфера след
възстановяване на СИ крило на
ЦМБ
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Реконструкция на
пешеходно пространство
Реконструкция на градския
пейзаж, включваща
археологически разкопки
Преобразуване, което
запазва атмосферата на
стара София
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УРБАНИСТИЧЕН ПОДХОД ЗА ЦЕНТЪРА
НА СОФИЯ
Проблемите на града в “Сърцето” на
София
Минералният извор съществува в самото сърце на София от
хилядолетия.
Градът създава своите структури около него. През античността е
до главните артерии на Улпия Сердика- Кардо и Декуманус.
През Средновековието и Османския период се оформя площад, а
в Следосвобожденска София той става най-оживеното и
атрактивно място, едновременно градски център с обществена
баня, площад и пазар, към които води най-голямата търговска
улица в града. Тогава е построена и сградата на ЦМБ.

200 AD
- МИНЕРАЛНИЯТ ИЗВОР
- РИМСКА БАНЯ
- КРЕПОСТНА СТЕНА ULPIA SERDICA
- КАРДО И ДЕКУМАНУС

1879
- МИНЕРАЛНИЯТ ИЗВОР
- РИМСКА БАНЯ
- ТУРСКА БАНЯ
- ПЛОЩАДНИ И
УЛИЧНИ OБЩЕСТВЕНИ ПРОСТРАНСТВА

1913 ОТВАРЯНЕ НА НОВАТА СГРАДА НА
ЦЕНТРАЛНА МИНЕРАЛНА БАНЯ
- МИНЕРАЛНИЯТ ИЗВОР
- ЦЕНТРАЛНА МИНЕРАЛНА БАНЯ
- ТУРСКА/РИМСКА/РАЗРУШЕНИ В
НАЧАЛОТО НА XXвек
- ПЛОЩАДНИ И УЛИЧНИ ОБЩЕСТВЕНИ
ПРОСТРАНСТВА ОКОЛО ПЛОЩАД БАНСКИ
И НАЙ-БОГАТАТА ЗА ПЕРИОДА УЛИЦА
"ТЪРГОВСКА"

1986 ЗАТВАРЯНЕ НА ЦЕНТРАЛНА
МИНЕРАЛНА БАНЯ
- МИНЕРАЛНИЯТ ИЗВОР
- КАПТАЖ С МИНЕРАЛНА ВОДА
- ЦЕНТРАЛНА МИНЕРАЛНА БАНЯ
- ПЛОЩАДНИ И УЛИЧНИ ОБЩЕСТВЕНИ
ПРОСТРАНТСВА ОКОЛО ЛАРГОТО

След Втората световна война районът е пострадал от
бомбардировките и по време на социализма градоустройствената
структура претърпява големи промени. Несъобразени с градския
мащаб на София, сградите на новото строителство (ЦУМ,
Министерски съвет, Хотел "Балкан") поставят в сянка и изолират
сградата на ЦМБ и околните й пространства.
Със строежа на Софийския метрополитен се отваря нов голям
булевард “Тодор Александров”, който решава транспортните
проблеми, но отцепва пешеходните пространства на стария
градски център и отделя района на ЦМБ от органичното цяло.

1999 -

УРБАНИСТИЧНO ИСТОРИЧЕСКO
РАЗВИТИЕ, СХЕМИ
ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ ЗА ТЕРИТОРИЯТА,
ОКОЛО СЪЩЕСТВУВАЩАТА ДНЕС,
ЦЕНТРАЛНА МИНЕРАЛНА БАНЯ - СОФИЯ

ИЗВОДИ:
- МИНЕРАЛНИЯТ ИЗВОР Е ОСНОВЕН ГРАДОУСТРОЙСТВЕН, КУЛТУРЕН, ИКОНОМИЧЕСКИ
И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТ.
- ПЛОЩАДНИТЕ И УЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА, КВАРТАЛНАТА СТРУКТУРА И ЗАСТРОЯВАНЕ,
ВСИЧКИ ТЕ ИЗГРАЖДАЩИ УРБАНИСТИЧНАТА СТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИТОРИЯТА,
И СЪОБРАЗЯВАЩИ СЕ С ИЗВОРА С МИНЕРАЛНА ВОДА В РАЗЛИЧНА СТЕПЕН ПРЕЗ
ХИЛЯДОЛЕТИЯТА, ИМАТ ВАЖЕН СИМВОЛИЧЕН И ГРАДООБРАЗУВАЩ ХАРАКТЕР С
ВИСОКА СТОЙНОСТ И ЦЕННОСТ.
- СГРАДИТЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ БАНИ ПРЕЗ ХИЛЯДОЛЕТИЯТА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА
ГРАДА СА ОСНОВНИ УРБАНИСТИЧНИ, ИКОНОМИИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ, ТУРИСТИЧЕСКИ
И СИМВОЛНИ ОБЕКТИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА И ГРАДА. ТЯХНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ И
ПРИЕМСТВЕНОСТ Е ПОКАЗАТЕЛНА ЗА 2000 ГОДИНИ ИСТОРИЯ.

разделяне на стрия център след ремонта през 90-те години на мин.век
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ЛЕГЕНДА
НЕРАЛНИЯТ ИЗВОР- СЪРЦЕТО НА СОФИЯ,
ОСНОВЕН ОБЕКТ ОТ ТЕРМАЛНОТО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО НА ГРАДА
ЦЕНТРАЛНАТА МИНЕРАЛНА БАНЯ - СОФИЯ,
ВАЖЕН ОБЕКТ ОТ ТЕРМАЛНОТО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТО НА ГРАДА
ЕЛЕМЕНТИ ОТ ГРАДСКАТА СТРУКТУРА, НОСЕЩИ
"ХАРАКТЕРА НА ВРЕМЕТО" И НАЛАГАЩИ
"ПРАВИЛАТА НА ДЕНЯ" ЗА ТЕРИТОРИЯТА
ЗОНА НА АНАЛИЗ ~500/500м
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РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЕШЕХОДНИТЕ
ПРОСТРАНСТВА
Пешеходна мрежа и нови комуникационни
връзки
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Възстановяването на нарушените връзки на стария градски
център на София е важна необходимост за доброто функциониране
на зоната около ЦМБ и решение за отваряне на изолирания
характер на околността.
Напоследък СО, в партньорство с граждански организации,
предприе много положителни стъпки за увеличаване на
пешеходните пространства дългосрочно (ул. “Съборна”) или чрез
временно затваряне за събития (квАРТал). Имайки предвид и
предстоящото обновяване на площад "Света Неделя", предлагаме
възможност за НОВИ ПЕШЕХОДНИ МАРШРУТИ, които приобщават
района около Банята и минералния извор към други богати на
история и памет места от центъра на града.
С голям потенциал е връзката, която наричаме Кардо Ново своеобразна реплика на главния римски път в антична Сердика.
Този нов пешеходен “байпас” започва от площад Бански,
продължава през вътрешния двор на ЦУМ, площада пред главните
институции в държавата (Социалистически монументален
комплекс), двора на хотел "Балкан" с ротондата "Св. Георги" и
съседните археологически обекти от римския период; преход към
ул. "Съборна", градинката на хотел "Рила" и връзка с ул. "Граф
Игнатиев".
Планиране в посока мрежа от велосипедни алеи също би
допринесло за повишаване на активността в района. Като
предимство отчитаме добрата транспортна инфраструктура и
комуникации като метро, трамвайно трасе, лесен достъп от
големи булеварди като бул. "Дондуков", бул. "Мария Луиза" и бул.
"Стамболийски".
За качеството и удобството на настилките в “ЗОНА ВОДА” е
изпълнимо разработване на инсталация от отпадъчна минерална
вода от термалния център и чешмите, която ще подгрява
настилката през зимата и няма да позволява замръзване.

Дренажен канал за
топла изворна вода

храм
Св. Неделя

Дренажен канал за
топла изворна вода

инсталация с минерална
вода против замръзване

нова пешеходхна артерия "CARDO NOBO"

инсталация с минерална
вода против замръзване
трамвайна спирка

към канал

към канал
система на инсталация против замръзване на настилката

метростанция "Сердика-1,2"
М1,М2
изход на метростанция
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пешеходна зона
нова пешеходна
променада
"CARDO NOVO"
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РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДИТЕ
ОКОЛО ЦМБ
Площади и нови места за градска активност
На мястото на сегашната градинка пред сградата на ЦМБ се е
намирал хамамът и градският пазар - най-оживеното място в
града. В началото на ул. “Търговска”, която е свързвала бул.
"Мария Луиза" с Двореца е бил разположен площад "Бански" любимо място за отмора и чашка турско кафе на много писатели
(И. Вазов, Й. Йовков, Елин Пелин). Гео Милев е живял точно срещу
джамията "Баня Баши", до ареста си през 20-те години на миналия
век.
Историята също е ресурс за разработване на добра урбанистична
градска политика.
Връщането на жизнеността на тези пространства ще реши и
съдбата на сградата на ЦМБ.
Затова предлагаме политика на вплитане на минералната вода в
материята на градския пейзаж.
В диаметър около 300 м. от сградата да се развие нова мрежа от
обособени пространства за чешми с минерална вода. Те ще са
разпръснати в различни точки, а не концентрирани само на едно
място, както е сега. Ще "подсещат" минувачите, че се намират в
района на извора. Би могло да се разположат на ключови места с
голям човекопоток (входа на метростанция Сердика, Министерски
съвет и др.). Така, водата - символ на София - става лесно достъпна
и влиза във всекидневието на софиянци и гостите на града.
Чешмите символично маркират територията на Банята и района.
Пространствата около тях ще обогатят градския пейзаж, а в зоните
наоколо ще се даде нова възможност за креативни и иновативни
търговски и културни дейности, свързани с минералния извор:
бизнес, търговия, услуги, фестивали, събития, които ще привлекат
разнообразна публика.
•Позициониране в околовръст на чешми с минерална вода
•Редизайн на предната градина, създаваща по-приветлива и
отворена към града атмосфера.
•Създаване на площад до сградата на НАГ и облагородяване на
зоната с римските останки, предложено от Урбатон; връзка с
другите публични пространства в района.
•Ново градско пространство “Тераса КОМИН”, където коминът на
бившата топлоцентрала, става паметник на Софийския
архитектурен Модернизъм.
Коминът има архитектектурна историческа стойност- построен е
заедно със сградата на НАГ от големия майстор на епохата на
модернизма арх. Джангозов, в началото на 20-ти век и неговото
съхранение е важно за архитектурната ни история.
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Тераса КОМИН

чешма
археологически обекти
чешма
помпе на станция

ПАСАЖ

чешма
ПЛОЩАД БАНСКИ

ГРАДИНКА С ЧЕШМИ
чешма
чешма
чешма

чешма
археологически обекти

чешма

павилион на ИЗВОРА
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Баня Баши джамия
чешма
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археологически обекти
археологически обекти
СХЕМА НА ВЪРЗКАТА СГРАДА И РАЙОН
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РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРАДСКИЯ ПЕЙЗАЖ С
АРХЕОЛОГИЯ
Нови пространства събират археологията
на СЕРДИКА
София разполага с голямо и недооценено антично богатство, т.
нар.“Античен комплекс Сердика”. В малко столици по света може
да се видят толкова много и добре запазени антични структури и
ценности.
И всичко това, в съседство и околовръст на сградата на ЦМБ.
Преосмисляне на експонирането на РИМ София с лесен за
ориентиране маршрут, свързващ отделните обекти в комплекса,
защото “Хората нямат ориентация за археологическото богатство
и структура на града. Докато това изявяване и структура е крайно
необходимо.”[1]
Една нова антична галерия би била добро решение за експозиция
на културни ценности, представени в естествената им среда като
част от “едно ново, по-различно, стратегическо мислене за подход
към развитието на музейната мрежа, отчитайки перспективната

РИМ

роля на културното наследство за качеството на живот и за
устойчиво развитие, особено в сферата на културния туризъм. На
тази база столицата би могла да изявява в бъдеще все по-силно
своята роля на европейски културен център, привлекателен за
туристи от цял свят.”[2]
Възможност за това има в многото свободна площ на закритата
част от “Античен комплекс Сердика”, в залата на “Триъгълна кула
на Сердика” или под Ларгото.
Така може да се развие и обогати античната тема на Музея и това
да допринесе за културната и историческа атрактивност на
района.

[1] Обществено обсъждане на проблемите по спасяването на ЦМБ, София, 26
ноември 1996г., УАГ
[2] Концепция за водещи столични музеи, МК 2010г.
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секция археологически град Сердика

нова галерия на археологическия град Сердика
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Посещаемост и представа за района, в който се провежда КвАРТал Фестивал(%)!

ЗАПАЗВАНЕ НА АТМОСФЕРАТА НА
СТАРА СОФИЯ
Районът през погледа на посетителите
Дотук разглеждахме градския урбанистичен план с големия
потенциал за развитие на града. Съществува и един друг ключов
фактор за разработване - специфичната атмосфера на градския
пейзаж в района. Тук е бил старият център на града. Преди да се
разрасне София този център е белязан от богатство и многообразие
в архитектурата, градоустройството, историите и градския фолклор.
Предлагаме планирането на инициатива за развиване на
атрактивно градско пространство, акцентиращо на ретроатмосферата на Стара София като специфично преживяване и в
комбинация с ретро-културата на минералната баня.
От няколко години гражданска инициатива "КвАРТал" работи за
развиване на имиджа на района като творческо пространство и
набира все по-голяма популярност. Това е добра възможност за
съвместно сътрудничество.

В кадъра на проведеното от Алфа Рисърч 2018 г. И.П.И. изследване
на тема “Икономически профил на “квАРТал”, анкетираните
описват района на фестивала най-вече като „интересен“ (54%).
Също така го намират за артистичен (29%), алтернативен (25%),
но и западнал (26%). Почти всички посетители (92%) на КвАРТал
Фестивал биха се върнали в района по една или друга причина.

бул.„
кн

ул.„Весле

ягин
я

"
ул.„Сердика

ц"

Мар
ия Лу

иза"

И.П.И 2018 *

сиф"

ул.„Екзарх Йо

ЦМБ
Сграда със следосвобожденска
градска атмосфера
Сграда от
социалистическата епоха

ондуков"
ксандър Д

А ле
бул.„княз

"ЗОНА ВОДА"BID

сгради с градска архитектура, характерна за зоната на стария център
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ЦМБ Е СИМВОЛ И ЗАЛОГ ЗА РАЗВИТИЕ НА
РАЙОНА
Най-знаковата сграда в стария център на
града
За архитектурните качества на сградата са правени множество
проучвания, но чрез един новаторски подход при моделиране на
пространствата можем да я направим още по- разпознаваема,
уникална и незабравима. В непредставителна анкета, проведена
от нас през септември по време на събитието на КвАтрал,
зададохме въпроса: “Кои сгради определяте като знакови в
района?”. (Приложение 1) Резултатът е красноречив: Централната
Минерална Баня е най-разпознаваема, тя печели неоспоримо в
съперничеството с други знакови архитектурни паметници в
района като Централните хали, Синагогата и елегантния силует на
Централната софийска джамия. Това я прави символ на района.

непредставителна анкета проведена в района през септември 2020
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ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ НА ЦМБ
Хронология на съществуването на сградата на ЦМБ - важни
години и събития от построяването, до концепцията за опазване и съживяване „ОТНОВО БАНЯ“

VLPIA SERDICA -ТЕРМИ,

БАЛНЕОЛЕЧЕБНИЦА; МЪЖКА БАНЯ;
ЖЕНСКА БАНЯ

КОМИН
СГРАДИ В ИМОТА ОТ ИЗТОК

БОМБАРДИРОВКА

1889-1913

1936

09.01.1944

ПК- НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ; КОНЦЕПЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА:
МУЗЕЙ С АКТИВНО ПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА

КОНЦЕПЦИЯ: БАНЯ АРХЕОЛОГИЯ,
ГРАД, ХОТЕЛ

АВАРИЙНО СЪСТОЯНИЕ ИЗОСТАВЕНА СГРАДА

ЗАТВАРЯНЕ НА БАНЯТА

след1998

1986

ВЪЗСТАНОВЕНА

около1950

ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА
МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ

1955

СРЕДЕЦ, СОФИЯ, ТУРСКА БАНЯ

Сградата е със статут "Национална културна ценност" с високи
архитектурно- строителни и художествени качества.
Консервационно - реставрационните дейности, предвидени в
концепцията "отново баня", отчитат и се съобразяват с тази найвисока за страната категория на обекта. Неразделна част от
дейностите по опазване на обектае създаването на са специфични
норми и правила за намеси в обекта. Тези правила трябва да са
задължителни и да се спазват от всички ползватели на сградата.
Концепцията "отново баня" предлага функционална организация,
която възстановява традиционното ползването на минералната
вода в центъра на града и връща автентичната функция на
сградата - баня, цел №1 в принципите на опазване на национална
културна ценност. (Приложение 4)
Осъществяваето на концепцията се предлага чрез съвместно
интегрирано функциониране на банята с музея на София.
Постигането на това се предлага да се реализира посредством
общо входно фоайе-пасаж като необходим комуникационен,
визуален и контролиран пробив на партерно ниво. конролът се
осъществява в два важни за музея аспекта:
контрол на достъпа и контрол на климата

ВАЖНО СЪБИТИЕ С РОЛЯ НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА В СГРАДАТА

ВАЖНО СЪБИТИЕ ЗА СГРАДАТА

1998

1996

КОНКУРС СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
ЕТАП 1 -МУЗЕЙ;
ЕТАП 2- РЕСТОРАНТ +БАЛНЕОЛОГИЯ

ЕТАП 1- МУЗЕЙ НА СОФИЯ ОТ 2015
ЕТАП 2- ОПИТИ ЗА КОНЦЕСИЯ НА
ЧАСТ ОТ СГРАДАТА

1998

2008-2015

ПЪЛНОЦЕННО И ОСЪЗНАТО ПОЛЗВАНЕ НА ИЗВОРНАТА МИНЕРАЛНА
ВОДА В СГРАДАТА
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СЕВЕРНО КРИЛО -СПА
ИЗТОЧНО КРИЛО- ДЕПО ЗА МУЗЕЯ
НА СОФИЯ

1998

КОНЦЕПЦИЯ:
„ОТНОВО БАНЯ“ и МУЗЕЙ
ТЕРМАЛЕН КУЛТУРЕН
ЦЕНТЪР

1998

ФУНКЦИОНИРА КАТО БАНЯ, РЕМОНТИ; ПРОЕКТИ ЗА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ
НА ФУНКЦИИТЕ СВЪРЗАНИ С МИН.
ВОДА

1955-86

ПОСЛЕДВАЩА ЦЕЛ:
В чл. 6 от ЗКН е добавена нова т.19:
„ТЕРМАРНО НАСЛЕДСТВО - МИНЕРАЛНИ БАНИ“
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ПЛАН “ОТНОВО БАНЯ”
не СПА, не общинска баня, не аквапарк ....
ЦМБ е Център на термално-културното наследство в София
Предлага UX (User Experience), с който можеш да усетиш историята
със сетивата си.
• Отново Баня
• Концепцията е да се създадат препоръки, гъвкавост в
разработката на бизнес плана при PPP/PFI, което да възобнови
Банята.
• Уникален по себе си UX дизайн и възможността за създаване на
разнообразни бизнес планове
• Създаване на единствен по рода си UX продукт, който да
използва ресурс с историческа стойност
• Концесия, която да набляга върху факта, че сградата е общинска
собственост със социално значение.

