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ЖИВА ВОДА
архитектурно-градоустройствен
студентски конкурс за идеи
за „Басейн Надежда 2022“

ТЕМА И ЦЕЛ НА КОНКУРСА
Обявяването на архитектурно-градоустройствения студентски конкурс за идеи е свързано
с възможност за изграждане на учебно-тренировъчен комплекс с покрит плувен басейн в
открито публично пространство в непосредствена близост до 15 СУ „Адам Мицкевич“ в
ж.к. Надежда, гр. София. Комплексът е част от функционалната и пространствена
концепция, развита в рамките на проект УРБиНАТ, за градско планиране, базирано върху
природосъобразни подходи и осъществявано с активното участие на общностите. Целта
на конкурса е да се откроят творчески идеи за пространствено интегриране на темите за
минералната вода, здравето и общността. Представените в конкурса разработки ще бъдат
проучени и анализирани в процеса на обсъждане и подготовка на задание за
проектиране.

ВРЕМЕВА РАМКА
съобщение за предстоящ конкурс
официално обявяване
регистрация за участие
предаване на конкурсните разработки
обявяване на резултати
награждаване

28.03.2022
31.03.2022
31.05.2022
05.06.2022
12.06.2022
12.07.2022

20.08.2022
26.08.2022
07.09.2022
след 10.09.2022

УЧАСТИЕ
Конкурсът е явен. Поканата за участие в конкурса е отправена към всички редовни
студенти във висшите училища в България и към българските студенти в чужбина.
Участието може да бъде индивидуално или в екип, като в разработването на всеки
конкурсен проект следва да участва поне един студент от специалност Архитектура.
Конкурсните разработки може да са изготвени като част от учебната програма на
факултетите или извън нея. Официалният език е на конкурса е български. Участието в
конкурса е безплатно, но се изисква предварителна онлайн регистрация на участниците.
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ОРГАНИЗАТОР
Конкурсът се провежда в рамките на проект УРБиНАТ, в който София е един от водещите
градове партньори. Организатор на конкурса е Столична община.

ЖУРИ
Конкурсните разработки ще бъдат оценени от международно жури, включващо
представители на българските участници в проект УРБиНАТ - Столична община, УАСГ 1,
администрацията и местната общност на р-н Надежда, както и на чуждестранни
партньори по проекта.

НАГРАДИ
Награден фонд на обща стойност 8000 лв., както следва:
 първа награда на журито – 3000 лв.
 втора награда на журито – 2000 лв.
 трета награда на журито – 1000 лв.
 награда на жителите на кв. Надежда – 2000 лв.
Екипът, отличен с първа награда, ще представи конкурсната си разработка на срещата на
консорциума и международните партньори в проект УРБиНАТ в Брюксел (26-28.09.2022),
като организаторите на конкурса ще покрият разходите за участие в конференцията на
един представител на екипа. (Наградата е променена във връзка с удължения срок за
участие.)
Всички конкурсни предложения ще бъдат публикувани онлайн в сайта на конкурса.
Всички конкурсни предложения ще бъдат представени на изложба в р-н Надежда през
септември 2022 г.
Всички участници ще получат сертификати, удостоверяващи участието им в конкурса.
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ТЕМА НА КОНКУРСА
Архитектурните идеи често интегрират и изразяват в реална форма концепции от
различни сфери на науката, технологиите и живота. Настоящият конкурс представя пред
участниците предизвикателството да предложат творчески архитектурни идеи за
създаване на тематично многообразно социално пространство, обединено от темата за
минералната вода.
Наличието на геотермални извори в кв. Надежда е ценен ресурс за създаване на
здравословна среда за физическото развитие на децата, за спорт и отдих на техните
родители. То е предпоставка за възраждане, поддържане и развитие на хилядолетната
културна традиция на взаимодействие между града и минералната вода – един от
основните елементи допринесли за възникването и развитието на антична Сердика, за
утвърждаването на града като регионален център през вековете, за формирането на
градския център и развитие на някои от най-значимите обществени пространства.
Конкурсът цели съвременно пространствено интерпретиране на връзката между
минералната вода и градското пространство през призмата на темите култура,
образование и спорт (фиг. 1).

