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Обща част
Зоната на плажа в Благоевград е любимо място за отдих и забавления на жителите и
гостите на града още от 60-те години на миналия век, когато се изграждат откритите
басейни. Закритият басейн е открит през 1984 г.

Извадка от проекта за плувен комплекс 1987 г.

С проект от 2006 г. Откритата зона се трансформира, като са изградени кули за водните
пързалки, атракционен басейн и басейн с вълни. Предвидени са и мокри барове за обслужване
на посетителите. Без реализация остават предвидените в зоната над съблекалните
трибуни към комплекса, както и планирания по протежението на ул. Катина и Никола
Хайдукови подземен паркинг.
През последните години на функционирането си комплекса на откритите басейни се
управлява от концесионер. През 2017 г. плувния комплекс спира да функционира.
Плувния комплекс е разположен в рамките на парк Бачиново, в края на града и по поречието
на река Бистрица. Това е чудесно местоположение за обект като този, тъй като се намира
в непосредствена близост със серия спортни и рекреационни обекти и предоставя
възможност за подсилване на някои връзки и развитие на нови, така че потенциалите му
да станат активи.
• Спортни обекти и рекреация
Плувния комплекс се намира на 15 минути пеша от градския стадион Христо Ботев.
Бейзболния стадион и тенис кортовете в парка са разположени изключително близо, но
към момента липсата на добра връзка през река Бистрица в рамките на парка не
позволява бърза връзка между обектите. Друго предимство на местоположението е, че
се намира по пътя за ски зона Картала, което дава възможност за комбиниране на
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услугите на басейните с тези на ски-курорта зимно време. Това място в Благоевград е
отправната точка и към природните забележителности на национален парк Рила и
богатствата на планината.
• Публични пространства и забележителности
Плувния комплекс е на едва 10 минути пеша от историческия квартал Вароша, а до
центъра и пешеходната зона в града се стига за 10 до 15 минути пеша.
• Образователни обекти
В 10 минутния пешеходен изохрон от плувния комплекс са разположени 5 СУ Георги
Измирлиев, Детска градина № 3 Детелина, както и Детска ясла № 10 Макове. Това
предполага отлични възможности за развитие на специализирани програми за деца и
младежи в учебно и извънучебно време.

Инвестиционни намерения на Община Благоевград
Намеренията на общината целят възстановяването и преустройството на „Аквапарка” в
модерна открита и закрита термална СПА зона, като за зоната се осигурят и
необходимите паркоместа. Търси се възможност за целогодишно ползване на комплекса,
като освен разширяване на функциите се предвижда и качествена връзка между
покритите и открити водни площи. Цели се намеса, която да ползва ресурса от минерални
води в Благоевград да се използва ефективно и да е достъпен за жителите и гостите на
общината.
Община Благоевград е разработила концепция за трансформация на територията на
Аквапарка, заедно с прилежащи зони в модерен термален и воден комплекс без аналог в
България. Проектът цели „да даде възможност за пълноценно оползотворяване на наличния
ресурс от минерална вода и да позволи на жителите и гостите на гр. Благоевград да имат
на разположение един нов, модерен и функционален воден парк, снабден с минерална вода и
позволяващ широк спектър от възможности за спорт, рекреация, СПА и целогодишни
забавления за малки и големи“.
Концепцията включва три фази:
• „Плаж“: Ремонт, възстановяване и подобряване на съществуващи открити
водни площи и прилежащите им терени (зелени площи, алеи, външни настилки).
Изграждане на паркинг по протежение на ул. Катина и Николай Хайдукови.
• „Терми“: Проектиране и строеж на нова модерна високо енергийна сграда,
помещаваща в себе си закрит плувен басейн, мултифункционален СПА център,
кафе, ресторант, и помещения за други съпътстващи дейности.
• „Подземен паркинг“ : Израждане на подземен буферен паркинг по протежение на
пътя за Картала, спирка за градски транспорт и паркова среда (зелен покрив) над
паркинга.
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Схема на инвестиционните намерения

За реализация на инвестиционните намерения ОБ е изготвила бизнес план. Предвижда се
бъдещият Аквапарк Бачиново да се управлява от общинско дружество.