концепция за
план "ОТНОВО БАНЯ"
1.
ЦМБ, е мястото, където можете да
преживеете историята на София
потопени в топлите минерални
басейни
2.
ЦМБ е отворена към града
3.
ЦМБ е място за отдих и общуване
4.
ЦМБ, е място, което може гъвкаво
да се приспособява към различни
бизнес модели
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реставрация зона

ДИАГРАМИ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЗОНИ

зона за свободно планиране
тераса

Връщането на Водата в сградата и разнообразни
термални услуги
Връщането на автентичната функция на сградата в СИ крило е
основно и определящо за предложението ни.
Високата архитектурна и културна ценност на интериорите в
главните пространства като двата големи басейна, са зони които
ще запазят функциите си и намесата в тях ще бъде минимална.
Ще се предлагат като зони за спорт, релакс в историческа среда.
В останалата част от сградата на ниво басейни е обществената
зона. Това е достъпът към сградата, пасажът с рецепция и каса,
търговски площи за козметика, спортни принадлежности,
сувенири, био продукти. В тази зона на пасажа предвиждаме и
кафе с маси на закрито, както и маси на терасата във вътрешния
двор, наречен от нас “Тераса Комин”.
Достъпът от ул.“Екзарх Йосиф” ще е подходящ за термални
процедури като ароматерапия, масажи, солни стаи. От тук
връзката с двете други нива е удобна и предполага услуги, които
могат да се предлагат отделно от основната класическа зона.

пасаж

На второ ниво и в сутерена ще бъде гъвкава зона, която може да
се организира по преценка на концесионера, спрямо нуждите на
пазара и на интереса сред посетителите.
В нивото на сутерена могат да се развият техническите и
обслужващи помещения, както и администрацията.
Много важно е съвместното ползване на общите пространства,
какъвто се явява пасажът - организиран така, че да е в помощ и
на двете страни. Посетителите на музея да се запознаят и
разгледат термалния комплекс и обратно, дошлите за развлечение
гости да се запознаят и научат интересни факти от историята на
София.
Преосмислянето на експозицията на музея, така че да дава
повече възможност за тематична връзка между градския бит и
култура в София през 20-ти век и термалната традиция, може да
изгради едно ново атрактивно пространство - ТЕРМАЛЕН
КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР.

ул. "Сердика"

"Тераса Комин"

площад на НАГ

ТЕРМАЛЕН
КУЛТУРЕН
ЦЕНТЪР

площад на НАГ

план "ОТНОВО БАНЯ"

ул.“Екзарх Йосиф”

пл." Бански"

пасаж

са

РИМ

са

па

са

ж

административна
зона

изследователска
зона

ЦМБ EXCHANGE
зона за
техническо
оборудване
изложбена зона

РИМ

ГРАДИНА НА ПЛ. " БАНСКИ"

диаграма на функционалните зони на ТЕРМАЛЕН КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
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ФУНКЦИОНАЛНИ ГРУПИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
Връщането на Водата в сградата и разнообразни
термални услуги
Гарантираме оптимално използване на минералната вода чрез
богато разнообразие от термални услуги.
С цел да избегнем ограничение в достъпа на полов принцип,
всички големи басейни се ползват с бански костюми. Посетителите
ще могат да се потопят в различно темперираните басейни и в
атмосферата на пищните пространства на историческата сграда.
Те могат да излязат за отмора и напитка в откритите дворове или,
прекосявайки пасажа (нов обединяващ пространствен елемент),
да се възползват от различни процедури като ароматерапия и
масаж. Ще има възможност и за семейни вани, сауна, топила,
парна баня, воден масаж на стъпала, зони за релакс.

Съвмествостното ползване на една сграда от двама обитателиинституции е предизвикателство и изисква креативност в
търсенето на позитиви от това съвместителство.
Зона "ЦМБ EXCHANGE" е възможност за развиване на
допълнителна функция, която да работи в полза на всички.
Една многофункционална площ, която да запознава посетителите
с историята на сградата и градската термална култура, може дори
да функционира като туристически информационен център, за
детски образователни занятия, уъркшоп или показване на филми
и фотографии от стара София.

към площад на НАГ

план "ОТНОВО БАНЯ"

към ул."Сердика"

РЗП 5,305м2

открити тераси за
вход на басейни

зона за реставрация : 930м
• Мъжки Басейн
• Женски Басейн
• Римска Баня
• Северно Фоайе

открита тераса "КОМИН"

РИМ

РИМ

РИМ
РИМ

ЦМБ EXCHANGE

2-ри етаж

1-ви етаж

сутерен
зона за свободно планиране
към градина на пл."Бански"

открита тераса
ЦМБ EXCHANGE
РИМ софия

400м22
310м
150м2
2

(сауна, семейна баня, парна баня и др.)

от пл."Бански"

реставрация зона

2

зона за свободно планиране : 4,375м
• пасаж
• различни бани

от чешима на
пл."Бански"
РИМ

(с тераси)

функционално зониране и достъп на
ТЕРМАЛЕН КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР

пасаж
достъп
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• масажни стаи
• релакс зона
• съблекални
• душове
• тоалетни
• кафене, ресторант
• магазини
• рецепция
• офиси
• стая за техническо оборудване
склад и др.
•открита тераса "КОМИН"
•открити тераси за вход на басейни

3,775м2
400м2
200м2

таблица на площите в
план "ОТНОВО БАНЯ"

КОНЦЕПЦИЯ

РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРНОТО И ИЗТОЧНО КРИЛО
НА ЦЕНТРАЛНА МИНЕРАЛНА БАНЯ
21

ОТВАРЯМЕ СГРАДАТА КЪМ ГРАДА С ПАСАЖ
Споделено пространство на ОТНОВО БАНЯ с РИМ
София
За осъществяването на връзката сграда-град предлагаме една
НОВА ЗОНА. Тя ще свързва пространствата и функциите в сградата
и тези непосредствено извън нея. Свързваме площад Бански,
градинката пред НАГ и зоната около комина с пасаж, разположен
по централната ос на сградата, а самият комин става паметник
на архитектурния модернизъм.
Пасажът, вграден в плътта на сградата, ще осъществява връзката
на двата големи басейна и решава проблеми, които биха
възникнали при спазване на обхвата на заданието в рамките на
СИ крило, граници поставени и в предишни проекти.
По повод на “Предпроектни проучвания за Спа център” 2006г.,
със същия обхват, Експертите оставят следните констатации и
предписания:
“Предложеното решение е със затруднени функционални връзки,
което влиза в противоречие с основни композиционни и
пространствени елементи на сградата и не използва потенциала
на протестантството развитие на сградата като
е прекъсната централната ос на сградата
е затруднена комуникацията между големия и средния басейн.” [1]
и също:
“достъпът на малкия басейна се осъществява на второ ниво от
галериите на басейните. Това решение усложнява функцията на
сградата.(...)
Връзката на двата басейна да се търси на нивото на басейните”

Протокол 34/21.12.2006г. Заседание на експертния съвет на
НИПК
[2]Протокол от 06.03.2007г. От НИПК
[1]

[2]

Предлаганото от нас решение осигурява достъп, съобразен с
принципите на автентичната архитектурна композиция и става
лесен и атрактивен, ще даде възможност за ново развитие и на
музея в южната част. Осигуряваме една устойчива социализация
на сградата, която е във взаимодействие с околните пространства
и генерира нови дейности.
През централната ос на сградата, между двата големи басейна,
се прекарва нова колонада. Тя ще е артерията, която прави
връзка между задния двор и главното фоайе на банята, но ще
играе и роля на вход към двата басейна. Повдигайки нивото на
двата вътрешни двора, те ще са открито преддверие към
басейните. Колонадата продължава към обширна тераса,
разполагаща се в задния двор, която се разпростира до зоната с
комина. Входът на терасата ще е парадно стълбище, което е
открито към намиращия се пред сградата на НАГ площад. Този
нов коридор прави Банята по-отворена към града и ще създаде
благоприятни условия за развитие на зоната зад сградата.
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СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НКЦ И
НЕОБХОДИМИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
Специфични дейности за опазване на НКЦ и прогнозни стойности за
реализация

ЛЕГЕНДА / ОПИСАНИЕ:
КОНКРЕТНИ ЗА СЕВЕРНО И ИЗТОЧНО КРИЛО:

Зона - Баня

КРР ДЕЙНОСТИ ПРИ САВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА ОЦЕНКА:

Зона - РИМ

(Приложение 5)

- ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КРР - ФАСАДА СЕВЕР
- ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КРР -ФАСАДА ЗАПАД
- ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КРР -ФАСАДА ИЗТОК

ОБЩИ ЗА ОБЕКТА:
1 - Проучване на актуалното състояние на целия обект
2 - Изработване на подробни специфични правила и норми
за работа и поддръжка на обекта, които се спазват от всички
ползватели

1-ви етаж

сутерен

2-ри етаж

покрив

- БАСЕЙНИ
- ФОАЙЕТА
РЕКОНСТРУКЦИИ
- ПОКРИВ
УКРЕПВАНИЯ
- ВСИЧКИ ЗОНИ С УСТАНОВЕНИ КОНСТРУКТИВНИ ДЕФОРМАЦИИ
ПРЕУСТРОЙСТВА

Тераса "КОМИН"

Под тераса

- ВСИЧКИ ЗОНИ С ОЦЕНКА "Г"

НОВИ НАМЕСИ
Зона - РИМ

Зона - РИМ

Зона - РИМ

Зона - РИМ

- ЦЕНТРАЛНА ЗОНА
- ТЕРАСА "КОМИН"

Проектна обезпеченост
Изготвяне на задание за
извършване
на"Проучвателни дейности
(Проучване и документиране)
по
ОНКН* за северното и източно
крило [1],
които да дадат актуалното
състояние
на обекта и изготвяне на
специфични
норми и правила за работа и
поддръжка на обект ЦМБ**,
НКЦ***
от национално значение"

Фаза Работен Проект

Фаза Конкурс / Концесия

Фаза Предпроектни Проучвания
Изготвяне на
конкурсно задание за
"Проект за
възстановяване на
минералната баня в
северното и
източното крило в
сградата на ЦМБ гр. София"[2]
Част от заданието са
изготвените във фаза
предпроектни
проучвания[1]

Изработване на
проект за [1]

Журиране,
Обявяване
на
резултатите,
Договаряне

Обявяване на
кокурс за [2]

Съгласуване
на ТП [2] в
СО и
издаване на
РС

Съгласуване
на ТП [2] в
НИНКН

време
(дни)

60

150

120

150

60

150

60

150

60

240

150

отговаря

СО

СО

изпълнител

СО

СО

СО

СО

участници

СО

изпълнител

изпълнител

Обявяване на ОП за
[1] и Избор на
изпълнител за [1]

Съгласуване на
[1] в НИНКН

Съгласуване на
заданието за [2]
в НИНКН

Изготвяне на
конкурсни
материали за
[2]
* ОНКН - Опазване на недвижимото културно наследство

60
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30
изпълнител

Изготвяне на
РП за [2]

** ЦМБ - Централна минерална баня

*** НКЦ - недвижима културнаценност
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НАСОКИ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ
Оценка на автентичността, състоянието и значението на частите, съставляващи
обекта нкц - дефиниции и подход към тях:
ОЦЕНКА „А“
- Единствен по рода си обект / група обекти / или елемент(и) с
голяма стойност- при опазването трябва да има подход към
пълното съхранение, реставрация и консервация на оригинала.
-НАУЧНА- група/обект/елемент, единствен по рода си, имащо
научно - инженерно, архитектурно, урбанистично, или друго
значение; със стилоопределящи данни свързвани с конкретна
строителна школа, период или друга строителна практика;
-АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНАвисока
архитектурнохудожествена стойност чрез съчетание и отношение между обеми,
цветове и материали, уникални детайли; органично свързан със
средата - урбанизирана и ландшафтна; устройствен визуален
репер, самобитен, рядко срещан по характер;
-ИСТОРИЧЕСКА- исторически, етнографски или друг документ,
свързан с определени факти, традиции, бит, ритуали, чествания,
събития, свързан с определена историческа личност и др.;
ОЦЕНКА „Б“
-Характерен обект / елемент със стойност- при опазването и в
реставраторският подход се допуска частична подмяна на
елементи с новоизработени аналогични по данни: снимки,
чертежи, образци
-НАУЧНА- в подкрепа на факт от инженерно, архитектурно,
урбанистично или друго естество с доказано историческо
значение;

-АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНА- типологичен елемент с
доказана значителна архитектурно-художествена стойност; добро
съчетание на цветове и материали, добри детайли
-ИСТОРИЧЕСКА- включен в документи или исторически текстове

ОЦЕНКА "А"
ФУНКЦИЯ -ЦЕНТРАЛНА МИНЕРАЛНА БАНЯ
НА ГР- СОФИЯ

ОЦЕНКА „В“
-Липсващ елемент- при опазването и в реставраторския подход
се допуска възстановка по аналози; има косвени данни за вида
му.
-НАУЧНА- обектът / елементът не е подробно проучван и научната
му стойност не може да се определи, за него може да се съди по
сходства и по подобия
-АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНА- не може да се определи, има
само предпоставки за художествена значимост
-ИСТОРИЧЕСКА- инфоративно упоменат в текст, интерпретация на
свидетел, разкази на очевидци и др.

СИМЕТРИЯ НА ФАСАДА И ПРОСТРАНСТВА
ФАСАДА СЕВЕР
ФАСАДА ЗАПАД
ФАСАДА ИЗТОК*
ПРОСТРАНСТВО И ИНТЕРИОРИ:
МЪЖКИ БАСЕЙН
ЖЕНСКИ БАСЕЙН

-

ФАСАДА - ВЪТРЕШНИ ДВОРОВЕ
ВЪТРЕШНИ ДВОРОВЕ
НАСТИЛКИ
РИМСКА БАНЯ
ФОАЙЕ - СЕВЕР
ПОКРИВ

Оценката и определянето на автентичността се прави въз основа
на установената
оптимална дата - Първи строителен период - 1913 г.
Оценката за ценността на всеки елемент от сградата се
развива подробно при извършване на актуалните проучвателни
мероприятия към датата на възлагането им!

ЗОНА - МУЗЕЙ

ЗОНА - МУЗЕЙ

ОЦЕНКА "В"
ПРОСТРАНСТВА ВЪВ ФОАЙЕ - МУЗЕЙ
ОЦЕНКА "Г"
ЗОНА БАНЯ
ПОМЕЩЕНИЯ В СУТЕРЕНА
ПОМЕЩЕНИЯ В ИЗТОЧНОТО ЦЕНТРАЛНО КРИЛО
ПОМЕЩЕНИЯ В СЕВЕРНОТО КРИЛО

2 ЕТАЖ

1 ЕТАЖ

ЗОНА - МУЗЕЙ

ДЕФИНИЦИИ НА ОЦЕНКИТЕ ЗА "СТЕПЕН НА ЦЕННОСТ" НА ЕЛЕМЕНТИТЕ В ОБЕКТА И КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИЯ ПОДХОД КЪМ ТЯХ:
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* ОЦЕНКА „А“
- Единствен по рода си обект / група обекти / елемент(и) с голяма стойност

КОМИН

ОЦЕНКА "Б"

ОЦЕНКА „Г“
- Няма стойност / отношение - при опазването и в раставраторския
подход е допустима свободна интерпретация/смяна с друг вид

ПРИЗЕМИЕ

ЗОНА - МУЗЕЙ

ЛЕГЕНДА / ОПИСАНИЕ:

ЗОНА - МУЗЕЙ

- опазването и рестарваторския подход трябва да се съобрази с необходимостта от пълно съхранение, реставрация и консервация на оригинала.