образоздраве
вание
минерална
вода
социални

БАСЕЙН
иновации
и БПР*

технологични

участие

общност

култура

фиг. 1. Визия за новото социално пространство „Басейн Надежда 2022“. (*БПР – базирани на
природата решения)
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Визията му е базирана на разбирането за плувния басейн като обединяващо
пространство и пресечна точка на спортните занимания като част от извънкласните
дейности и на общественото пространство в сърцето на ж.к. Надежда 2а с фокус върху
неговите социални измерения и значимост.

фиг. 2. Интегриран подход за социална иновация: общински комплекс с плувен басейн в ж.к.
Надежда, София. (източник: проект URBiNAT)

фиг. 3. Настоящият конкурс (означен със зелена точка) в процеса на изграждане на концепция
за учебно-тренировъчния комплекс. (източник: проект URBiNAT)
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Визията на конкурса за проектната територия обединява темите на проект УРБиНАТ,
целящ създаване на Зелен коридор на здравето с участието на местната общност и
приложение на базирани на природата решения. Тя е основана на проучване върху
съществуващото състояние и ползване на конкурсната територия и очакванията на
жителите на квартала. Основни изисквания към предложените архитектурни идеи са
приложение на решения, базирани на природата (каталог) и хармонично интегриране на
архитектурната идея в градоустройствения контекст.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ИДЕИ
Да предложат интегриран подход за изграждане на ново социално пространство за спорт,
общуване и отдих, което да обогати социалния и културен живот в р-н Надежда;
Да интегрират комплекса в градоустройствения и ландшафтния контекст на квартала;
Да създават обвързаност между откритите и закритите пространства на комплекса и
обкръжаващата го среда;
Да прилагат базирани на природата решения;
Да прилагат принципите за устойчива архитектура и енергийна ефективност;
Да представят оригинални идеи за обемно-пространствено и архитектурно изграждане на
комплекса.

КОНТЕКСТ
Настоящият конкурс се организира и провежда във връзка с изграждането на Зелен
коридор на здравето в район Надежда, който ще свързва Северен парк и парк Надежда.
Концепцията за коридора е създадена в рамките на международния изследователски
проект УРБиНАТ, в който участва гр. София и е одобрена от Столичен общински съвет.

гр. София

р-н Надежда

фиг. 4. Местоположение и териториален обхват на проучванията за Зелен коридор на
здравето в рамките на гр. София (ляво) и ж.к. Надежда (дясно). (източник: проект URBiNAT)
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Основни елементи от коридора са четири обществени пространства, подчинени на
темите „Зелен площад“, „Жива вода“, „Енергия за здраве“ и „Съв-място“. Конкурсната
територия обхваща зона „Жива вода“, в която е предвидено създаване на публично
пространство, обединяващо басейна, площадки за спорт и игри на открито и зелена
класна стая в двора на училището.

Пространствена концепция

Зони за намеса

фиг. 5. Зелен коридор на здравето: Пространствена концепция (ляво) и Зони за намеса (дясно)
(източник: проект URBiNAT)

Темата на зона „Жива вода“ е продиктувана от съществуващ сондаж на минерална вода,
разположен в двора на 15 СУ „Адам Мицкевич“. Характеристиките на минералната вода
предполагат използването ѝ за спорт и рекреация, но не и за питейни цели. С оглед на
състава ѝ тя би могла да бъде подходяща за профилактика и балнеолечение, а
температурата ѝ (48°C) позволява да бъде използвана като източник на топлинна енергия.
Проучванията и работилниците с местната общност, проведени в рамките на проект
УРБиНАТ показват силна подкрепа от жителите на кв. Надежда за изграждане на басейн с
минерална вода в конкурсната територия, за присъствие на водата в откритото
обществено пространство, за създаване на пространства за спорт на открито за деца и
възрастни, за запазване на съществуващата растителност и местоположението на
детската площадка в южната част на територията.
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фитнес на
открито
плувен
басейн