Градоустройствените параметри
Според заложените в бизнес плана се предвиждат следните устройствени и площни
параметри:
• Възстановяване на съществуващи водни площи
2 500м2
• Редизайн на открити зони за плаж и зелени площи
7 000м2
• Нова сграда със застроена площ
3 500м2
• РЗП
11 000м2
Предвижда се промяна на ОУП за територията на обособения чрез ПУП от 2005 година
парцел за УПИ II За плувен комплекс “Аква парк”
Според този ПУП се предвиждат следните параметри:
• Плътност на застрояване
34.3 % (ЗП = 4531 кв.м)
• Коефициент на интензивност
1.0 (РЗП = 13210 кв.м)
• Озеленена площ
50% (=6605 кв.м)
• Височина на застрояване
5 етажа (15 м)
ПАРЦЕЛ АКВАПАРК = 13083 м2
Показатели
Плътност
Кинт.
Озел.

ПУП
%
34%
1
50%

м2
4448
13083
6541,5

проект
м2
3500
11000
6550

%
27%
84%
50%
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Парцелът, предвиден за изграждане на подземен паркинг е общински и е в Зона Оз на Парк
Бачиново. За нуждите на проекта е необходимо да се процедира ПУП с регламентиране на
подземното строителство, вход-изходите към пътя към Картала и местоположението
на пешеходния мост.

Комуникационни параметри
Според разработения от ОБ бизнес план се предвиждат следните пикови товари от
посетители на парка:
общо
посетители/д
посещения на
ен
сезон-дни
запълняемост
година
Открита площ
1300
100
55%
71500
Закрита площ
800
360
55%
158400
Средно на година
639
360
229900
Извадка от бизнес план на Община Благоевград

С оглед на обезпечаване достъпа на граждани на Благоевград, както и посетители от
други населени места на комплекса е изготвен План за достъп, в контекста на НКСБ (*виж
раздел НОВА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА БЛАГОЕВГРАД)

План за достъп
Предвижда се, че бъдещият Аквапарк ще бъде притегателен център за посещение на
жители от други населени места, вкл. София.
В контекста на НКСБ се предвижда:
• Насърчаване на пешеходното движение1
• Насърчаване на придвижването с велосипед2
• Насърчаване достъп чрез градски транспорт (ЖП, такси, шатъл линия ЦГКартала)3
1 Пеша - ако се вземе като отправна точка жп. гарата/ автогарата, по ул. Св. Кирил и Методий, която има
потенциал за комфортна пешеходна среда с широки тротоари, улични дървета, активни партери и пр. през
пешеходната зона и площадните пространства, времето би било около 35 мин. Това е възможност, през която
човек има шанс да мине достигайки от точка А до точка Б през различни зони с концентрация на разнообразни
функции ( магазини, кафенета, музеи, галерии, и др.). Другата опция е отново през предимно паркова среда от
парк Даме Груев на север покрай университета, пазара и чак до басейна. Отново маршрут изпълнен с функции но
освен обслужващи и рекреационни. Този маршрут би бил с 10 мин по-дълъг или общо 45 мин.
2 Велосипед- ако се вземе като отправна точка жп. гарата/ автогарата, при средна скорост от около 18 км/ч,
достигането до Аквапарк Бачиново би отнело не повече от 10 мин. Опциите са както по вече изградените
велоалеи - ул. Св. Кирил и Методий и ул. Васил Левски, които след това могат да бъдат продължени с алея по ул.
Братя Миладинови, ул. Митрополит Борис, ул. Сава Михайлов и ул. Катина и Никола Хайдукови. Другата опция и
много по-приятна е велоалея по протежението на реката. Ако се тръгва от гарата разстоянието би станало
с 1 км по-дълго, но през много по-приятна и безопасна среда, давайки възможността да се мине през
университета, пазара достиайки басейна. От гарата до парк Даме Груев има изградена велоалея, както и от ул.
Христо Силянов по алеята на здравето чак до парк Бачиново. За да бъде непрекъснат този маршрут е много
важно да се направи алея между тези два участък която също да върви покрай реката и където има възможно в
паркова среда. Това е участък от едва амо 1.3 км.
3 МГТ ако се вземе като отправна точка жп. гарата/ автогарата, при директен автобус/ шатъл до басейна,
разстоянието би било около 2.8 км и време 7мин (трасето може да е малко по-дълго и времето да е около 10-12
мин ако шътъла мине през няколко буферни паркинга както и няколко други ключови обекта - пазар,
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•
•

Разсредоточаване на паркинг зоните и въвеждане на модерна смарт паркинг
система
Силно ограничаване на свободното паркиране в зоните на прилежащите
жилищни квартали