- НАУЧНА - група/обект/елемент, единствен по рода си, имащо научно - инженерно, архитектурно, урбанистично, или друго значение; със стилоопределящи данни свързвани с конкретна строителна школа, период или друга строителна практика;

ПОКРИВ

ЗОНА - МУЗЕЙ
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НАСОКИ ЗА КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ
Анализ на конструкцията и мерки за реализиране на
предложението
Текущото състояние на конструкцията е установено след
извършени огледи на място, като е взето предвид и Експертно
конструктивно становище от 16.11.2018 г. – изготвено от д-р инж.
Атанас Георгиев и инж. Георги Колчаков.
Становището има по-скоро информативен характер и в описателен
вид разглежда някои от констатираните дефекти в конструкцията.
Изводите в него систематизират основните проблеми в няколко
групи конструктивни елементи: 1) бетонни подове със стоманени
профили; 2) колони; 3) стени на северното крило. Дадени са някои
общи насоки за разрешаване на проблемите. Впечатление прави
тълкуванието, че осигуряването на конструкцията за вертикални
товари избягва необходимостта от сеизмично осигуряване.
Предложената архитектурната концепция за развитие на
северното и източното крило на Централна минерална баня в
град София не поражда необходимост от конструктивни мерки,
които биха нарушили интериора и културно-историческата
идентичност на сградата. Тя предвижда развитие на обекта, което
оползотворява оптимално съществуващото положение на
конструкцията.
Основната част от конструктивните мерки, разгледани в настоящия
документ, са предвидени от гледна точка на възстановяване на
съществуващи дефекти и привеждане на сградата към
изискванията на съвременните стандарти за конструктивно
проектиране. Архитектурното решение не влияе съществено
върху общия подход за конструктивно усилване.
По-съществените архитектурни намеси в съществуващата
конструкция могат да бъдат систематизирани както следва:
•Обособяване на пасаж на кота +/- 0.00, което е свързано с
премахване на носещи и неносещи зидове и подови конструкции.
Зидовете, които не се разрушават следва да бъдат конструктивно
осигурени извън равнината си. Предвидено е изграждане на нов
покрив над пасажа, който да стъпи на независима (отделена на
фуга) нова конструкция.
•Изграждане на нова тераса откъм сградата на Направление
„Архитектура и Градоустройство“ и внедряване на нови задигащи
конструкции до кота +/- 0.00 във вътрешните дворове на сградата
на Централна баня. Те следва да бъдат отделени конструктивно
чрез фуга, а влиянието на фундаментите им върху съществуващото
фундиране на сградата да бъде изследвано.

Предвидени конструктивни
архитектурната концепция

мерки

за

реализиране

на
пасаж kota +/- 0.00

1. Отстраняване на дефекти и осигуряване на дълготрайността
на конструктивните елементи
•Репарация на ерозирали фасадни зидове
•Репарация на стоманобетонни елементи
•Инжектиране на пукнатини в стоманобетонни и бетонни
елементи
•Възстановяване на преградни неносещи и слабонатоварени
второстепенни зидове
•Обработка на пукнатини в носещи главни и фасадни зидове
•Подобряване и заздравяване на земната основа чрез
инжектиране под ниско налягане
2. Усилване за вертикални товари и сеизмични въздействия
•Усилване на сводове и куполи с външнозалепена полимерна
армировка от въглеродни нишки
•Усилване на колони с външнозалепена полимерна
армировка
•Усилване на колони със стоманени кожуси от „L” профили
•Усилване на колони със стоманобетонен кожух от
самоуплътняващ се бетон
•Вграждане на стоманобетонни ограничаващи пояси
•Усилване на съществуващи подови конструкции

Независима нова структура на пасаж

•Торкретиране на зидове
•Вграждане на нови стоманобетонни сеизмични стени
•Сеизмично усилване на зидани стени с отвори чрез
външнозалепена полимерна армировка
•Сеизмично усилване чрез вграждане на стоманени
вертикални връзки
•Подобряване на сеизмичното поведение, чрез вграждане
на виброгасящи устройства
•Прилагане на система с настроена маса
Заложеното архитектурно решение за развитие на северното и
източното крило на Централна минерална баня в град София не
налага внедряването на конструктивни мерки, които биха
нарушили културно-историческата идентичност на сградата. То
предвижда оптимално оползотворяване на съществуващото
положение на конструкцията. (Приложение 6)
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Усилване на купол с външнозалепена
полимерна армировка от въглеродни нишки

Носещи зидове с монтирана армировка,
подготвени за торкретиране
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ТЕРМАЛЕН РЕСУРС
За функциониране на термален център има два
източника на минерална вода
1. НАХОДИЩЕ СОФИЯ-ЦЕНТЪР (КАПТИРАН ЕСТЕСТВЕН ИЗВОР)
- дебит от 12,5 l/s
- слабоминерализирана
- темеретура 46°С
- вода с умерено до силно алкална реакция
- съдържа флуорид
- подходяща при стомашно-чревни и бъбречни заболявания
- питейни качества: натурална минерална вода, хипотермална
2. СОНДАЖ С-3хг (за момента се ползва само за мониторинг)
- дебит 22l/s (1972г.)
- темеретура 48°С
- устойчив физико-химичен състав
Във връзка с изготвяне на „Концепция за развитие на северното
и източно крило на Централна минерална баня в София“ от
СТОЛИЧНА
ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ
"АРХИТЕКТУРА
И
ГРАДОУСТРОЙСТВО" на всички заинтерисовани екипи бе
предоставен достъп за оценка актуалното състояние на каптажа
на Централната минерална баня. Направени са два огледа на
18.08.2020г и на 03.10.2020 г.
На 18.08.2020г беше замерено сумарно водно количество от
13,5 l/s на термалните води изпомвани от резервоара на ПС.
На 3.10.2020г бе направен опит за замервана на изливните води
от каптажа в черпателната камера.
За целта от СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАПРАВЛЕНИЕ "АРХИТЕКТУРА И
ГРАДОУСТРОЙСТВО" осигуриха спирането на помпите към
чешмите за обществено водоползване.
Оказа се, че преливната система включва няколко преливни
камери, като тази, в която ние очаквахме да се излива свободно
водата е последна в системата. След напълване на първата
преливна камера водата от каптажа навлезе на най-ниска кота
във втората преливна камера, смесвайки се с води от дъното на
последната. При тази фактическа обстановка не може да се
поднесе мерителен съд за точно измерване
Предвид
фактическата обстановка, взехме решение за
включване на работната помпа, която отводнява черпателната
шахта на КЕИ. В тази ситуация имахме реален шанс да измерим
точно водните количества, тъй като в началото системата
компенсира и изпомпва точно толкова, колкото навлиза в нея.
Чрез сумарен отчет на двата водомера бе измерен дебит от 12,5
l/s, равняващ се на изливните води от КЕИ. (Приложение 7)

Към предвидената цялостна реконструкция на Централната
минерална баня се предлага да функционират следните
рекреационни и балнеологични съоръжения, ползващи
минерални води:
2 броя басейни за спорт, отдих и рекреация с кубатура 175 m3
към мъжкото и женско отделение;
По 1 брой лечебен басейн с обем 16 m3 към мъжкото и женско
отделение;
и други термални съоръжения
Басейните за спорт отдих и рекреация към мъжкото и женско
отделение ще бъдат с полезен обем от 175 m3 всеки. Съоръженията
ще се ползват целогодишно, като пълният им обем ще се подменя
един път седмично. Опресняването на минералната вода в
басейните ще се извършва в количества до 15% от работния им
обем ежедневно. Температурата в басейните ще се поддържа
според изискванията за спорт, отдих и рекреация, не по-висока
от 32 °С съгласно Инструкция № 34 за хигиената на спортните
обекти с последно изменение от 2002г.

При този средногодишен дебит се осигуряват и необходимите
водни количества за "нерегламентираното" водовземане към
обществените чешми от 3,5-4 л/с и остават свободни водни
количества до 4,71 л/с, които могат да се ползват примерно за
допълнителни обществени чешми и/или други дейности.
Използвайки аналогията на съществуващата ситуация като
обществени чешми пред ЦМБ и пропусквателната способност на
един чучур, възлизаща на 0,05 л/с, то за 10 нови обществени
чешми необходимият средногодишен дебит ще възлиза на 0,5 l/s
при годишни водни количества от 15768 кум.метра.
(Приложение 8)

Въз основа на направеното в настоящата обосновка проектно
разпределение може да се направи следното обобщение относно
необходимите водни количества за водовземане от Каптиран
естествен извор от НМВ „София-Център” към Централната
минерална баня при следните експлоатационни параметри:
Проектен дебит:
До 3,29 l/s - средногодишен дебит за 365 дни;
Разпределение на водното количество:
Денонощно водно количество до 284 m3 за 365 дни;
Годишно водно количество до 103603,56 m3 в категория "други"
- "водоползване за профилактика и рекреация, когато минералните
води се ползват чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в
обект, който не е регистриран по Закона за лечебните заведения".
Горната обосновка третира една добре оборудвана хигиенна
баня с балнеолечебни и хигиенни процедури , която ще работи
целогодишно с един почивен ден седмично.
При устойчиво развитие на проекта общо ползваните водни
количества за 10 годишен период към банята биха били
1036035,6 куб. метра, отговарящи отново на средногодишен
дебит от 3,29 л/с.

12.5 l/sec
46 °С
КАПТИРАН ЕСТЕСТВЕН ИЗВОР

кубатура

кубатура

175m

3

16m3
3 БАСЕЙНА НА ЦМБ
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ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА

Цена

1

Реконструкция на водопроводна мрежа с тръби с
подходящ диаметър и изолация, вкл. подмяна на
фасонни части, водомери, спиртелни кранове и др.

15 000 лв.

2

Изграждане на нова водопроводна мрежа (където е
необходимо) вкл. топлоизолация на тръби, фасонни
части и фитинги

5 000 лв.

3

Реконструкция на канализационна мрежа с тръби с
подходящ диаметър, вкл. подмяна на фасонни части,
ревизионни шахти и други съоръжения по мрежата

18 000 лв.

4

Изграждане на нова канализационна мрежа (където
е необходимо)

8 000 лв.

5

Изпълнение на технология към басейни, вкл.
технически помещения, доставка и монтаж на помпи,
филтри и т.н.

15 000 лв.

към уличина канализация

от водопровод за мин. вода

Дейност

от водопровод за мин. вода

№

от уличен водопровод

Чрез довеждащ водопровод за минерална вода, водата ще
постъпва в ЦМБ, като водопроводът ще бъде оборудван с
водомерен възел за измерване на използваното водно количество
минерална вода. Водомерният възел ще бъде монтиран или във
водомерна шахта или в общо помещение, осигуряващо ограничен
достъп. От там чрез помпа ( при необходимост) водата ще се
разпределя към отделните съоръжения – чешми, басейни и др,
чрез изграждане на водопреносна мрежа за минерална вода,
проектирана и изградена, съгласно действащите нормативни
уредби в страната.
Опресняването на минералната вода в басейните ще се извършва
в количества до 15% от работния обем на басейните. За да бъде
возможно това, се предвижда подмяна на водопреносната мрежа
за студена вода, и изграждането и наново на местата където е
необходимо. На приложената схема са отбелязани местата,където
ще бъде необходима допълнителна намеса в сградата.
Предвижда се и реконструкция на съществуващата
канализационна мрежа в сградата, до включването на сградното
канализационно отклонение в уличаната канализационна мрежа
на града, както и подмяната на съоръженията към нея (ревизионни
шахти, КПС и др.)
За басейните е необходимо изграждането на технически
помещения, където ще се разположат помпите и филтрите за
проомиване на водата. Освен гереспоменатите ремонти
дейности, трябва да се има предвид, че ще трябва да се изпълни
и технология на басейните – помпи, филтри, зяедно с технически
помещения. По време на експлоатация ще бъде необходима
поддръжка на помпите, както и да се предприемат необходимите
дейност по обеззаразяване на водата в басейните.
Може да се разгледа възможността за изграждане на зона с
инсталация с минерална вода против замръзване (по тротоарите
в близик улици). Възможността за изграджадането на инсталацията
към момента не е включена в прогнозната стойност и към списъка
с дейностите свързани с водопреносната, водоразпределителната
и канализационната система в контекста на предложените
функции.

от уличен водопровод

списък на дейностите свързани с водопреносната, водоразпределителната
и канализационната система в контекста на предложените функции

към уличина канализация

техническо мощение
реконструкция/изграждане на
водопроводна мрежа
изграждане на водопроводна
мрежа за мин. вода

схеми на връзка на сградата с градската водопреносна и канализационна
инфраструктутра
KENGO KUMA & ASSOCIATES, INC. + ЯМАЗАКИ ПЛЮС ИВАНОВА АРХИТЕКТС ООД

реконструкция/изграждане на
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ВЕНТИЛАЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ
Предложения за мерки за предотвратяване на
влагата и добър климат в сградата
Добрият микроклимат е от особено значение за съвместното
съществуване на двете основни функции в сградата- тази на
Музей и на Термален център.
При построяването на сградата в началото на 20-ти век е
предвидена естествена вентилация в шахти, скрити в колоните и
с отвори в куполите. Вътрешните открити дворове също са
изключително важни за естествената вентилация, но при
преработката на проекта за музея, те са усвоени и затворени за
зали за експозиции, което допълнително усложнява осигуряването
на добър микроклимат в сградата.
В предложението ни двата останали открити вътрешни двора се
запазват. Освен тях, пасажът, разположен по централната ос на
сградата,също ще подпомага вентилацията. Предлагаме и
допълнителни мерки като изолации с използване на водозащитно
фолио, които се поставят под облицовката на плочките по стените
и пода на пространствата и не позволяват парата и влагата да
проникне в тухлената зидария.

Монтирането на принудителна вентилация на отворите в купола
ще намали значително количеството пара в помещенията и е найлесното и ефективно решение.
Отоплението на сградата с термална система, монтирана в
подовете и стените е изключително подходящо при наличието на
този ресурс. С отпадните води от инсталациите и термалните
съоръжения могат да се изградят системи за улично подгряване
на настилките против замръзване.

екстериор

интериор баня

плочка
Адхезивен водоустойчив хоросан
Изолация
Дренажен слой за кондензация
FRP водоустойчив слой
Отопление на стена
тухлена зидария

вода от кондензация

детайл за мерки срещу влага

изход за отвеждане на изпаренията
вентилатор

вход за въздух
вход за въздух

водна пара

вход за въздух

изолация
вход и изход на въздушен поток
изход на влажен въздух и изолация против влага
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МОДЕЛ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА
ПЛАН "ОТНОВО БАНЯ"
С японско ноу-хау
Екипът ни е българо-японско обединение, сформирано с
единствената мотивация да направи ЦМБ ОТНОВО работеща минерална БАНЯ.
Япония е една от държавите с най-много минерални извори в
Света, а България, е втора в Европа по богатство на минерални
води. Моье да се каже, че споделят общата съдба на термално
богатство. Нашия екип работи в името на това да намерим общ
език между тези два на пръв поглед коренно различни, но
всъщност много подобни светове.
Япония има множество примери на термални курорти, които
успешно се прилага симбиозата между културно обогатяване на
посетителите и развлекателен термален отдих. Именно тъй като
София има голям потенциал поради богатия исторически контекст,
смятаме че трябва не само да се обърне специално внимание,
но и да се поиска сътрудничество за развитие на термалния
бранш в София от Япония. Целта ни е да разработим план, който
е привлекателен за инвестиране и участие на японско
финансиране в проекта.

В последните години в България се разчита предимно на
финансиране по Европейски програми, а е важно да се използват
и други възможности. България не е единствено Европейска
държава, тя е и връзката с Азия и може да се обърне към Изтока.
и Ориента, Копринен път, който свързва Изтока и Запада през
земните недра с вряща, чудотворна вода.
За да бъде възможно българо-японско сътрудничество за
реализиране на проекта са нужни усилия и подготовка на Столична
община, за да предложи атрактивни концесионни условия и да
даде възможност на инвеститора за креативни и гъвкави бизнес
решения.

План “ОТНОВО БАНЯ” има бъдеще, ако се работи и търси такъв
модел:
- Създаване на условия за инвестиция от страна на СО
- Намиране на инвеститор от Япония
- Финансова подкрепа от японски фондове
- Разработване на архитектурен проект и строителство от японски
екипи
- Управление и мениджмънт от японски екипи и с високо качество
на услугите.

Собственост върху
недвижими имоти
СОФИСКА ОБЩИНА

финансиране

Собственост върху
недвижими имоти

японско
частни фондове

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

частни фондове

договор

договор

J-SPC
Бизнес права

финансиране

услуги
Бизнес права

Частни фондове
Фонд за градско
развитие (ФГР)

пари

потребители

услуги

SPC

ФИ
фондове

цена

поръчка
Архитектурен
дизайн офис
проект

поръчка
Cтроителна фирма
СМР

пари

поръчка
японски
Архитектурен
дизайн офис

поръчка
Оперативна
компания

проект

Местен бизнес
субект
цена

поръчка
японска
строителна фирма
СМР

поръчка
японска
оперативна
компания
управление поддържка

управление поддържка

схема на PFI бизинес систем (стандард)
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Съдържание

втора глава
БИЗИНЕС ПЛАН И БИЗИНЕС МОДЕЛ на
развитие на северното и източно крилона централна минерална баня
31. АНАЛИЗ НА ПАЗАРА
Глобален уелнес пазар
СПА туризъм в България
32. СПА туризмът в София

45. Достъп
Работното време
Капацитет на услугите
Управление на рисковете
Оперативен риск
Строителен риск
Експлоатационен риск
46. ФИНАНСОВ ПЛАН

33. АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Добри примери от България
34. Добри примери по света
35. МАРКЕТИНГ ПЛАН
Цели и предимства на идеите, залегнали в Концепцията
Мисия
Визия
Предложения за ползи и отличителни характеристики
36. SWOT анализ на Централна минерална баня
37. Общ целеви сегмент
Специфични целеви сегменти
Целеви и потенциален брой на посетителите на предложените функции
Привличане на потребители
38. Популяризиране и реклама
39. Специфични канали за местни (локално ниво-жители на София)
Специфични канали за туристи (регионално, национално и международно ниво)
40. Кампании
41. Продажби и дистрибуция
Предложение за стойност
Брандинг на дестинация/забележителност
42. План за управление
Времеви график
43. ОПЕРАТИВЕН ПЛАН
Материални / физически активи
Доставчици
Доставчици на услуги
Доставчици на стоки, материали и консумативи
Алтернативни доставчици
44. Обслужване
Качествен контрол

47. ПРОГНОЗНИ ФИНАНСОВИ РАЗЧЕТИ
Основни допускания
Първоначални инвестиции
Основен ремонт и обновяване на оборудването
Източници и размер на приходите
1. Приходи от водни и термални услуги
48.
2. Приходи от наем
3. Приходи от други дейности
4. Анализ на приходите
49.