оранжерия
сондаж

фиг. 46. Зона "Жива вода": предвидени обекти (ляво), връзка със Зеления коридор (център),
местоположение на сондаж с минерална вода (дясно). (източник: проект URBiNAT)

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОБХВАТ
Конкурсната територия обхваща два имота в кв. Надежда 2а в София – ПИ 68134.1382.2170
и ПИ 68134.1382.2169 с обща площ 6,3 дка, за които е предвидена възможност да бъде
проведена на процедура по обединяването им в един УПИ. Територията е разположена
между 15 СУ „Адам Мицкевич“ и 115 ДГ "Осми март". В южната част на терена е
разположена съществуваща детска площадка с висока растителност, а северната част е
свободно пространство, ползвано в миналото като баскетболно игрище. Конкурсните
предложения следва да представят цялостно решение за територията, вкл. подходи и
разположение сградата на басейна, при спазване на нормативните изисквания за
отстояния.
Трасето на Зеления коридор на Здравето, проектиран в рамките на проект УРБиНАТ
преминава в северната част на проектната територия и следва съществуващите
пешеходни направления и неформални или неизградени пешеходни алеи, свързващи
двете главни улици, ограждащи кв. Надежда 2а – ул. „Република“ и ул. „Траен мир“.
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фиг. 7. Конкурсна територия (основа: https://kais.cadastre.bg/ ; аерофото: 2019-2020 г.)

ОБЕКТ
Обект на конкурсната разработка е комплекса от сградата на басейна и прилежащото ѝ
обществено пространство. Като част от градоустройственото решение следва да бъдат
адресирани въпросите, свързани с пешеходен, велосипеден и автомобилен достъп, както
и да се предвидят необходимите паркоместа за велосипеди и автомобили.
Водата и елементи, свързани с нея, следва да имат централно място в обществените
пространства на комплекса и да допринасят за изграждането на уникален, привлекателен
и запомнящ се образ на пространството, утвърждаващ неговата идентичност и връзка с
минералната вода и с темата на зоната за намеса от Зеления коридор на здравето „Жива
вода“.
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Озеленяването и запазването на съществуващата висока растителност са сред основните
теми на проект УРБиНАТ и са приоритет на конкурсното задание. Идеите за ландшафтния
образ на конкурсната територия следва да отчитат ландшафтните характеристики на ж.к.
Надежда, значението им за създаване на благоприятен микроклимат и възможностите за
приложение на базирани на природата решения (от каталога на проект УРБиНАТ и други).
Функционалната програма на комплекса се състои от основни и допълващи функции.
Основните са свързани с плувния басейн и плувните спортове и с общественото
пространство в ядрото на квартала. Допълващите функции спомагат за пълноценното
ползване на сградата и пространството около нея и за оживлението в тях през всички
сезони и дни от седмицата.
Таблица 1. Функционална програма.
1

2

3
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помещение
зала с плувен басейн
учебно-тренировъчен басейн

площ, м2 изисквания
590-630
11,5*/25 м (5* коридора с ширина по 2.40 м и 2 ивици извън
тях по 0,25 м); дълбочина: 1,35-1,80
капацитет: 65-70 плуващи
светла височина на помещението: мин. 4,20 м
обходни пътеки
мин. 1,5 м край надлъжните стени на басейна
мин. 4,0 м край стартовата стена
места за публика
мин. 60, макс. 100 места
3 реда седалки, разположени стъпаловидно
на мин. 1,5 м от обходната пътека
дежурен инструктор
12
помещение с пълна видимост и директен достъп до
басейна
детски басейн
не е задължителен елемент
детски басейн
50-100 дълбочина: от 0,20 м до 0,50 м
мин. 3 м отстояние от плувния басейн
санитарно-хигиенни помещения
съгласно нормативните изисквания: оразмеряването е на
база ЕПС** - общо и за двата басейна
съблекални
180
2 бр. за деца и ученици (отделни за момичета и за
момчета), всяка с 35-40 места и
2 бр. за възрастни (отделно за мъже и жени), всяка с 35-40
места
възможно е да бъде предвиден по-голям брой съблекални
при запазване на общия капацитет и оразмеряване на
санитарните
помещения
съгласно
нормативните
изисквания
душове
100
към всяка съблекалня
по 1 на 3 места в съблекалнята
с необходимите преддверия
тоалетни и мивки
50
по 2 тоалетни и 2 мивки към всяка съблекалня жени, по 1
тоалетна, 8 писоара и 2 мивки за всяка съблекалня мъже, с
необходимите предверия
крачни вани
22
по 1 бр. към всяка съблекалня
сауна
10
За 5-8 души, с възможност за ползване на съблекалните за
спортисти
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4