Ето защо при постигане на пикови натоварвания над 2000 посещения на ден в Аквапарка се
предвижда управление на достъпа при средното разпределение:
необходими ПМ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПИКОВ ТОВАР ЛЯТО

дневно
едновременно
местни жители
пеша
велосипед
градски транспорт
автомобил
посетители от други места
с автомобил
с ЖП транспорт+пеш/велосипед/МГТ

коеф.
посетители/автомоб
ил
2000
1000
300
120
60
60
60
700
560
140

2,5

50%
30%
40%
20%
20%
20%
70%
80%
20%

24
224

Схема за разпределение на пиковите товари през лятото

Така с осигурените 250 паркоместа в зоната на комплекса и прилагане на всички мерки от
новата комуникационна стратегия на Благоевград се предвижда обезпечаване на достъп
при пиково натоварване през лятото, без да се образуват задръствания или претоварване
на местата за паркиране в жилищните квартали.
Пиковите товари през есенно-зимния период са значително по-малко, 800 посетители на
ден. В ски сезона обаче буферният паркинг, както и самият комплекс на аквапарка ще
работят за обслужване на посетителите на Картала (виж разпределение пикови товари в
проект „РАЗВИТИЕ НА КАРТАЛА“)

университет, парк бачиново, басейн, център, Картала. Може да има както един директен и бърз маршрут от
централна гара, така и един по-заобиколен. Независимо от маршрута е много важно графикът и капацитета да
бъдат оптимизирани така че времето за чакане да не бъде повечето от 3-4 мин.
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Анализ на съществуващото положение
Обхват

Обхват на проучването върху сателитно изображение (Bing Maps)

Територията на проучването обхваща поземления имот на плувния комплекс в парк
Бачиново, зоната от парка пред жилищните сгради в югозападна посока, както и имотите
в контактната зона в посока североизток, където е разположен и един от общинските
паркинги в града. В проучването е включен и част от поземления имот през река Бистрица
срещу аквапарка, тъй като предполага добро алтернативно местоположение за
изграждане на подземен паркинг, който да обслужва басейните. Границата е съобразена и с
възможностите за оптимизиране на паркирането на съществуващия паркинг.
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Релеф в зоната на плувния комплекс - Едромащабна топографска карта (ЕТК) 1:5000
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Кадастралната основа
Кадастралната карта и кадастрални регистри следва да отразяват съществуващите
граници на поземлените имоти, вида територия, начина на трайно ползване,
съществуващото застрояване и функционални типове на сградите.

КККР към 27.11.2021
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Вид територия

Поземлени имоти по вид територия, КК от Община Благоевград актуална към 07.09.2021 г.

Територията на открития и покрит басейн и терена през реката е урбанизирана, реката е
част от териториите на водни течения и повърхностни води, а териториите наоколо са
горски. Част от имотите в посока североизток, включени в строителните граници на
града с ОУП от 2011 г. все още са част поземления фонд на земеделските територии.
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Начин на трайно ползване

Поземлени имоти по начин на трайно ползване, КК от Община Благоевград актуална към 07.09.2021 г.

Имота на покрития и открит басейн е с начин на трайно ползване “За друг курортнорекреационен обект” съгласно КАИС (към ноември 2021). Сградата на покрития басейн е
коректно отразена като функционален тип в КККР, а именно “Спортна зала, база”.
Пристройката е посочена като “Сграда за обществено хранене”. Сградите в
североизточния край на посочения обхват са жилищни многоетажни, като до паркинга е
разположена и сграда за търговия. Имота пред жилищните блокове е с НТП “Обществен
селищен парк, градина”. Имотът през река Бистрица е с начин на трайно ползване
“Обществен селищен парк, градина”.
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Вид собственост

Поземлени имоти и сгради по вид собственост, КК от Община Благоевград актуална към 07.09.2021 г.

Поземленият имот 04279.606.280 на покрития и открития басейн е с вид собственост по
КККР предоставени от община Благоевград - общинска публична собственост с площ от
13120 кв.м. Общинска публична е и собствеността на сградата с идентификатор
04279.606.280.1 на покрития басейн. Пристройката към покрития басейн с
идентификатор 04279.606.280.2 е общинска частна собственост.
През река Бачиново, в обхвата на парка е разположен ПИ 04279.607.34 с обща площ от
19665 кв.м. Собствеността е общинска публична и част от парк Бачиново.
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КККР към 27.11.2021

В този имот попадат двете постройки на ресторант Рай (04279.607.34.104279.607.34 и
04279.607.34.2), частна собственост.