Разходи за експлоатация и поддръжка
1. Разходи за експлоатация
2. Разходи за текущ ремонт и поддръжка
3. Анализ на разходите за експлоатация и поддръжка.

50. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА
1. Нетна настояща стойност (NPV)
2. Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)
51. 3. Индекс на рентабилност (PI)
4. Срок на откупуване на инвестициите (PBP) и дисконтиран срок на откупуване
5. Оценка на проекта
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АНАЛИЗ НА ПАЗАРА
Глобален уелнес пазар

СПА туризмът в България

СПА индустрията се превръща в световен феномен, който е на път
да обедини човечеството в името на общата цел „как да живеем
и да се чувстваме добре”. СПА е състояние на пълно физическо,
психическо и социално благосъстояние, неделимост на тяло, ум и
дух. Хората непрекъснато се стремят да намерят баланс в
забързания ритъм на живот, а туристическата СПА индустрия
предоставя точно тези услуги.

В България спа и уелнес туризмът е перспективен и
високоефективен отрасъл (според данни на Министерството на
туризма, www.economy.bg) и през последните пет години е найбързо развиващият се сектор.

СПА туризмът е с най-бързо развиващите се темпове в световен
мащаб и расте с 50% по-бързо от общия глобален туризъм, а
глобалният пазар на СПА туризъм се очаква да нарасне с 21% до
2026 г.
Бързият растеж на уелнес туризма по света е стимулиран и от
нарастващата средна класа, нарастващото желание на
потребителите да възприемат уелнес начина на живот и интереса
към пътуванията с преживявания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Спа и уелнес индустрията се развива с бързи
темпове и предоставя огромен потенциал за инвестиции.

Пазара на уелнес
туризъм е изчислен
на:

Места със СПА услуги, с
минерална вода:

37.1b долара

439 милиарда
долара

Места със СПА услуги, с
без минерална вода:

36% се падат на Европа

19.1b долара

Глобалният пазар на
СПА туризъм се
очаква да нарасне с:

Пазарът расте с:

21%

50%

до 2026г.

по-бързо от общия
глобален туризъм

83%

40%

ПОВЕЧЕ ПЪТУВАНИЯ С ЦЕЛ
СПА АКТИВНОСТИ

17%

0РИЕНТИРАНИ КЪМ
ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА
ЖИВОТ

МЕЖДУНАРОДНИТЕ

ПЪТУВАТ
РЕДОВНО

Най-бързо растящи
европейски пазари на
уелнес туризъм
(годишен темп на растеж)

Международният уелнес
турист харчи 53% повече
отколкото другите туристи

Russia
13.1% - 8.5mil
Turkey
12.6% - 5.4mil
Poland
12.4% - 4.1 mil
Switzerland 8.9% - 5.4mil
Hungary
8.9% - 2.4 mil

Местният уелнес турист
харчи 178% повече в
сравнение с останалите
местни туристи

СПА туризмът има най-голям потенциал за привличане на
пътувания през четирите сезона, което води до икономически
ползи, а възможността за целогодишна заетост и настаняване
привлича повече туристи. Освен това: той е устойчив и
перспективен; дава възможност за висока доходност; висока
възвръщаемост на капитал и труд; изгражда добър имидж в
посока устойчиво развитие на дестинацията и като място, което
предлага висококачествени услуги.
България е една от най-богатите територии на минерална вода
в света. Нареждаме се на второ място след Исландия в Европа
по запаси от почти всички видове минерални води. Още през
2011 г. доклад на Economist Intelligence Unit посочва страната ни
като една от най-бързо развиващите се дестинации за здравен
туризъм в Европа. За последните пет години в областта на
балнеологията и СПА туризма са инвестирани около 8 млрд. лв.
България има голям потенциал и реални възможности да се
утвърди като целогодишна туристическа дестинация, защото:
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•Разполага с благоприятен климат и изобилие от минерални
води - 600 разработени находища на минерална вода с
различни лечебни ефекти.
•Лечебните свойства на минералните извори са безспорни 90% от масовите заболявания могат да бъдат третирани.
•Минералните извори са част от културното наследство и
традиции на България.
•Наличие на много добри центрове и хотели (в т.ч. четири и пет
звезди) - над 50 курорта с минерални извори.
•Предлага се широк спектър от лечебни и възстановителни
програми.
•Предлагат се отлични условия и обслужване на достъпни цени.
•Има достатъчен брой специалисти в тази област (данни на
НСИ).

БИЗИНЕС ПЛАН И БИЗИНЕС МОДЕЛ

РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРНОТО И ИЗТОЧНО КРИЛО
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СПА туризмът в София
Прогнозите на Министерство на туризма са за значително
увеличени обороти:
•Спа туризмът е с дял 3% от БВП и се очаква да се удвои или
утрои през следващите 6-7 години.
•Търсенето е нараснало 3 пъти за последните 5 години.
•Според дългосрочната стратегия за туризма на България до
2030 г. се очаква към 2020 г. делът на туризма в БВП да
достигне 18%, а броят на туристите (без транзитно
преминаващите) да достигне 9 милиона души.
•Увеличава се броят на хора, които се нуждаят от лечение и
профилактика, както и здрави хора, които търсят релаксация и
подобряване на цялостното физическо и психическо състояние.
Неизползван ресурс на минерални извори. Спа туризмът е
перспективен, но ако не успеем да използваме даденостите си
той ще превърне в неосъществен ресурс. В страната ни са
оползотворени само 20% от минералните извори, а имаме почти
всички видове минерални води, които се срещат по света с
температура от 10°C до 103°C с доказани лечебни свойства.
Понастоящем 1.5% от водите се използват за питейни нужди и
бутилиране, а по-малко от 0.4% за балнеолечение. Притежаваме
огромни ресурси от минерална вода, които не се използват:
общият дебит на минерални извори надхвърля 100 млн. т.
годишно, от които се използват по-малко от 10% (според данни от
Стратегията за ускорено икономическо развитие 2007 г.).
Анализ на туристите в България показва, че в рамките на
почивката си са практикували: морски туризъм, туризъм с цел
лечение /профилактика и културен туризъм, като при практикуване
на специализираните видове туризъм, е налице склонност сред
чуждестранните туристи да съчетават преживяванията. Отчетен е
интерес от всички възрастови групи. Най-голям е на хората между
30 и 50 години, т.е. работещите и най-платежоспособни клиенти.
От чуждите туристи най-голям интерес проявяват руснаците,
македонците, сърбите и гърците. Потенциал има и от израелския
пазар.

Основни тенденции в пътуванията:
•Уикенд и кратки пътувания
• Кулинарни
•Бизнес пътувания комбинирани с разглеждане на
забележителности, опитване на местна кухня, посещения на
културни/арт места
•Семейни пътувания с цел приключения
•Предпочитат преживявания
•Екологични пътувания
•Регионални специфични преживявания
•История и култура

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Бъдещето на сектора е изключително
перспективно и България притежава всички възможности да бъде
позиционирана на термалната картата на Европа: природни
дадености, климат, минерални извори с доказани лечебни и
благоприятни свойства за физическото и психическо здраве,
целогодишно предлагане на услуги.

На територията на Столична община има атрактивни възможности
за развитие на спа обекти. Само в София има 46 минерални
извора, но все още не е развита като туристическа дестинация в
тази посока. София е единствената столица в Европа с всички
видове минерална вода. В София, която е възникнала и се е
развивала през вековете благодарение на минералните си
извори, но реално се използва около 24% от минералната вода.
Засега на територията на Община София се използва само
капацитета на Минерална Баня ”Панчарево”, която е
единственият работещ общодостъпен комплекс с минерална
вода, което е крайно недостатъчно за задоволяване на нуждите и
в предвид отдалечената локация е посещавана предимно от
местни жители.
Използване на минерални извори в градски спа центрове.
Центрове, които ползват изключителния ресурс на минералната
вода, ще се превърнат в печеливша стратегия за развитие. Новите
възможности за спа индустрията са свързани с новия начин на
мислене и живот на потребителите: личната отговорност да се
грижат за здравето си и личното себеусещане за преживяването:
вода, терапии и разкрасяващи процедури, почивка в комбинация
с духовно обновление.
Увеличено търсене и нови тенденции. Комбинацията между
тяло и дух също е от съществено значение: не е възможно да
излекуваш едното, без да отделиш внимание и на другото. В
днешни дни, новите тенденции на пазара продължават да
подчертават значението на автентичното, на местното
в
създаването на спа и уелнес преживяването.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Потребителите активно търсят преживявания,
които да включват пълна гама от емоционални и физически
усещания чрез спа процедури на базата на регионални традиции.
Спа и уелнес тенденцията има дълбоко въздействие върху
развитието на успешна дестинация, особено върху имиджа й и
позиционирането на пазара. София има всички дадености да се
превърне в „град на термите“.
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АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Добри примери от България
Конкуренция в СПА индустрията наричаме отделни туристически
предприятия с цел привличане на по-голям брой потребители.
Основните характеристики, според които едно туристическо
предприятие може да бъде определено като конкурентно са
следните:
•Предоставяне на качествени, иновативни и атрактивни услуги,
които да предлагат по-добри преживявания, използвайки
природния ресурс
•Имидж на дестинацията

Можем да направим следните изводи:
•В България има силно развит конкурентен пазар с широк кръг
от спа услуги и процедури, туристическата инфраструктура е
добре изградена, има високо категорийни хотели със СПА
центрове,
СПА и уелнес центрове. Сравнително добро
съотношение между цена и качество.
•Единствената работеща минерална баня на територията на
Община София е Минерална Баня ”Панчарево“, която е крайно
недостатъчна за задоволяване на потребностите на жителите и
в предвид местоположението може да се посещава само от
местни жители.

Съчетанието на тези елементи играе съществена роля върху
цялостното спа и уелнес преживяване на потребителите и в
значителна степен предопределя решението за повторно
посещение.

•В София местата, които предлагат подобни услуги са спа
центрове БЕЗ минерална вода, с цени над средните: над 20 лв
достъп до басейн, спа услугите започват от 50 лв.

В нашият анализ включихме хотели и СПА центрове, разположени
в София, района на София - до 70 км, и в страната според следните
критерии:

На базата на тях можем да изведем следните ползи и
стратегически предимства на Централна Минерална Баня:
•ЦМБ е единственият термален център в центъра на София

•Съчетание на природни ресурси и специализирани услуги
•Наличие на минерална вода
•Местоположение
•Популярност

•Няма подобна архитектурна, културна и историческа сграда в
съчетание с минерална вода под формата на различни
процедури: пълен цикъл от преживяване
•Предлага условия за целогодишно ползване и идеално
местоположение
•Близост до други исторически забележителности
•Комбинация от търговски площи и места за допълнителна
почивка след ползване на услугите
•Широк кръг от потенциални и целеви групи
•ВОДАТА, неизползван и изключителен ресурс, се връща на
мястото, на което трябва да е.
•Условия за целогодишно ползване и идеално местоположение
- център на стара София с достъп до градски транспорт, в т.ч.
метро.

Добри примери в България, които показват положителна посока
по отношение на възстановяване на баня с минерални извори,
изграждане на градска идентичност и симбиоза между местна
власт и бизнес са Хасковските минерални бани и село Баня
(Разлог).
Хасковски минерални бани е обновена и атрактивна
туристическа дестинация. Минерални изворите в Хасковските
минерални бани са с температура 59°С и са близки по химичен
състав и лечебни свойства на минералните извори в прочутия
чешки курорт Карлови вари. Районът е известен като балнеоложки
център още от времето на римляните и е съчетание между
природа, история, защитени паметници. През последните няколко
години, благодарение на кмета Мюмюн Искендер, Минерални
бани коренно променя своя облик и се превърна в атрактивна
туристическа дестинация за балнеоложки, еко и културен туризъм
през всички сезони. Обществената баня е изцяло реновирана.
Дълго време е водена битка за собствеността на банята. В крайна
сметка кметството е получило разрешение от държавата за
безвъзмездно ползване на водата за срок от 25 години. Сградата
на обществената баня в Минерални бани е предоставена
безвъзмездно за стопанисване на общинска фирма. Реализирани
са над 30 европейски проекта, свързани с водопроводната
мрежа, уличната инфраструктура, парковата среда и различните
форми на туризъм. Всички пътни артерии са обновени. Освен
продължаващото строителство на места в сферата на туризма, се
изграждат три оранжерии, които се подпомагат от отдаването на
топлина от минералната вода. През 2017 г. курортът е обявен за
СПА дестинацията на България като изпреварва Велинград. С
обновения облик на курорта, селото се превръща в атрактивна
туристическа дестинация за балнеоложки, еко и културен туризъм
през всички сезони. Изградени са около 30 хотела, къщи за гости,
с възможност за настаняване.
Още един добър пример за симбиоза между местната власт и
инвеститори е село Баня (Разлог). Селото е с много стара история
и традиции в балнеологията. Налични са над 75 минерални
извори със средна температура от 45° до 70°С. Освен с
минерални извори селото привлича и с исторически и природни
забележителности. Заслуга за репутацията на Баня имат и няколко
много успешни хотелски комплекса във високия сегмент, които
поставят дестинацията на картата на луксозния туризъм. С
финансиране от програма "Регионално развитие" са възродени
двете стари бани - Турската и Римската почти в оригиналния си
вид, а пространството около тях е облагородено и в момента
функционира като малък парк и градска градина.
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Добри примери по света
По света има безброй примери за това как можем да вдъхнем
нов живот на старите сгради чрез съчетание на иновативността
на новите технологии с атмосферата на старинното и автентичното.
Будапеща. Будапеща придобива репутацията си на столица - спа
курорт през 20-те години на 20-ти век, след установяването на
икономическия потенциал на горещите води, привлекли
значителен брой посетители. В Будапеща се намират около 10%
от термалните извори в страната и има 19 спа центъра. Три от тях
са столетници от периода на Неоренесанса: Сечени, Гелер и
Лукач. Минералната баня Сечени е най-големият балнеоложки
комплекс в Европа. Акционерно дружество "Будапещенски
лечебни и минерални бани и води" с обществено полезна цел,
създадено от столичната община. Това дружество управлява
всички бани в столицата (8), както и търговията на лечебна вода.
60% от туристите в Будапеща посещават баните и то предимно
историческите бани. 90% от посетителите на ден са чужденци от
около 90 страни в света - най-много от Австрия, Англия, Франция,
Германия, Италия, Русия и т.н. В Будапеща ходенето в подобен
комплекс е ритуал и това е и най-посещаваната туристическа
атракция, която предоставя широк кръг от процедури и услуги за
всеки вкус. Най- успешните минерални бани са точно по този
пример: цялостен уелнес център, които съчетава традиционната
баня с иновативни продукти, процедури и услуги. Предоставянето
на такива възможности допълва спектъра от услуги на минералните
бани, а това разнообразие привличането на повече хора. Това
позволява и по-пълноценно оползотворяване на капацитета.
Франция и Англия са примери за реставриране на бани за
местни жители и туристи. В основата и на двете дестинации е да
възродят термализма като изкуство на живота и културата и да
върнат термалната идентичност.
Във Франция има около 1200 минерални извора, което
представлява около 20% от европейския термален капитал. 100
действащи балнеоложки заведения които са ориентирани към
„хубавото стареене“, уелнес процедурите, кратки престои в
свободното време в СПА центрове, към валоризация на
архитектурно, културно, историческо наследство и пейзажи в
термалните райони, градове. Създадени са няколко структури в
областта на термалните центрове: Национална асоциация на
кметовете на термални общини (ANMCT), Национален съвет на
експлоатираните термални ресурси (CNETh), Френска асоциация
за термални изследвания (медицински ориентирана).