административни помещения
стаи за преподавателите

30

2 помещения по 12 м2 с WC, душ кабина и мивка към тях

10

в близост до стаите за преподаватели

45

3 помещения с 1 тоалетна

30

кабинет, с чакалня и санитарен възел към нея

медицинско-възстановителен
център за спортуващи

60

не е задължителен елемент – може да бъде развит с
функции и помещения съгласно идеята на участника и
нормативните изисквания, вкл. за достъпна среда

балнеолечебен кабинет

60

не е задължителен – условия като на горния ред, да се
предвиди отделна съблекалня с душ и санитарен възел

склад
5

6

7

8

офиси за администрацията
помещения за медицинско
обслужване и възстановяване
лекарски кабинет

обслужващи помещения
за пречистване на водата
складове
технически помещения
комуникационни площи
входен вестибюл и охрана
фоайе
гардероб
санитарни помещения
стълбища, коридори и
асансьори
допълнителни функции
бюфет

зала за групови тренировки

9

други
ОБЩА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ СГРАДА
открити пространства
водни елементи
площадка за игра (детска
площадка)
социално пространство
площадка за спортни игри

други
зелени площи
10

50
40
40
20
40
15
15

за материали, за резервни части и др.

рецепция с каса и информация, места за сядане
50-80 посетители на 1 м гардеробен плот
по 1 бр. за мъже и жени, 1 бр. по Нар. за достъпна среда
съгласно изискванията за достъп, евакуация и достъпна
среда

100-150 с връзка към фоайето и площадките на открито
санитарни помещения към бюфета (може да бъдат общи с
тези към фоайето при оразмеряване съгласно
нормативните изисквания за бюфет)
150-200 за макс. 30 души
с възможност за разделяне; на 2 по-малки зали
спортове: йога, аеробика, пилатес и др.
съблекални, санитарно-битови помещения, склад и
помещение за треньори към залата
50-100 не са задължителни - по преценка на участника
1100-1500

200

като символ на зона „Жива вода“, разположени в
пространствена връзка със Зеления коридор на здравето
не е задължителен елемент – може да бъде включена по
преценка на участника и в съответствие с нормативните
изисквания
запазване на съществуващо пространство в южната част
на терена
не е задължителен елемент – може да бъде включена по
преценка на участника и в съответствие с нормативните
изисквания, като допълнение към съществуващите и
планирани площадки в квартала
по преценка на участника
максимална степен на озеленяване на терена, възможно е
прилагане на вертикално и покривно озеленяване
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10 достъпност и мобилност
паркоместа
велопаркинг

оразмеряване съгласно нормативните изисквания
възможно е да бъдат подземни или в етажен паркинг

Бележки:
Площите може да бъдат надвишавани с до 15%.
При разработване на конкурсните идеи следва да се вземат предвид изискванията за
тренировъчни басейни, посочени в Норми за проектиране на спортни сгради и
съоръжения, които са заложени и в настоящото задание за проектиране.
*Допустимо е участниците да предвидят 6 коридора с размери съгласно нормативните
изисквания т.е. басейн 15x25 м, като в този случай санитарно-хигиенните помещения и
комуникационните площи следва да бъдат оразмерени съобразно увеличената площ на
басейна.
**ЕПС – едновременна пропусквателна способност