Виши е сред 11-те най-големи спа-градове в Европа. Развиват
популяризиране на термалните минерални извори и обновяване
на хидротерапията. Развитието на изворите и термалното
наследство, отварянето на баните за жителите и за туристите
възстановява хидротерапията като изкуство на живот и култура на
благополучие. От 2016г. експлоатацията на минералните извори е
в ръцете на местната власт. Амбицията им е валоризация на
термалното наследство и на изворите и възраждане на термализма
като култура на живот. След 2016г. създават няколко проекта в
тази посока: Път за опознаване на термалните извори в и около
градът; Рехабилитация на термалния парк Сент-Йор като входна
порта за туристическата обиколка по пътя на изворите;
Валоризация на парка на извора на Виши; Екоквартал по реката
Алие; Възможни са няколко проекта за модернизиране и развитие
на дейността на курорта: нов офис на туризма в галерия Наполеон
3, изграждане на нов термален обект с иновативна архитектура и
подход към термализма (сенсориални практики не-медицински,
естетика, връзка с природата).
Харогейт, Северен Йоркшир. Харогейт е познат като „найстарият английския спа град“.Турската баня е класирана в
категория 2 в регистъра на сградите от Историческо и национално
значение в Англия и Уелс. Банята отваря през 1897 г. и е найдобре запазената от седемте оцелели и до днес турски бани в
Англия и Уелс и функционира 120г. без прекъсване.От 1998г.
банята е стопанисвана от градската община; през 2003г. е
направен първи ремонт и реставрация; през 2018 г. е направена
още една реставрация. Развиват концепцията си и уникалният
пазарният сегмент чрез историческият интериор с неговият
оригинален викториански разкош. Банята се радва на 40,000
посетители годишно.
Страсбург. Проект за ремонт на общинските бани в Страсбург
има за цел да ги превърне в спа център от ново поколение.
Концепцията им е: достъп за всички, качество на наследството и
отвореност към квартала. Проекта се очаква да завърши до края
на 2021 година и е основан на съществуващи конструкции, които
ще бъдат подобрени от открит басейн и обща зона за дейности за
събития, концерти, прожекции на филми. Възстановена римска
баня, джакузи, сауна, хамам и открит басейн, ще бъдат отворени
през цялата година. Освен това ще бъде изградена специална спа
зона. Обновяването на общинските бани, чието управление на
проекти е поверено на местната публична компания Deux-Rives
(собственост на града и Еврометрополис) възлиза на около 33

милиона евро.
Бат. Spa Thermae Bath Spa печели по £14,6 милиона за градската
икономика. Отворена е преди 8 години и привлича средно по 260
000 посетители годишно. Неотдавнашно проучване на
посетителите, проведено от South West Research Company,
разкрива, че 61% от посетителите отиват в града само заради
атракцията и термалните води. "Идеята за съживяване на спа
центъра в Бат беше възкресена през 90-те години на миналия
век като начин за подпомагане на местната икономика. Thermae
Spa е собственост на същата компания, YTL, като се планира и
отваряне на нова баня в Гейнсбъро Спа хотел.
Япония. Dōgo Onsen е един от най-старите горещи извори в
Япония, с история на повече от 1000 години. Обществената баня
Dōgo Onsen е построена през 1894 г. Сградата е паметник на
културата от национално значение. Горещите извори се
споменават в "Nihon Shoki", класика от антична Япония,
завършена през 720 г. Заедно с Арима Онсен и Ширахама Онсен,
Дого Онсен е един от трите древни извора, известни с ефектите си
върху здравето. Има 29 източника на горещи извори от 20 до 55
градуса по Целзий като се смесват, за да могат да бъдат използвани
в различни съоръжения. 730 000 посетители на година в т.ч. 80%
туристи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Нашата Концепция развива приоритетите на СО
за възраждане, развитие и утвърждаване на заложената в антично
време хидротермална култура и традиция чрез прилагане на найвисоките социални, икономически и технологични постижения на
европейския термализъм. Не е нужно да „откриваме топлата
вода“ - нека се поучим от добрите практики по света и у нас и
дадем нов живот на Централна минерална баня.
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МАРКЕТИНГ ПЛАН
Мисия
Целта на маркетинг плана е да покажем с какво сме различни,
как ще привличаме целевите си групи, кои са нашите силни
страни и предимства и как ще създадем добавена стойност за
потребителите.

Цели и предимства на идеите, залегнали в
Концепцията
Цели. Централна минерална баня (ЦМБ) е част от идентичността
на София. Урбанистичната идентичност на дадено населено място
обединява
пространствените,
историческите,
природогеографските, функционалните и социо-културните ценности в
градското пространство. Нашата Концепция се базира на
основната цел и мото на „Стратегията за използване на потенциала
от хидротермални ресурси на територията на Столична община" използване на минералните води като фактор за устойчивото
развитие на града и прилагане на зелените политики на Столична
община (СО) за подобряване качеството на живот на гражданите
и гостите на София, за превръщане на София в европейски
балнеоложки център чрез възраждане, утвърждаване и модерно
развитие на античната хидротермална култура и традиция.
Предимства. Предимствата на идеите, залегнали в предложената
Концепция са:
•Запазване на материалното и нематериално културно
наследство на София.
•Използване на минералните води и бани от жителите на София
за профилактика и рехабилитация, място за общуване и релакс.
•Превръщане на минералните бани на София в туристическа
атракция (заедно с природен парк Витоша) и удължаване
престоя на туристите в столицата.

Предложение за ползи и отличителни
характеристики

Нашата мисия е много повече от това да реставрираме сграда.
Връщаме сграда, която принадлежи на София, защото ВОДАТА
помни, историята също.
•ВОДАТА извира, а ние я държим затворена. Да отворим
вратите за нея.
•ВОДАТА, ВОДАТА, ВОДАТА. Този неизползван и изключителен
ресурс се връща на мястото, на което трябва да е, защото тук се
е зародил Градът.
•Споделяме историята на столицата през калейдоскопа на
хората и ВОДАТА.
•Възстановяваме не само сграда с национално значение, а
живата и лековита вода.
•Сърцето на София пулсира с ВОДА, ВОДАТА е част от живота на
града.

•Използваме природния и ценен ресурс на ВОДАТА, а не го
пропиляваме.
•Вода, традиции, история, култура в един общ архитектурен
бисер.
•Единственият термален център в градска среда с ВОДА в
различни варианти в съчетание с културно и историческо
богатство.
•Предлагаме широк спектър от услуги за широк кръг потребители:
лечебни свойства + допълнителни предимства за здравето,
красотата и благоденствието.
•Разположение в сърцето на града + наличие на метро,
пешеходна зона, други исторически забележителности в близост.
•Утвърждаваме градска идентичност и нов градски дизайн със
запазване на историческия градски пейзаж.
•Възраждане на сградата като един от центровете на градския
живот.
•Икономически ефект: привличане на местни жители, гости и
чуждестранни туристи.

Визия
Изграждаме градска идентичност, нов облик на града и нова
общественополезна услуга за здравето на хората. Създаваме
нов градски дизайн, за да направим столицата ни привлекателно
място за местни жители, гости и чуждестранни туристи.
Ние сме единственият термален център, разположен в сърцето
на София, в който създаваме преживяване през традиции,
история и култура. Отразяваме националната културна
идентичност и местните ресурси.

•Много повече от баня. Това е сградата на водата и здравето и
ние възстановяваме традиции, култура и история в съчетание с
безспорните ползи и качества на ВОДАТА. Не само чистота на
плътта, а чистота и на душата.
•Единственото място с културна и историческа стойност с
преживяване чрез ВОДАТА като естествен и природен ресурс. В
среда на автентичност, която създава сетивни емоционални
изживявания.
•Чрез пулса на водата ще върнем сърцето на града, защото
този термален център е дал живот на града от древността до
близкото ни минало.
•Съвременен прочит на водата и историята.
•Комбинация от търговски площи и места за допълнителна
почивка след ползване на услугите.
•Условия за целогодишно ползване и идеално местоположение
- център на стара София с достъп до всякакъв градски транспорт.
•Брандинг по проект за реставрация на сградата от Бюрото на
световно известния японски архитект Кенго Кума.
•Възможност за развитие на общ проект с всички термални
извори.
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SWOT анализ на Централна минерална
баня

S W
O T

Слаби страни

Силни страни

•Единственият термален център с минерална вода в София
•Историческа и културна ценност

•Уникална среда на архитектурно богатство

•Широк спектър от услуги за всички, които търсят естествената
връзка между здравето, добро физическо състояние и опазване
на природата

•Неангажираност на местната власт в изграждане на
подобен център
•Липса на инициативност от страна на градската управа

•Близост до други исторически места - джамията „Баня баши“,
църквата Света Неделя, католическата църква и синагогата
•Уникална комбинация между история, традиции, култура и
вода: преживяване за всички сетива

Възможности

•Намиране на баланс между необходими, подходящи и
популярни услуги
•Типично български програми за лечение и разкрасяване и
използване на български продукти (мед, грозде, лавандула,
кисело мляко, розово масло)
•Връщане на термална София на картата на Европа

•Едно от най-атрактивните места за жители и туристи
•Нов градски облик

Заплахи

•Липса на инвестиции за търговските площи
•Недостатъчно професионални кадри и други вътрешни
фактори
•Социални и икономически тенденции, които могат да
влияят негативно
•Конкуренция

•Даване под наем на определени помещения
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Общ целеви сегмент

Туристи (регионално, национално и международно ниво)

Очакваме интерес от хора, които се грижат за здравето си, търсят
превенция и профилактика, възможности за релаксация и
различни преживявания.

Опитът ни с туристи сочи, че повечето имат желание да усетят духа
на града чрез преживяване. Често задаван въпрос е кои
минерални басейни могат да посетят по време на престоя си.
Много паралели могат да се направят между София и Будапеща,
където поддържането и популяризирането на минералните бани и
басейни са направили посещението им задължителен елемент от
туристическата визита в града. Не случайно Будапеща си е
извоювала прозвището "City of Spas". Тук ще проучим и
минералните бани и спата в София и околността, в други градове
в България и в ЕС (в т.ч. “Therme Bucuresti” и “Therme Wien”),
алтернативни занимания, забележителности и турове в София и
България, посещение на морски и планински курорти.

•Здраве. Търсят лечебните свойства заради здравни проблеми.
•Превенция и профилактика. Ориентирани към здравословен
начин на живот.
•Релакс. Търсят спокойна и приятна атмосфера за
възстановяване на организма чрез релаксиращи процедури.
•Преживяване. Търсят нов вид преживяване и общуване.
Ценят историческото и културното наследство и осъзнават
преживяването през ВОДАТА.

Специфични целеви сегменти
Основно два целеви пазара като за всеки сегмент сме разписали
и отделни персони.
Местни (локално ниво - жители на София)

•Персона 5: Посетители от цялата страна - предимно през
уикенда, официални празници и ваканция, съчетана с културен
и планински туризъм.
•Персона 6: Чуждестранни туристи от ЕС, Израел, САЩ,
Австралия с акцент върху СПА процедурите и подчертан интерес
към историята.
•Персона 7: чуждестранни бизнес туристи, които са поплатежоспособни посетители извън най-силните туристически
сезони, с акцент върху спа процедурите (конферентен туризъм
- април, май и октомври).

•Персона 1: хора в активна трудова възраст - семейни/
несемейни, с деца/без деца, със среден или над средния доход
и търсят възможности за релакс и семейни занимания. Децата,
които посещават Банята за уроци по плуване и зимни/летни
лагери.

Потребителят на спа услугите е интелигентен и заинтересован за
здравето си. Той инвестира повече, за да има досег до културните
ресурси на посещаваната дестинация и да си осигури качествени
услуги.

•Персона 2: младежи, които живеят в София, предимно в
студентска възраст и в началото на своята кариера, с ниски или
средни доходи, които са активни, обичат да спортуват и търсят
възможности за грижа за тялото и духа, разпускане и прекарване
на време с приятели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Каквито и целеви групи да разгледаме, кръгът от
потребители непрекъснато се увеличава, защото все повече хора
живеят в стресова работна среда и забързан ритъм на живот, все
повече хора търсят туризъм с преживяване.

•Персона 3: пенсионери - това са хора в неактивна трудова
възраст, които живеят в София (най-вече в близост до Банята),
с ниски или средни доходи, които имат памет от миналото,
когато минералната баня е функционирала. Търсят възможности
за грижа за тялото и духа, разпускане и рехабилитация.
•Персона 4: хора с опорно-двигателни проблеми - това са хора,
които живеят в София и имат нужда от процедури и рехабилитация
с минерална вода.

По отношение на целевия брой допусканията са по-консервативни
– целевият брой е изчислен на 517 посещения през почивните
дни и 311 – през работните дни. Въз основа на тези стойности е
определена целевата посещаемост на годишна база, показана в
долната таблица.
посещаемост

1

2

3

4

5

8

11

14

17

20

23

25

Басейни и сауни

47 182 62 909 78 636 79 214 79 796 80 382 80 972 81 567 82 166 82 568

Водни процедури

15 875 21 167 26 459 26 653 26 850 27 046 27 245 27 445 27 646 27 782

Масажи
и специализирани
процедури

2 993

3 991

Комбиниран пакет
(басейни, сауни,
водни процедури,
масаж)

6 569

8 759 10 949 11 030 11 111 11 192 11 275 11 357 11 441 11 496

4 989

5 026

5 063

5 100

5 137

5 175

Привличане на потребители

Целеви и потенциален брой на
посетителите на предложените функции
Потенциалният брой на посетителите би могъл да варира в широк
диапазон между целевия и максималния брой, като последният е
определен на база на усвояването на 100% от едновременния
капацитет на помещенията. Предвид че е малко вероятно
усвояването на 100% от едновременния капацитет на
помещенията, потенциалният брой е определен като 70% от
максималния брой на посещенията, което на дневна база
означава 1220 посещения през почивните дни и 733 – през
работните дни.
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•ВОДАТА, ВОДАТА, ВОДАТА. Този неизползван и изключителен
ресурс се връща на мястото, на което трябва да е.
•Термален център в уникална архитектурна и историческа
среда с широк спектър от услуги, които не са предлагани досега
в градска среда. От хора, които търсят решение на здравен
проблем до всички, които търсят естествената връзка между
здраве, добро физическо състояние и възстановяване чрез
релаксиращи, здравословни, подмладяващи процедури.
•Уникалност и едновременно с това съвременност.
•С възможност за пълен релакс дори и след ползване на
услугите чрез разнообразни места в търговските площи.
•Възраждане на място, в което хората да преживеят историята,
културата и местните традиции на страната ни.
•Предлагаме уникална среда за всички сетива.
•Лесно достъпно място в идеален център: пешеходна зона,
достъп до различни превозни средства.
•Близост до туристически и исторически забележителности.
•Чрез ценовата ни стратегия предлагаме гъвкавост и различни
отстъпки, които ще са привлекателни за туристите и
същевременно достъпни за ползване от жителите на столицата
и страната.

5 213 5 239

БИЗИНЕС ПЛАН И БИЗИНЕС МОДЕЛ

РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРНОТО И ИЗТОЧНО КРИЛО
НА ЦЕНТРАЛНА МИНЕРАЛНА БАНЯ
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Популяризиране и реклама
Могат да се използват всички възможни канали, но активностите
се определят и разпределят въз основа на разполагаем бюджет.
Основна част от комуникационната стратегия е да получим
подкрепа от страна на организации: правителствени и
неправителствени, които отговарят за сектор туризъм, както и да
бъдем част от цялостната ПР стратегия на сектора.
Електронни медии
•Разработване на официален уеб сайт на Централна
минерална баня
•Участие (с реклама/статия/ интервю) в сайтове в
областта на психическо и физическо здраве;
забележителности в София и България (напр. www.
opoznai.bg; www.pochivka.bg; www.bgvacancia.com;
www.nasamnatam.bg); туристически услуги и
информация за София и България (напр. www.
infosofia.bg; www.bulgariatravel.org; www.gradat.bg);
спа туризъм и услуги в тази сфера (напр. www.
visitbulgaria.net; www.travel-tourism.info)
•Справочници, бюлетини, сайтове, информационни
портали за София и България - участие с описание на
ЦМБ и линк към официалния сайт (напр. www.
biznesregister.com)
•Справочници, бюлетини, сайтове, информационни
портали за София и България, които се
разпространяват в чужбина с цел туризъм
•Мобилни приложения за забележителности в София
(напр. Sofia Map and Walks; Sofia Travel Guide; Visit
Sofia)
•Сайт на Столична община

•Хотели, които да включат Централна минерална
баня в официална брошура/ или друг рекламен
материал какви места да се посетят в София; в
секция Забележителности на София на техният сайт
(напр.
www.marriott.com/hotels/travel/soflc-sofiahotel-balkan)
•Ресторанти, които предлагат Централна минерална
баня като възможност за посещение на туристическа
забележителност в София (особено тези, които са в
близост).
•Йога и фитнес студия (напр. www.santoshayoga.eu;
www.athletic.bg); места за почивка и релакс (напр.
www.mettaspace.bg); здравни центрове (напр. www.
puls.bg; www.loramed.com), козметични центрове и
студия (напр. www.saloneffect.com), естетични
клиники и центрове (напр. www.dermavita.bg): техни
служители предлагат Централна минерална баня
като алтернативна възможност за отдих, почивка +
термални услуги

•Туристически сайтове, пътеводители (напр. www.bgguide.org)
•Сайтове и платформи на организации и инициативи,
които работят в посока развитие на СПА туризъм в
България (напр. www.bgtourism.bg; www.bubspa.org)

•Изложбена част в част от сградата: интерактивно
студио за пренасяне във времето с мултимедия и
звук. Проследяваме развитието на града чрез
историята на термална София и нейната значимост
•Събития на живо и инициативи (например отворен
ден за посещение и туристическа обиколка;
разполагане на минерален бар - с различните видове
вода в София) с цел хората да се запознаят отблизо с
услугите и да бъдат по- информирани за използването
на ВОДАТА и ценните й качества
•Инициатива "Водата живее и ние чрез нея”, която
насочва вниманието към средата, в която живеем и
ценните ресурси на природата, които осъзнато
можем да ползваме (медийни партньори, местни
инициативи, сдружения, дизайнери, архитекти,
предприемачи, хора с интерес и мнение по темата)
•Включване в местни инициативи, които подкрепят
развитието на града и жителите: Квартал, Колектив.

•Образователни
инициативи,
които
целят
профилактика, здраве, информират за лечебните
свойства на водата (напр. www.initiativeforhealth.org;
www.tourism.government.bg)
•Училища/университети: инициативи за здравето,
профилактиката и лечебните свойства на водата
•Туристически информационни центрове (напр.
www.visitsofia.bg)
•Туристически агенции (напр. www.bohemia.bg)
•Туристически пътеводители за София и България
(напр. www.bg-guide.org; www.freesofiatour.com)

•Статии и интервюта за ЦМБ в новинарски и
информационни сайтове за София и София област
(напр. www.stolica.bg)
•Новинарски и информационни сайтове за България
(напр. www.vesti.bg; www.dir.bg; www.edna.bg)

Събития

Партньорства

Социални медии
•Официална Facebook страница - публикуване на
ежедневни материали зa свойствата на водата,
здравето, услугите в ЦМБ; полезни съвети и статии в
посока здраве, ползи и предимства на термални
услуги
•Instagram профил
•Youtube канал
Радио

Когато говорим за партньорства имаме в предвид
двустранно сътрудничество от двете страни

•Информационни и рекламни радио клипове (напр.
www.magic.bg

Телевизия

Печатни медии

•Отразяване в предавания, интервюта с представил
на ЦМБ (напр. предаване Туризъм.бг по БНТ;
Сутрешен блок по БНТ)

•Участие с ПР материали/статии/ интервюта във
вестници и списания (напр. www.gradat.media)
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Специфични канали за местни (локално
ниво - жители на София)
Външна реклама
•Билбордове на възлови места в София
•Реклами в системата на градски транспорт, метро,
автобусни спирки
Видео материали
•Видео материали с хора, които разказват за водата,
традициите и културата на Централна минерална
баня: могат да бъдат публикувани на уебсайта на
Централна минерална баня и други (описани в погорните точки на категория Електронни медии), както
и да се излъчват в самата сграда
•Видеоклипове, адаптирани на български и други
езици: могат да бъдат публикувани на местата,
описани в категория Електронни медии

Сувенири
•Продажба на сувенири, свързани с историята на
Централна минерална баня: чинии, юск за пиене.

Специфични канали за туристи (регионално,
национално и международно ниво)

Персона 1: хора в активна трудова възраст
- семейни/несемейни, с деца/без деца

•Електронни медии
•Печатни медии
•Телевизия и радио
•Външна реклама
•Социални мрежи
•Партньорство с йога и фитнес студия
•Партньорство с центрове, насочени към физическо
и психическо здраве
•Партньорство с места за почивка и релакс, здравни
центрове, козметични центрове и студия, естетични
клиники и центрове
•Събития и инициативи
•Училища, образователни инициативи
Персона 2: младежи, които живеят в София,
предимно в студентска възраст и в началото
на своята кариераначалото на своята
кариера
•Социални мрежи
•Електронни медии
•Телевизия и радио
•Събития и инициативи
•Партньорство с йога и фитнес студия
Персона 3: пенсионери
•Сътрудничество с НЗОК/личен лекар
•Печатни медии
•Елетронни медии
•Телевизия и радио
•Партньорство със здравни центрове
Персона 4: хора с опорно-двигателни проблеми
•Сътрудничество с НЗОК/личен лекар
•Партньорство със здравни центрове
•Печатни медии
•Електронни медии
•Телевизия и радио
•Събития и инициативи
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Персона 5: Посетители от цялата страна
Персона 6: Чуждестранни туристи
Персона 7: Чуждестранни бизнес туристи

•Социални мрежи
•Електронни медии
•Партньорство с хотели
•Партньорство с ресторанти
•Партньорство с туристически агенции
•Сайтове за резервации на туристически услуги
•Брошури в туристически информационни центрове
•Туристически справочници и пътеводители за
София и България
•Външна реклама в центъра на София
•Платформи за резервации
•Мобилни приложения за забележителности в София
•Партньорство с браншови организации от сектор
туризъм, спа услуги - част от цялостната ПР стратегия
на сектора

БИЗИНЕС ПЛАН И БИЗИНЕС МОДЕЛ

РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРНОТО И ИЗТОЧНО КРИЛО
НА ЦЕНТРАЛНА МИНЕРАЛНА БАНЯ
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Кампании
Три основни кампании. С цел популяризиране, рекламиране и промотиране на Банята планираме
три основни кампании, като всяка кампания ще включва дейности, таргетиращи всеки от двата
целеви пазара и обособените ключови персони.
Информационна кампания

•Електронни медии: Интернет сайтове в областта на: психическо и физическо
здраве; забележителности в София и България; туристически услуги и информация за
София и България; спа туризъм и услуги; новинарски и информационни сайтове за
София, София област и национални такива; справочници, бюлетини, сайтове,
информационни портали за София и България.
•Печатни медии: Статии от журналисти и интервюта за ползите, предимствата,
уникалността и добавената стойност на Централна минерална баня за София.
•Дни на отворени врати
Рекламна кампания

Период: По време на строително-ремонтните дейности

Период: след отваряне на Банята за посетители и на регулярна база.

Послание: Банята скоро отваря врати!
Цел: Да информираме широката аудитория, че предстои отваряне на Банята и
неизползвания дълги години ресурс на ВОДАТА се връща на мястото, на което трябва
да е.
•Радио: Излъчване на информационни клипове за предстоящото отваряне на
вратите на Централна минерална баня
•Електронни медии: Новинарски и информационни сайтове за региона на София,
София област и национални такива; сайтове в областта на: психическо и физическо
здраве; забележителности в София и България; туристически услуги; спа туризъм и
услуги.

Послание: Банята отвори врати!
Цел: Да популяризираме Банята. Единственият термален център в градска среда с
минерална ВОДА под формата на различни съоръжения в съчетание с културно и
историческо богатство. Единственото място с културна и историческа стойност с
преживяване чрез ВОДАТА като естествен и природен ресурс.
•Социални медии: рекламни постове за услугите, видове отстъпки, преживяване на
водата в среда на културна и историческа ценност
•Радио: излъчване на рекламни клипове с цел популяризиране на ЦМБ

и интервюта с представители на

•Печатни медии: ПР материали, статии за свойствата на водата върху психическото
и физическо здраве, широкият спектър от услуги, единствения термален център в
София с неповторима атмосфера.

•Специални събития с цел да информираме жителите на София какво да очакват
след като Централна минерална баня отвори врати.

•Външна реклама: Билбордове на възлови места в София, рекламни съоръжения в
метро, автобусни спирки.

•Външна реклама: Билбордове на възлови места в София, рекламни съоръжения в
метро, автобусни спирки.

•Електронни медии: Интернет сайтове в областта на: психическо и физическо

•Печатни медии: Материали от журналисти
Централна минерална баня.

•Телевизия: Предавания/ новини; интервюта с представители на Централна
минерална баня
•Туристически фирми и хотели: Информираме ги за откриване на Централна
минерална баня с цел включване в техните канали на комуникации (реалното
включване ще се случи след като има конкретен срок на приключване на ремонтните
дейности и официалното откриване).
Разяснителна кампания
Период: По време на строително-ремонтните дейности и на регулярна база след това

здраве; забележителности в София и България; туристически услуги и информация за
София и България; спа туризъм и услуги; справочници, бюлетини, сайтове,
информационни портали за София и България; справочници, бюлетини, сайтове,
информационни портали за София и България, които се разпространяват в чужбина
с цел туризъм; мобилни приложения за забележителности в София; присъствие на
ЦМБ в сайт на Столична община; новинарски и информационни сайтове за София и
София област; новинарски и информационни сайтове за България; туристически
сайтове, пътеводители; сайтове/ платформи на организации и инициативи, които
работят в посока развитие на СПА туризъм в България.
•Събития, конференции: Събития на живо и инициативи за популяризиране,
включване в местни инициативи, които подкрепят развитието на града и жителите:
Квартал, Колектив, и т.н.

Послание: Какво предлага обновената Централна минерална баня

•Видео материали: Видео материали с хора, които разказват за водата, традициите
и културата на Централна минерална баня

Цел: Да запознаем широката аудитория какви услуги ще се предлагат в Централна
минерална баня, ползите и предимствата. Лечебните свойства на водата върху
физическото и психическото здраве.

•Видео материали, адаптирани на български и други езици: могат да бъдат
публикувани на местата, описани в категория Електронни медии.

•Радио: Излъчване на разяснителни клипове.

•Отстъпки, специални оферти, програми за лоялност
•Платформи за резервации

•Изграждане на уебсайт на Централна минерална баня
•Социални медии: Създаване на Facebook страница, Instagram профил, Youtube
канал

•Партньорства: Хотели, ресторанти, йога и фитнес студия, места за почивка и релакс,
здравни центрове, козметични центрове и студия, естетични клиники и центрове,
училища, образователни инициативи които целят профилактика, здраве, информират
за лечебните свойства на водата, туристически информационни центрове,
туристически агенции, туристически пътеводители за София и България.
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Продажби и дистрибуция

Предложение за стойност

Брандинг на дестинация / забележителност

Изборът на канал се определя от политиката на фирмата. Колкото
по-голяма е организацията, има възможност да изгради собствена
мрежа от центрове за продажба на продукта й. Същевременно,
ако целта е широко пазарно присъствие, то тя може да бъде
постигната само с помощта на разнообразен спектър от
посредници.

Един от съществените градообразуващи фактори, определили
местоположението на София и осигурили нейното съществуване
на това място, е топлият минерален извор, който фиксира сърцето
на града. Минералният извор, където през 20 век е изградена
ЦМБ, е неразделна част от историческото развитие и наследство
на София. В последните десетилетия обаче сградата пустее, а
през 2015 г. отваря врати Музей на София. Макар по този начин
да се съхранява сградата на ЦМБ, обект на културното наследство
от национално значение, тази трансформация прекъсва
вековната приемственост на термалната традиция в сърцето на
столицата. Затова, логично продължение на тази традиция е
възстановяването на Банята в изначалната й функция. Важно
е да отбележим, че природо-географските дадености на едно
населено място имат силно влияние върху пространственото му
развитие. Музей, зали за събития или други подобни, може да има
навсякъде, но минерална баня може да има само при извора.

Имиджът на дестинацията е конкурентно предимство и
комбинация от осезаеми и неосезаеми атрибути, които
въздействат върху потребителите. Централна минерална баня е
част от градската идентичност и имидж на столицата.

София е една от най-богатите общини в света по наличие на
минерални води. Значението на минералния извор за София е
изобразено и на герба на града като един от символите на
столицата. Но София не фигурира на картата на термалните
дестинации в ЕС.

Сградата ще бъде реставрирана по проект на Бюро на световно
известният японски архитект Кенго Кума.

•Директен канал за продажба: директна комуникация с клиента,
който прави резервация / ползва услуга без използването на
посредници. Резервацията може да се осъществи по телефон,
електронна поща или чрез интернет страницата.
•Чрез туристически агент, който получава комисионна (фиксирана
сума или процент от крайната цена). Те имат познанията да
продават подобен продукт и достъп до целевите пазарни сегменти.
•Чрез туристически агенции.
•Чрез глобални резервационни системи (напр. Amadeus).
Повишава видимостта и е фактор за увеличаване на резервациите.
•Чрез туристически сайтове
(напр. www.оpoznai.bg; www.tripadvisor.com).
•Чрез сайтове за резервации (напр. www.booking.com).

София - туристическа дестинация през четирите сезона. Какво
отличава София от останалите европейски столици? Минералните
извори и природен парк “Витоша”. Затова минералните извори и
Природен парк “Витоша” могат да се превърнат във фактор, който
задържа гостите за минимум 3-4 дни. Атрактивни са и самите
сгради на софийските бани, но днес те са ниша за туризъм, която
остава неразработена и съответно непопулярна сред туристите.
Витоша също е част от герба на София, но далеч не се развива и
използва в пълния си потенциал. Около Витоша има много
възможности за активен туризъм, а след дълъг ден сред природата,
заслужена отпускаща вечер в Банята би била туристическа
атракция.
Минералната вода е здраве и благоденствие - профилактика,
рехабилитация, релакс. Българите страдат от различни
заболявания, свързани с тежки условия на труд и начин на живот,
прекомерен стрес и забързано ежедневие. Температурата на
минералната вода е 45°С и действа разпускащо, като може да се
използва и с лечебни, и с профилактични цели.

Комуникираме характерното качество, което ни отличава и
което ни прави единствени и уникални. Изграждаме
индивидуализъм и неповторимост.
Положителната градска идентичност прави хората по-ангажирани
с града, да се чувстват част от общност. При популяризирането на
идентичността на града е важно да се насърчава неговата
уникалност: тази особеност, която го прави различна. В случая
използването на историческото наследство, градската среда и
културното наследство ще бъде основен елемент в изграждането
на градската идентичност.

Световно известният японски архитект Кенго Кума, който изготвя
проекта за реставрация на сградата, е проектирал сгради в над
20 държави и е носител на различни престижни награди в Япония
и в чужбина. Познат е по света с мащабните си проекти, които
обогатяват пейзажа, а не доминират над него. Той поставя
Човекът в център и връзката с природата. Методиката му е
насочена към разнообразието на начина на живот, уважението
към пространството, в което се строи, и към природата. Затова
използва естествени материали; набляга на топлината и уюта на
пространствата в сградата; съживяване на забравени зони в
градовете и свързването на хората с природните елементи около
тях. Задачата за новият стадион за Олимпийските игри в Токио се
пада на него. Арх. Кенго Кума е емблематично име. Впечатлен от
културно-историческото наследство на София и забележителните
сгради, именно той и неговото Бюро изготвят проекта за
реставрация на Банята. За сравнение, архитект с подобна
величина Петер Цумтор проектира Therme Vals в Швейцария.
Thermе Vals е хотел и спа център, който съчетава цялостно
изживяване. Идеята е да създаде форма на пещера. Therme Vals
е изграден от слой върху слой от местно добивани кварцитни
плочи. Този камък се превръща в движещо вдъхновение за
дизайна. Дизайна е ръководен от твърдението на Петър Цумтор
за „Планина, камък, вода - изграждане в камъка, изграждане с
камъка, в планината, изграждане извън планината, пребиваване
вътре в планината. Therme Vals е предназначен да носи наслада
на посетителите чрез преоткриване на древните ползи от водата.
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План за управление

Времеви график

Находище “София-Център”. Минералната вода от находище
„София-Център“ е предоставена за безвъзмездно ползване от
МОСВ на СО за срок от 15 г. по силата на Закона за водите, след
което, следва да се поиска удължаване.
Сградата на ЦМБ. От 1992 г. сградата е заличена от уставния
фонд на общинското предприятие “Хигиена” и се стопанисва от
СО.
Специализирано звено към СО за управление и развитие на
минералните води и бани. Предлагаме създаване на
специализирано звено към СО за управление и развитие на
минералните води и бани. Към момента има само един специалист
към отдел Архитектура и няма как СО да прилага разработените и
приети стратегически документи в сферата на минералните води
без необходимия екип. Звеното следва да набере екип от топ
експерти с релевантен опит, като приоритет е осигуряване на
нови работни места и професионална реализация на специалисти
с необходимата квалификация. Това звено може да търси външни
фирми за управление, както и да инвестира и развива собствени
кадри чрез целенасочено сътрудничество с академичните среди.
Добри примери за подобна практика са звената за управление
на баните в Унгария, Испания и Япония.

За реализация на Концепцията сме откроили следните основни фази и тяхната приблизителна продължителност:
години
месеци
Фаза 1: Планиране и подготовка - 2 мес.
Фаза 2: Изработване на идейна концепция
и техническо задание, издадена виза за
проектиране - 4 мес.
Фаза 3: Намиране на частен инвеститор на
конкурсен принцип и осигуряване на
финансиране - 12 мес.

година 2
година 4
година 3
година 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
2
4
12

Фаза 4: Изработване на идеен и технически
проект,съгласуване с ХИПНКН - 7 мес.

7
18

Фаза 5: Ремонт и реконструкция - 18мес.
Фаза 6: Привеждане в готовност за
експлоатация (обзавеждане, оборудване,
обучение) - 4мес.

4

Фаза 7: Експлоатация на обекта

Паралелни процеси, докато текат ремонтът и реконструкцията:
Сформиране на цпециализирано звено към
СО(набиране на персонал, обучение, т.н.)
- 18мес.
Провеждане на информационна кампания
- 6мес.
Провеждане на разяснителна кампания
- 3мес.
Провеждане на рекламна кампания
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ОПЕРАТИВЕН ПЛАН
Доставчици
В тази част сме описали физическите активи на Банята оборудване, сгради, складове, офиси, както и важни детайли,
свързани с процеса на предоставяне на услугите, в т.ч. Доставчици,
обслужване, качествен контрол, достъп, работно време, капацитет
и управление на рисковете.

Материални / физически активи
•Сградата на ЦМБ е паметник на културата с Национално
значение, публична общинска собственост и като такава не
може да бъде обект на покупко-продажба. Самата сграда и
земята върху, която е построена е дълготраен материален
актив. Разгънатата застроена площ на нашето предложение е 5
305 м2.
•В съществуващия обем на сградата, по централната й ос (в
зоната определена за възможна намеса) - предлагаме
изграждането на нов обем-пасаж със самостоятелна
конструкция и външна тераса от северната страна на сградата
във вътрешния двор. Материалите и технологиите за
осъществяване на предложението ни се предвижда да са
съобразени с предписанията за сграда паметник на
архитектурата и с нейните пространствени специфики.
•Силно присъствие в градското пространство на ЦМБ е коминът
построен през 30-те години на миналия век от арх. Джангозов
в духа на архитектурния модернизъм. Той участва в нашата
концепция като паметник на архитектурата и също е материален
актив.
•За доброто функциониране в североизточното крило на ЦМБ
на термален център по световен стандарт особено внимание
се отделя на съвместното ползване на сградата и прилежащите
й пространства с РИМ София. Инсталациите за добър
микроклимат, отопление с термална централа и мерки за
намаляване на влагата и осъществяване на добра вентилация
са сред задължителните съоръжения за инвестиране.
Разнообразието на термални услуги предполага техническа
база и сградна инфраструктура за реализацията им. Нивото на
хигиена и поддръжка на подобни функции изискват техника
разположена в зоната за технически помещения.