Конкурсните разработки следва да бъдат съобразени с нормативните изисквания за
пожарна безопасност и евакуация, за проектиране на спортни сгради, за осигуряване на
достъпна среда, за устройство и безопасност на площадките за игра, както и с
изискванията на ЗУТ, Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони и приложимата нормативна уредба.
Плувният басейн ще се използва от учениците на разположеното в непосредствено
съседство 15 СУ „Адам Мицкевич“ и други училища като част от учебния процес, както и от
децата в целия квартал като част от извънкласните им занимания. Той може да бъде
отворен и за свободно ползване за възрастни, за организирани спортни тренировки и
групови занимания, при условие различните видове дейности да следват график,
съобразен с учебната програма на училищата. Конкурсните разработки следва да се
съобразят с модела на функциониране на комплекса като самостоятелен обект,
обслужващ както учебно-тренировъчни, така и индивидуални занимания.

ИЗХОДНИ ДАННИ
На регистрираните участници ще бъдат предоставени в дигитален вид:
 извадки от кадастралната карта и от плана за регулация;
 заснемане на съществуващата растителност;
 снимки на територията;
 достъп до каталог с базирани на природата решения и концепция за Зеления
коридор на здравето, разработен в рамките на проект УРБиНАТ;
 информация за качествата и свойствата на минералната вода в находище „СофияНадежда“.
Участниците имат възможност да задават въпроси относно конкурсното задание и
конкурсната територия на e-mail до 30.07.2022 г. Отговори на зададените въпроси ще
бъдат своевременно публикувани на уеб сайта на конкурса или най-късно до 10.08.2022г.
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ПРЕДАВАНЕ НА конкурсните РАЗРАБОТКИ
Конкурсните разработки се представят на 2 табла с формат А1 (оформени спрямо
предварително зададена форма - темплейт), в които са представени:
 концепция – текст, схеми, графики и визуализации, изясняващи предложената
идея, обемно-пространственото и функционалното решение, приложените
решения, базирани на природата;
 ситуационно решение – М 1:1000 и М1:500;
 всички разпределения и план покрив на сградата - М 1:200 (1:100);
 разрези и фасади на сградата - М 1:200 (1:100);
 визуални материали (перспективни скици, триизмерни модели, снимки на макети,
3D визуализации или др. по преценка на участника).
Разработките се предават до 26.08.2022 г. онлайн на посочен от организаторите e-mail
под формата на компресирана папка (zip файл), съдържаща два файла pdf формат, 300 dpi
- по един за всяко от двете табла. Наименованието на файловете следва да бъде във
формат ImeFamilia_n.pdf, където ImeFamilia се замества с имената на индивидуалния
участник на латиница или с наименованието на екипа при участие в екип, а n е
съответния номер на таблото (например: IvanIvanov_1.pdf и IvanIvanov_2.pdf). Размерът на
компресирания файл не трябва да надвишава 25 MB.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
Съставът на журито ще бъде обявен до 01.06.2022 г. на уеб сайта на конкурса. Журито ще
оцени всички представени идеи съгласно следните критерии:
 Съответствие с темата и изискванията на конкурса
 Оригиналност на концепцията
 Единство и цялост на концепцията, градоустройственото и архитектурното
решение
 Изчерпателност и яснота на представянето
Наградата на публиката ще бъде определена от жителите на ж.к. Надежда чрез гласуване
по време на изложбата на конкурсните предложения.