•В концепцията ни предлагаме в сградата на ЦМБ да се
развият следните функции:
Термална зона
реставрираната зона с минерални басейни с площ около
930м2.
други функции в зона с площ около 4375м2.
Наричаме я “зона за свободно планиране”, защото
разположението и подбора на различните услуги ще са решение
на концесионера, който предлагаме да стопанисва и управлява
термалния център и доставя услуги според собствени
проучвания и наблюдения на търсенето на СПА и Уелнес
пазара. Възможни за тази дейност са:

Веригата от доставчици включва доставчиците на всички услуги,
стоки, материали и консумативи, необходими за функционирането
на ЦМБ. Ключовите доставчици са обособени в две основни
групи: доставчици на услуги и доставчици на стоки, материали и
консумативи.

Доставчици на услуги
•Доставчици на услуги в сферата на маркетинг и рекламата реклама, промоции, продажби и дистрибуция, в т.ч. туристически
агенции, туристически сайтове, сайтове за резервации, хотели.
•Доставчици на услугите по почистване и охрана на обекта,
които ще бъдат възложени на специализирани външни фирми.
•Фирми, предоставящи услуги по текущ ремонт и поддръжка
на сградата и съоръженията.

•Съблекални с душове и тоалетни
•Релакс зона

•Фирми за доставка на комунални услуги - електроенергия,
телефони, Интернет

•Различни бани (семейни, парни, сауни и др.)
•Помещения за масаж

•Застрахователна агенция

•Кафене с площ около 100м2. И маси разположени на
Тераса “Комин”

•Пране, гладене - от външна фирма

•Магазини за козметика, принадлежности за воден спорт
и СПА, сувенири
•Офиси за администрацията
•Техническо помещение

Доставчици на стоки, материали и консумативи

•Складово помещение

•Фирма за доставка на спа оборудване и всички спа
консумативи

Тераса “Комин” 400м2.
Две открити тераси във вътрешните дворове 200м2

•Фирма за доставка на униформи

Алтернативни доставчици
За да се подсигури безпроблемното функциониране на Банята
веригата от доставчици следва да бъде диверсифицирана и да
бъдат идентифициран повече от един доставчик за дадена
област. Така, в случай, че работата с текущите доставчици бъде
прекъсната / прекратена, бързо ще може да се реагира.
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Обслужване

Качествен контрол

Нашето предложение е ЦМБ да се позиционира като модерен
термален център за предоставяне на качествени, иновативни и
атрактивни услуги, които да предлагат преживявания, използвайки
природния ресурс. За тази цел е от изключителна важност избора
на фирма за управление на Банята и подборът на персонал.
Концепцията ни включва 28 души персонал, който да бъде
ангажиран с управлението и администрирането на целия обект,
почистването и охраната. От тези 28 души 20 души ще бъдат наети
от проектната компания като постоянен персонал, в т.ч.: мениджър
на обекта, счетоводител, маркетинг специалист, рецепционисти,
техници, рехабилитатори, масажисти. Предвидено е наемането и
на хостеси, които ще посрещат и изпращат посетителите и ще
следят за цялостната организация около пребиваването им.
Дейностите по почистване и охрана на обекта (8 души) ще бъдат
възложени на специализирани външни фирми.

Контрол на качеството на всички процесите ще се осъществява
многостранно, за да имаме увереност, че ЦМБ предоставя найвисокото възможно ниво на качество на средата и услугите.
Специфичните мерки по осъществяване на качествения контрол
включват:
•Подбор на персонала. Извършване на професионален и
задълбочен процес по подбор на персонала.
•Въвеждащо обучение. Провеждане на
въвеждащо обучение за всички нови служители.

задълбочено

•Надграждаща професионална квалификация. Организиране
на регулярни обучения за надграждане на знанията и уменията
на целия персонал.
•Правила и процедури. Въвеждане на унифицирани правила и
процедури за всяка сфера на работа и текущ контрол за
спазването им, в т.ч. протокол за посрещане, обслужване и
изпращане на клиенти, спазване на всички изисквания и мерки
за безопасност, хигиена и дезинфекция.
•Мониторинг на KPIs. Провеждане на ежедневен мониторинг
на ключови показатели за дейността на Банята от мениджъра и
екипа експерти.
•Екипни срещи. Организиране на седмични екипни срещи за
обсъждане на текущи въпроси.
•Стратегическо планиране. Провеждане на годишно
стратегическо планиране на дейността на Банята, в т.ч. анализ и
залагане на показатели за следене на качеството на всички
процеси.
•Обратна връзка. Събиране на регулярна обратна връзка от
посетителите относно тяхното преживяване (чрез анкети на място
и онлайн форма на сайта), идентифициране на проблемни звена
и въвеждане на мерки за тяхното отстраняване. В допълнение,
предвижда се използване на услугите на фирми за “таен клиент”.
•Сертификат(и) за качество. Сертифициране на Банята по
правилата на определена система за качество - напр. EuropeSpa
thermal spa на European Spas Association (ESPA). Подобен
серификат ще валидира нивото на ЦМБ не само на местния
пазар, но ще служи и като гарант за качество пред всички туристи
от цял свят.
•Японски опит - гаранция за най-високо качество. Сградата
предлагаме да бъде реставрирана по проект на Бюрото на
световно известния японски архитект Кенго Кума, което е
гаранция за качество още в самото начало.
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Собственост върху
недвижими имоти
СОФИСКА ОБЩИНА

финансиране

японско
частни фондове

частни фондове

договор

J-SPC
Бизнес права
услуги

ФИ
фондове

пари

поръчка
японски
Архитектурен
дизайн офис
проект

Местен бизнес
субект

потребители

цена

поръчка
японска
строителна фирма
СМР

поръчка
японска
оперативна
компания
управление поддържка

схема на PFI бизинес систем (с японски ноу-хау)
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Достъп
Зони с отворен и контролиран достъп. На всеки клиент се дава
безплатно гривна на рецепцията, която осигурява достъп до
платените услуги.
Основни функционални части. Обикновен билет предоставя
достъп до обща (но разбира се, отделна за мъже и жени)
съблекалня, басейни за спорт, отдих и рекреация, лечебни
басейни, курни и душове с прясна минерална вода.
Допълнителни услуги. Достъпът до различни СПА и балнеолечебни
процедури и услуги се заплаща допълнително - специални вани за
масаж и ароматерапия, семейни зидани вани, парна баня, сауна,
масажи, индивидуална кабина за преобличане, възможност за
наемане на СПА принадлежности. Предвижда се и платен тур на
Банята два пъти на ден като жив музей на термалната култура,
както и отдаване под наем на помещения за различни
мероприятия.

Работното време
Работното време на Банята е съобразено с търсенето и нуждите
на широк кръг посетители, в т.ч. часове началото и след края на
работния ден за голяма част от жителите на столицата. За тази
цел, работното време на Банята е 14 часа на ден - начало в 7:00
ч. и край в 21:00 ч.
Целта е Банята да е отворена 365 дни в годината, но следва
допълнително да се проучат нуждите от профилактика. Към
момента сме предвидили понеделник като почивен ден за
цялостно хигиенизиране.

Капацитет на услугите

Строителен риск
Строителният риск е вероятността за настъпване на събития,
факти или обстоятелства, които могат да окажат влияние върху
стойността (разходите за изпълнение на изготвения проект да
са по-високи от прогнозираните) или върху времето за
изпълнение на възложеното строителство. Неблагоприятните
събития могат да бъдат от технологичен,
геоложки и
геодезически характер, както и природни бедствия по време
на извършване на строителни и монтажни работи, увеличаване
на пазарните цени на строителни материали и услуги, избор на
изпълнители на работите и др.

За изготвянето на прогнозните финансови разчети е използван
показателят едновременен капацитет на услугите, указващ
максималния брой посетители за 1 час в част от помещенията,
ползващи се за определена услуга. Едновременният капацитет е
изчислен като съотношението между площта на помещенията и
минимално необходимата площ на посетител (8 кв.м./човек).
Следващата таблица показва стойностите на едновременния
капацитет за различните услуги.
Едновременен капацитет

Човека/час

Басейни и сауни

120

Водни процедури

81

Масажи

31

Експлоатационен риск
Вероятността за настъпване на събития, факти или
обстоятелства, които могат да окажат влияние върху разходите
за експлоатация и поддръжка на Банята, които да превишат
предварително заложените, и това да окаже влияние върху
качеството на предлаганите от инвеститора услуги.
В таблицата са показани рисковете и мерките за тяхното намаляване

Управление на рисковете
В тази секция са идентифицирани рискове и предложените стъпки
за намаляването им.
С привличането на частен инвеститор, разполагащ с експертиза и
ноу-хау, се очаква, че той ще поеме оперативния, строителния и
експлоатационния риск, описани по-долу.

Оперативен риск
Поетият от частния инвеститор оперативен риск включва риска,
свързан с търсенето, и риска, свързан с предлагането.
•Риск, свързан с търсенето, е вероятността за настъпване на
събития, факти или обстоятелства, които могат да окажат
неблагоприятно влияние върху пазарното търсене на
предоставяните в ЦМБ услуги.
•Риск, свързан с предлагането, е вероятността предлаганите
услуги (техния вид, обем, качество и времетраене и други
условия) или извършваните други стопански дейности да не
съответстват на пазарното търсене. Управлението на риска,
свързан с предлагането на услугата, се поема от инвеститора,
доколкото генерираните от инвеститора приходи са в пряка
зависимост от качеството и нивото на предлаганите услуги, както
и от направените инвестиции.
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Вид риск
Оперативен
риск, свързан
с търсенето

Мерки от страна на инвеститора
•Определяне на бюджет за маркетинг стратегия, която да покрие разходите за
достигане и привличане на различни потребителски сегменти и активно
провеждане на рекламни кампании.Оперативен риск, свързан с предлагането
•Разработване на стратегия за резервна ценова и бонусна политика в случай на
отлив на клиенти.
•Привличане в екипа на маркетинг специалист, който да следи пазарните
тенденции и услугите, предлагани в подобни обекти, и да инициира въвеждането
на атрактивни пакети услуги.

Оперативен
риск, свързан
с предлагането

•Залагане и спазване на максимално високи стандарти за качество на
предоставяните услуги.
•Привличане в екипа на хостеси, които ще посрещат и изпращат посетителите и
ще следят за цялостната организация около пребиваването им.
•Ангажиране на технолог с познания в областта на балнеологията при
проектирането и изпълнението на СМР.

Оперативен
риск, свързан с
предлагането

Експлоатационен
риск

•Извършване на прецизна предварителна калкулация на очакваните разходи за
проектиране и СМР и тяхното времетраене.
•Експертни теренни проучвания и преглед на всички извършени до момента
проучвания, свързани с ЦМБ.
•Избор на опитни изпълнители за проектиране и СМР и залагане на предпазни
клаузи в договорите с тях (неустойки, застраховки, гаранции и др.).
•Упражняване на стриктен контрол по време на строителството.
•Привличане в екипа на техници по време на експлоатационния период, които
да поддържат сградата и нейните инсталации в изправност и които да сигнализират
своевременно на управителя в случай на идентифициран проблем и сериозна
повреда.
•Определяне на бюджет за задължителна годишна поддръжка.
•Заделяне на част от печалбата в резервна сметка, която да се ползва в случай
на непредвидени разходи за експлоатация и поддръжка на Банята, превишаващи
предварително заложените.
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ФИНАНСОВ ПЛАН

Предвид размера на необходимите средства за първоначални
инвестиции (10,5 млн.лв.), в рамките на Етап 2 беше проучена
възможността за привличане на финансов ресурс под формата
на финансов инструмент (ФИ) като алтернатива на търговския
кредит. Бяха разгледани обявените условия за кандидатстване по
Фондовете за градско развитие (ФГР), които са ФИ по Оперативна
програма "Региони в растеж" 2014-2020, и по-конкретно
условията на "Фонд за устойчиви градове" (https://www.
citiesfund.bg/), избран за фонд за градско развитие за регионите
София и Южна България. В рамките на сектор „туризъм и културно
наследство“ допустими получатели на средства са публични и
частни
организации
и
публично-частни
партньорства,
предвиждащи инвестиции в проекти за развитие на туризма,
свързани с недвижима културна ценност/и с категория
„национално или световно значение“. ЦМБ попада в списъка с
допустимите недвижими културни ценности с категория
"национално или световно значение".
На тази база финансирането на 70% от първоначалните
инвестиции (7,35 млн.лв.) е предвидено да бъде набавено
посредством ФИ, предоставящ oблeĸчeни ycлoвия и
пpeфepeнциaлни тaĸcи при следните допускания:
•лиxва в размер на 2,5%;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Както става ясно от финансовата оценка на
проекта по-долу, паричният поток от експлоатацията се очаква да
бъде положителен, което означава, че Банята ще генерира
печалба от дейността си и няма да бъде необходимо регулярното
отделяне на средства от общинския бюджет за поддръжка на
обекта.
В следващата таблица е представен финансовият план на проекта
по години и източници на финансиране, като същият може да
бъде намерен и в Лист 2 Инвестиции и източници на финансиране
от файла „FinModel CMB 02-11-2020.xlsx“.

Таблица 1 Финансов план на проекта и източници на финансиране (в лева)
70%
Финансов инструмент
1
2
3
4
година
Транш по финансовия
инструмент

7 350
000лв.

3 675
000

3 675
000

Задължение
(главница)

лв.

3 675
000

7 350
000

Плащане по финансовия
инструмент

лв.

•гратисен период от 5 години;

Лихви и текущи
задължения по ФИ

•срок на заема 15 години.

Общо задължения

Като алтернатива на "Фонд за устойчиви градове", екипът проучи
условията на чуждестранен фонд в Япония, който подкрепя
инициативи в различни сектори извън Япония при преференциални
условия на кредитиране.

2,5% лв.
лв.

7 350
000

7 350
000

5

6

7

8

9

7 350
000

6 982
500

6 247
500

5 512
500

4 777
500

367
500

735
000

735
000

735
000

10

11

12

13

14

15

16

4 042
500

3 307
500

2 572
500

1 837
500

1 102
500

367
500

0

735
000

735
000

735
000

735
000

735
000

735
000

367
500

36 750

18 375

4 594

45 938 137 813 183 750 183 750 183 750 179 156 165 375 147 000 128 625 110 250

91 875 73 500

55 125

45 938 137 813 183 750 183 750 183 750 546 656 900 375 882 000 863 625 845 250 826 875 808 500 790 125 771 750 753 375 372 094

Собствен капитал

3 150
000лв.

1 575
000

1 575
000

Общо източници на
финансиране

10 500
000лв.

5 250
000

5 250
000

Останалите 30% от първоначалните инвестиции (3,15 млн.лв.) ще
бъдат финансирани от частен инвеститор (наричан проектна
компания), който предвид финансовите показатели на проекта,
анализирани по-долу, би реализирал финансова печалба от
участието си в проекта. Проектната компания следва да осигури
средствата за изплащането на лихвите по ФИ през първите две
години (общо около 190 хил.лв.), докато започне експлоатацията
на обекта. При тези условия участие на общината с целеви
средства не се налага.
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ПРОГНОЗНИ ФИНАНСОВИ РАЗЧЕТИ
Основни допускания

Източници и размер на приходите

Изготвеният бизнес план и финансовият модел към него се
основават на следните допускания, като списък с допусканията се
съдържа в Лист 1 Общи допускания от файла „FinModel CMB 0211-2020.xlsx“:

1. Приходи от водни и термални услуги
Приходите от дейността по експлоатация на обекта ще се
формират от приходите от различните му функционални части
съгласно предвижданията на Концепцията. За целите на бизнес
плана услугите са условно разделени на 3 пакета и 1 комбиниран
пакет, обединяващ трите, при следните цени:

•референтен период от 25 години, обхващащ 2 години
инвестиционен период и 23 години експлоатационен период;
•всички стойности са в лева и без ДДС;
•работно време на обекта: 14 часа на ден;
•работна година: 313 дни, почивен ден за хигиенизиране:
понеделник.*
*Целта е Банята да е отворена 365 дни в годината, но следва
допълнително да се проучат нуждите от профилактика.

Първоначални инвестиции
Съгласно предложената Концепция, за да може ЦМБ да
функционира като термален център, предлагащ СПА и
балнеолечебни услуги, ще бъдат необходими първоначални
инвестиции в размер на 10.5 млн. лв. без ДДС, като оценката е
направена по окрупнени показатели. В тази стойност са включени
разходите за реставрацията на Банята, конструктивното укрепване
на северното и източното крило, възстановяването на
рекреационните и балнеологични съоръжения, набавянето на
оборудване, отговарящо на най-високи стандарти за качество за
различните функционални зони в Банята.