РЕГИСТРАЦИЯ и КОМУНИКАЦИЯ
Конкурсът е явен и отворен за участие на редовни студенти във висшите училища в
България и за българските граждани - студенти в чужбина. Участието е индивидуално или
екипно, като в разработването на всеки конкурсен проект следва да участва поне един
студент от специалност Архитектура. Официалният език на конкурса е български.
Регистрацията за участие се извършва чрез попълване на онлайн форма в срок до
20.08.2022 г. В нея всеки участник посочва лице за контакт (представител на екипа) и
12
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негов e-mail, който организаторите на конкурса ще използват само за целите на конкурса
(за предоставяне на изходни данни, информация относно провеждането или резултатите
от конкурса и др.).
В регистрационната форма всеки индивидуален участник, а при участие в екип – всички
участници в екипа, декларират, че са студенти и посочват университет, факултет,
специалност, курс и факултетен номер. Организаторите на конкурса имат право да
изискат от регистрираните участници документи, удостоверяващи студентският им статус
във всеки момент от конкурсния график, като в този случай ще се предостави срок от поне
10 работни дни за представяне на въпросните документи.
В конкурса нямат право да участват лица свързани с членовете на екипите на проект
УРБиНАТ от УАСГ и Столична община, както и с членовете на журито (съгласно
дефиницията за свързани лица, дадена в § 1 т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси).
Допълнителна информация относно конкурса и резултатите от него ще бъде публикувана
на уеб сайта му и ще бъде изпратена по e-mail на регистрираните лица.

НАГРАЖДАВАНЕ
Отличените разработки ще бъдат обявени на 07.09.2022 г. на уеб сайта на конкурса и
посочените от авторите им лица за контакт ще бъдат уведомени на посочения от тях в
регистрационната форма e-mail. Официалното връчване на наградите ще се проведе на
след 10.09.2022 г. (датата ще бъде обявена заедно с обявяването на резултатите )
Награждаването на разработки в настоящия конкурс не обвързва организаторите с
възлагане на проектиране.
Наградените участници ще получат паричните премии въз основа на граждански
договори, които ще бъдат сключени между Столична община и един представител на
екипа, определен от екипа при регистрацията за участие. В случай на отказ на премиран
участник да сключи договор, съответната парична премия няма да бъде връчена.
Организаторите на конкурса не носят отговорност за разпределението на премията
между участниците в наградения екип.
Организаторите на конкурса ще поемат разходите за участие на един представител на
екипа, получил първа премия, в срещата в Брюксел (26-28.09.2022 г.) на международния
консорциум, изпълняващ проект УРБиНАТ. Това ще бъде студентът, определен като лице
за контакт на екипа при регистрацията за участие. В случай, че лицето е възпрепятствано,
екипът следва да излъчи друг свой представител с декларация, подписана от всички
членове на екипа. При невъзможност или отказ от участие на всички от наградения екип,
наградата няма да се връчи.
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Наградата на публиката ще бъде определена чрез анонимно гласуване от жителите на ж.к.
Надежда по време на изложба на всички представени разработки през септември 2022 г.
вкл. Мястото на изложбата и начина на гласуване ще бъдат обявени допълнително.

АВТОРСКО ПРАВО
Столична община придобива авторското право върху наградените проекти, като се
задължава да съхранява електронен архив и да публикува проектите в сайта на конкурса,
който да поддържан до края на проект УРБиНАТ.
При разпространение на резултатите от конкурса, споменаване на конкурсните проекти и
използване на графични материали от тях, Столична община ще се позовава на
партньорството в проект УРБиНАТ и на авторите на проектите. .
Столична община ще зачита правото на авторите на конкурсните проекти да включват
графични материали и текстове от тях при представяне на професионалните им
постижения, при условие, че е налице коректно позоваване на партньорството в проект
УРБиНАТ от страна на авторите.
УАСГ ще разпространи и анализира резултатите от конкурса чрез научни публикации,
като при използване на графични материали, споменаване и цитиране на текстове от
проектните предложения ще се позовава на партньорството в проект УРБиНАТ и авторите
на проектите.
При участие на екип, организаторите на конкурса приемат всички членове на екипа,
посочени в регистрационната форма, като равноправни съавтори.
Организаторите на конкурса не носят отговорност за нарушени авторски права на трети
лица в представени от участниците конкурсни проекти.
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Приложение 1: Конкурсна територия - извадка от План за регулация,
М 1:2000
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