Основен ремонт и обновяване на
оборудването

Таблица 2 Разходи за първоначални инвестиции и инвестиционна поддръжка
(в лева)
Стойност
Вид разход
10 500 000

Първоначални инвестиции

1 575 000

Основен ремонт и обновяване на оборудване
Общо инвестиции

12 075 000

Таблица 3 Цени на услуги (в лева)
Цени
(без ДДС)

Цени
(с ДДС)

Басейни и сауни

12,50

15,00

Водни процедури

20,83

25,00

Масажи и специализирани процедури

41,67

50,00

50,00

60,00

Услуги

Комбиниран пакет
процедури, масаж)

(басейни,

сауни,

водни

Горните цени са формирани на база на пазарно проучване на
цените за подобни услуги в сходни обекти. Предвид че проектната
компания, която ще управлява ЦМБ, ще поеме оперативния риск
от предоставянето на услуги, тя ще има възможност да определи
детайлен ценоразпис и да формира ценова политика, съобразена
с настоящите пазарни условия към момента на започването на
дейността. В интерес на
проектната компания би било
провеждането на гъвкава ценова политика, която да позволи ЦМБ
да се превърне в съвременен термален комплекс в София,
привлекателен за туристите и същевременно достъпен за
ползване от жителите на столицата и страната.
Средната посещаемост е изчислена на база на площта, капацитета
на помещенията, работното време и средната продължителност
на посещение (между 1,5 и 3,5 часа за различните услуги).
Предвидена е по-висока посещаемост през празничните и
почивни дни. Посещаемостта на ЦМБ е заложена на по-ниски
нива през първите две години и постепенно се увеличава, като за
целия експлоатационен период е заложено увеличаване на
посещаемостта в размер на 5%. При така определените
допускания се очаква, че ЦМБ ще има средно на ден 517
посещения през почивните дни и 311 - през работните дни.
•Зони с отворен и контролиран достъп. На всеки клиент се дава
безплатно гривна на рецепцията, която осигурява достъп до
платените услуги.
•Основните функционални части. Обикновен билет предоставя
достъп до обща (но разбира се, отделна за мъже и жени)
съблекалня, басейни за спорт, отдих и рекреация, лечебни
басейни, курни и душове с прясна минерална вода.

Предвид срока на анализа от 25 години, освен първоначалните
инвестиции бизнес планът предвижда извършване на основен
ремонт на помещенията на сградата и обновяване на
оборудването в размер на 15% от първоначалните инвестиции
по експертна оценка. Общите инвестиционни разходи са
представени в долната таблица, като информация по години е
представена в Лист 2 Инвестиции и източници на финансиране от
файла „FinModel CMB 02-11-2020.xlsx“.

•Допълнителни услуги. Достъпът до различни СПА и
балнеолечебни процедури и услуги се заплаща допълнително специални вани за масаж и ароматерапия, семейни зидани
вани, парна баня, сауна, масажи, индивидуална кабина за
преобличане, възможност за наемане на СПА принадлежности.
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2. Приходи от наем

• Намаление за жители на София.

Приходи са предвидени от осъществяване на търговска дейност
чрез отдаването под наем на кафе-ресторант и магазини (спа
принадлежности, козметика, сувенири) с площ от около 400
кв.м. Заложената месечна цена от 24 лв./кв.м. е определена на
база на проучване на цените за наем на търговски площи в
централната част на София.

От опита на Будапеща, за местните жители може да има специална
абонаментна карта (поименна и със снимка, струва около 14 евро),
която се закупува в началото на годината и с която те имат право на
-50% от цената на билета за еднократно посещение.

3. Приходи от други дейности

Наем на магазини и кафе
ресторант, 5%

Конбиниран пакет
(басейни,сауни,водни процедури,
масаж ), 23%

• Други специални оферти:
Басейни и сауни, 41%

•Възможност за по-продължителен престой - до 4 часа.

По преценка на бъдещия инвеститор в Банята може да се
провеждат различни дейности, като примерни такива са посочени
по-долу - предвид техния нерегулярен характер, същите не са
остойностени в бизнес плана:
•уроци по плуване;
•летни и зимни лагери за деца;
•платен тур на Банята два пъти на ден като жив музей на
термалната култура;
•отдаване под наем на помещения за различни мероприятия.

4. Анализ на приходите
В следващите две таблици са представени средногодишните
приходи за експлоатационния период и годишните приходи (през
три години) от различните видове услуги, а делът на различните
видове услуги в общата структура на приходите от експлоатацията
на обекта може да се види на фигурата по-долу. В бизнес плана
е заложено предоставянето на 50% отстъпка от редовната цена
за басейните и водните процедури в работни дни за жители на
София, пенсионери, ученици и хора в неравностойно положение.

•Отстъпки за абонамент: месечен (х посещения на месец) или
годишен (х посещения в годината).

Средногодишни
приходи (без ДДС)

Масажи и специализирани
процедури, 9%

•Отстъпки за семейство, пенсионери, деца.
•Отстъпки за посещение в определени дни на седмицата и
определен часови диапазон, за които има по-малко търсене
(напр. понеделник или 14-16 часа).

Водни процедури, 23%

•Специални оферти: например -50% за първо посещение.

Разпределението на приходите, посочени на фигурата, показват,
че 41% от приходите на обекта се формират от пакета „басейни и
сауни“. Водните процедури и комбинираният пакет имат дял от
23% всеки. По-подробна информация относно приходите се
съдържа в Лист 3 Приходи и разходи на обекта от файла „FinModel
CMB 02-11-2020.xlsx“.

•Програми за лоялност: например -10% при абонамент за
следваща година.
•Комбинирани билети за забележителности: 3-дневна карта,
предлагаща отстъпки за различни места в София, в т.ч. ЦМБ (Sofia
pass или Sofia card по примера на Budapest Card).
•Тур на софийските бани: 3-дневна карта за посещение на ЦМБ,
Овча купел, Горна баня, Банкя.
•Възможност за ползване с направление от НЗОК.

Таблица 5 Годишни приходи от експлоатация на ЦМБ (в лева)
Услуги

година

Таблица 4 Средногодишни приходи от експлоатация на ЦМБ (в лева)
Източници на приходите – вид услуга

Фигура 1 Структура на приходите

1

2

3

4

5

8

11

14

17

20

23

25

Басейни и сауни

589 775

786 363

982 950

990 175

997 450

1 004 775

1 012 150

1 019 588

1 027 075

1 032 100

Басейни и сауни

979 573

Водни процедури

330 729

440 979

551 229

555 271

559 375

563 458

567 604

571 771

575 958

578 792

Водни процедури

549 332

Масажи и специализирани процедури

124 708

166 292

207 875

209 417

210 958

212 500

214 042

215 625

217 208

218 292

Масажи и специализирани процедури

207 167

Комбиниран пакет (басейни, сауни, водни процедури,
масаж)

328 450

437 950

547 450

551 500

555 550

559 600

563 750

567 850

572 050

574 800

545 570

Комбиниран пакет (басейни, сауни,
водни процедури, масаж)

Наем на магазини и кафе ресторант

115 200

Наем на магазини и кафе ресторант

115 200

115 200

115 200

115 200

115 200

115 200

115 200

115 200

115 200

115 200

Отстъпки

-233 331

Отстъпки

140 480

187 308

234 135

235 856

237 591

239 334

241 090

242 864

244 641

245 841

1 348 383

1 759 476

2 216 200 2 231 656

2 247 170

ОБЩО приходи от дейността

2 163 511

ОБЩО приходи от дейността

-

-

2 170 569 2 185 706 2 200 942
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Разходи за експлоатация и поддръжка
За поддържането на ЦМБ като архитектурно-художествен
паметник на културата с категория „национално значение“ и
предлагането на висококачествени услуги и квалифицирано
обслужване, в бизнес модела са заложени разходи за експлоатация
и поддръжка, индикативно определени въз основа на анализ на
подобни обекти, капацитетите на оборудването и заетостта,
действащи тарифи и нормативи.

1. Разходи за експлоатация
Разходите за експлоатация на Банята обхващат разходи за
възнаграждения на персонал, потребление на електроенергия,
минерална вода и студена вода, реклама и маркетинг, застраховки
и други разходи.
Персонал. Основен дял (52%) от разходите за експлоатация и
поддръжка заемат разходите за възнаграждения на 28 души
персонал, който ще бъде ангажиран с управлението и
администрирането на целия обект, почистването и охраната. От
тези 28 души 20 души ще бъдат наети от проектната компания
като постоянен персонал, в т.ч.: мениджър на обекта, счетоводител,
маркетинг специалист, рецепционисти, техници, рехабилитатори,
масажисти. Предвидено е наемането и на хостеси, които ще
посрещат и изпращат посетителите и ще следят за цялостната
организация около пребиваването им. Дейностите по почистване
и охрана на обекта (8 души) ще бъдат възложени на специализирани
външни фирми.
Електроенергия. На второ място (около 17%) са разходите за
електроенергия. Максималната общодневна консумирана
електроенергия е определена на 2900 kWh. Тук се включва
използваната електроенергия за осветление на помещенията,
вентилация и климатизация, технологични консуматори, общи
части и др.
Минерална вода. Необходимият годишен воден обем за
водовземане индикативно е изчислен на 103 604 m3. Предвид
че обектът ще се ползва от правен субект, различен от Столична
община, е заложена такса за ползване на минерални води в
размер на 0,35 лв./м3 съгласно Тарифа за таксите за водовземане,
за ползване на воден обект и за замърсяване. Общият дял на
разходите за използваната минерална вода заедно с разходите за
нейното отвеждане и пречистване заемат 12% от разходите за
експлоатация и поддръжка.

Маркетинг и реклама. В допълнение към наемането на маркетинг
специалист, на годишна база за реклама и маркетинг са
предвидени 30 хил.лв. (3% от разходите за експлоатация и
поддръжка). Целта е достигане до целевите групи и
популяризирането на ЦМБ чрез използване на всички съвременни
канали за комуникация в България и чужбина.
Разходите за студена вода, застраховки, материали и други
разходи заемат съвкупно 7% от разходите за експлоатация и
поддръжка.

Таблица 6 Средногодишни разходи за експлоатация и поддръжка (в лева)

Минерална вода

3. Анализ на разходите за експлоатация и поддръжка
Сумата на средногодишните експлоатационни разходи възлиза
общо на 1 042 489 лв. без ДДС, изчислени за експлоатационен
срок от 23 години.

36 261

Студена вода

4 040

Отвеждане и пречистване на минерална вода

80 396

Разходи за заплати

2. Разходи за текущ ремонт и поддръжка
С изключение на първите 5 години от експлоатацията на обекта и
годината на извършване на основен ремонт на минералната
баня, са предвидени и ежегодни разходи за текущ ремонт и
поддръжка на сградата, определени експертно на 1% от
първоначалните инвестиционни разходи.

Средногодишни
разходи (без ДДС)

Вид разход

471 600

Разходи за осигуровки

74 806

Разходи за застраховка

12 000

Разходи за материали

30 000

Разходи за текущ ремонт и поддръжка

93 975

Разходи за маркетинг и реклама

30 000

Други разходи

29 133

ОБЩО разходи от дейността

1 042 489

Годишните разходи (през три години) са показани в следващата
таблица, като информация за всички години относно разходите се
съдържа в Лист 3 Приходи и разходи на обекта от файла „FinModel
CMB 02-11-2020.xlsx“.

Таблица 7 Годишни разходи за експлоатация и поддръжка (в лева)
Разходи

Година

4

5

8

11

14

17

20

23

25

180 278

180 278

180 278

180 278

180 278

180 278

180 278

180 278

180 278

180 278

36 261

36 261

36 261

36 261

36 261

36 261

36 261

36 261

36 261

36 261

4 040

4 040

4 040

4 040

4 040

4 040

4 040

4 040

4 040

4 040

80 396

80 396

80 396

80 396

80 396

80 396

80 396

80 396

80 396

80 396

471 600

471 600

471 600

471 600

471 600

471 600

471 600

471 600

471 600

471 600

Разходи за осигуровки

74 806

74 806

74 806

74 806

74 806

74 806

74 806

74 806

74 806

74 806

Разходи за застраховка

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

Разходи за материали

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

31 500

105 000

105 000

105 000

105 000

105 000

105 000
30 000

1

3

2

Електроенергия
Минерална вода
Студена вода
Отвеждане и пречистване на
минерална вода
Разходи за заплати

Разходи за текущ ремонт и поддръжка
Разходи за маркетинг и реклама

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Други разходи

26 681

26 681

27 626

29 831

29 831

26 681

29 831

29 831

29 831

29 831

946 062

946 062

978 507

1 054 212

1 054 212

946 062

1 054 212

1 054 212

1 054 212

ОБЩО оперативни разходи

-

-
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ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЦЕНКА НА
ПРОЕКТА
На база на изготвените прогнози на разходите и приходите на
ЦМБ са формирани нетните парични потоци за всяка година
поотделно. Изборът на времеви хоризонт оказва влияние върху
резултатите от оценката, като изборът на по-дълъг референтен
период прави инвестицията в развитието на ЦМБ по-атрактивна
за частните инвеститори.
За оценка на финансовата ефективност на проекта са използвани
следните критерии:
•Нетна настояща стойност (NPV);
•Вътрешна форма на възвръщаемост (IRR);
•Индекс на рентабилността на приходите (PI);
•Срок на откупуване на инвестициите (PBP);
•Дисконтиран срок на откупуване на инвестициите (DPBP).

1. Нетна настояща стойност (NPV)

2. Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)

Един от най-важните критерии за финансовата ефективност на
една инвестиция е нетната настояща стойност (NPV). Той
представлява количествен израз на кумулативния ефект от
направената инвестиция за нейния планов хоризонт. Тъй като
дисконтовата норма представлява очакваната норма на
възвръщаемост на капитала при инвестиране в сектора, то
нетната настояща стойност изразява нетния прираст над
инвестирания капитал в конкретния проект. Тогава
интерпретацията на NPV ще означава дохода за инвеститора,
превишаващ минимално очакваната възвръщаемост. За
изчисляване на NPV на проекта е ползван дисконтов процент от
5,12%, представляващ среднопретеглената цена на капитала
след данъци (WACC - Weighted Average Cost of Capital), изчислена
по следната формула:

Вътрешната норма на възвръщаемост е онази условно взета
норма на дисконтиране, която изравнява сумите на
дисконтираните чисти приходни и разходни парични потоци,
породени от осъществяване на инвестицията, или IRR е процентът
на дисконтиране, който извежда нетната настояща стойност на
инвестицията равна на нула. Тази норма показва възвръщаемостта
на вложената инвестиция в рамките на целия срок на проекта.
Приемлива за инвеститора е такава стойност на вътрешната
норма на възвръщаемост на инвестицията, която отговаря на
секторния пазарен риск в условията на страната и на проектния
риск. Проектът е атрактивен за бъдещия инвеститор, когато той е
в състояние да реализира очакваната доходност от съвкупната си
дейност по изграждане на обекта и предоставянето на услуги.

WACC = rd (1 - Tc) × ( D/V ) + re × ( E/V )
където:
rd - лихва привлечен капитал;
Tc - корпоративен данък;
D/V - дял на финансирането с привлечен капитал;
re - стойност на собствения капитал;
E/V - дял на финансирането със собствен капитал.

Предвид че привлеченият капитал се предвижда да бъде набавен
под формата на нисколихвен кредит в рамките на ФИ, за цена на
привлечения капитал е приет лихвен процент от 2,5%.
За определянето на дисконтовата норма за собствения капитал
(минималната изискуема норма на възвръщаемост за инвестиции
в сектора) е използван модела за оценка на капиталовите активи
(МОКА) по формулата:
re = rf + rc + βe (rm - rf )
където:
re - стойност на собствения капитал;
rf - възвръщаемост при безрисково вложение;
rc - рискова премия за страната;
βe– бета коефициент на собствения капитал за сектора;
rm - възвръщаемост на пазара.

Данните за бета коефициента, сектора и възвръщаемостта на
пазара за целите на изчислението на дисконтовата норма са
взети от текущите данни в страницата на Aswath Damodaran.
Възвръщаемостта при безрисково вложение се основава на
данни на БНБ за възвръщаемостта на държавни дългови ценни
книжа за последните 10 години.
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3. Индекс на рентабилност (PI)

5. Оценка на проекта

Индексът на рентабилност е показател за качествата на
инвестиционните проекти. Индексът е изчислен като съотношение
между нетната печалба и приходите от дейността. Поради това, че
проектът реализира печалба, индексът на рентабилността е
положителна величина.

Показателите за ефективността на проекта и на собствения
капитал (СК) са показани в следващата таблица, като изчисленията
могат да се проследят в Лист 4 Финансови показатели от файла
„FinModel CMB 02-11-2020.xlsx“. Предвид че NPV e положителна
величина и IRR както на проекта, така и на СК надвишават
съответните дисконтови проценти, може да се направи изводът,
че инвестицията в реставрация и експлоатация на ЦМБ ще
бъде достатъчно атрактивна и печеливша за проектната
компания.

4. Срок на откупуване на инвестициите
(PBP) и дисконтиран срок на откупуване
Периодът на възвръщаемост или срок на откупуване определя
продължителността от време, необходима за възстановяване на
направените инвестиции за сметка на финансовите резултати от
инвестицията. Това е годината, през която акумулираните годишни
потоци от отрицателни преминават в положителни.
Дисконтираният срок на откупуване показва срока, за който се
възвръща вложената инвестиция с отчитане влиянието на
времето върху стойността на вложението и неговото
възстановяване в последващ етап. Изчислява се на база
акумулираните дисконтирани парични потоци.

Таблица 8 Показатели за ефективността на проекта и СК
Показател
Нетна настояща стойност
Вътрешна норма на възвръщаемост
Индекс на рентабилността

Показатели
на проекта

Показатели
на СК

2 583 935

3 849 410

7.42%

12.76%

25.2 %

Срок на откупуване

12

11

Дисконтиран срок на откупуване

19

16

Финансовата оценка на ЦМБ като термален център, предлагащ
СПА и балнеолечебни услуги, показва, че дейностите по
експлоатация на обекта могат да генерират достатъчен паричен
поток, с който да се финансират всички разходи по експлоатацията
и поддръжката му, както и за обслужване на кредита в рамките на
ФИ. Изчисленията показват, че при по-дълъг експлоатационен
период първоначалната инвестиция се възстановява от
очакваните приходи от функционирането на Банята. Предвид че
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