КККР към 27.11.2021

До североизточния край на имота на басейна е разположена частна, съсобствена сграда в
частен, съсобствен имот. Паркингът е общинска публична собственост, като в найизточния край на посочения обхват е разположен още един частен имот.

Устройствената основа
ПУП
Със Заповед №1018 от 10.08.2009 г. на заместник кмета на Община Благоевград се
одобрява изменение на План за регулация (ПР) и План за улична регулация (ПУР) за УПИ II и III,
кв. 122, по плана на 5-ти микрорайон на гр. Благоевград и План за застрояване (ПЗ) за
новообразувания УПИ II, кв. 122, по плана на 5-ти м.р. С тази градоустройствена процедура
се обединяват УПИ II и III в общ УПИ II с предназначение за плувен комплекс “Аква парк”
(комплекс за спортно възстановителни и рекреационни дейности; басейни с трибуни,
воден бар и пързалка с басейн с вълни; подземен паркинг).
Плановете са изработени преди приемането на ОУП Благоевград и за терена са определени
следните параметри за устройствена зона за рекреативни и курортни дейности - Ок:
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За УПИ II За плувен комплекс “Аква парк”
• Плътност на застрояване - 34.3 %
• Коефициент на интензивност - 1
• Озеленена площ - 50%
• Височина на застрояване - 5 етажа (15 м)
• Начин на застрояване - Свързано
Уличната регулационна линия от този план е отразена в КККР, макар подземния паркинг и
трибуната към която е осигурен подход с уширения в улицата да не са реализирани.
Голяма част от новопредвиденото с плана застрояване също не е реализирано. Това са
трибуната към плувния комплекс както и преустройството на съществуващия покрит
басейн.

План за регулация плувен комплекс - 2009 г.
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План за застрояване плувен комплекс - 2009 г.

Съгласно чл.103а, ал.1. в проекта за общ устройствен план се съобразяват
предвижданията на заварените подробни устройствени планове, одобрени до датата на
издаването на разрешенията по чл. 124.
При изменение на ОУП за отстраняване несъответствието с ПУП, за УПИ II За плувен
комплекс “Аква парк” дава възможност за следните площи, съобразени с одобрените
параметри:
• Плътност на застрояване
34.3 % = 4 531 кв.м
• Коефициент на интензивност
1 = 1 3210 кв.м
• Озеленена площ
50% = 6 605 кв.м
• Височина на застрояване - 5 етажа (15 м)
• Начин на застрояване - Свързано
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Тези параметри съответстват на зададените от Възложителя ориентировъчни
параметри за реконструкция и преустройство в зоната на плувния комплекс. За ориентир,
по-долу са посочени постигнатите към момента параметри на застрояване.
Постигнатата към момента плътност на застрояването (без отчитане на откритите
басейни) в УПИ възлиза на:
• Сгради по КККР
= 1410 кв.м
• Съблекалня и каса неотразени в КК
= 485 кв.м
• общо ЗП
= 1895 кв.м (14.44 % плътност)
Постигнатия към момента коефициент на интензивност в УПИ възлиза на:
• Покрит басейн
2 х 1340 = 2680 кв.м
• Пристройка
1 х 70 = 70 кв.м.
• Каса и съблекални
1 х 485 = 485 кв.м.
• общо РЗП
= 3235 кв.м (0.25 Кинт.)
Настоящата площ на откритите водни площи е както следва:
• Голям басейн
= 1250 кв.м
• Атракционен басейн и басейн с вълни
= 1135 кв.м
• Обща площ
= 2385 кв.м (около 18 % от УПИ)
Със Заповед №1084 от 17.10.2003 г. на кмета на Община Благоевград се одобрява План за
регулация (ПР) за УПИ I, кв. 134 по плана на 5-ти микрорайон на гр. Благоевград и План за
застрояване (ПЗ) за кв. 134 по плана на 5-ти микрорайон на гр. Благоевград.
С плана за регулация УПИ I за търговия се разделя на УПИ I 2345, 9117 за търговия с
петролни продукти - бензиностанция с две колонки и УПИ II 9115 и общински за магазини и
офиси. Прецизират се границите на урегулираните поземлени имоти. Изменена е уличната
регулация в зоната на подхода към паркинга. Осигурено е буферно озеленяване между
бензиностанцията и паркинг зоната за сметка на един ред паркоместа.
Плановете са изработени преди приемането на ОУП Благоевград и за двата урегулирани
поземлени имота са определени следните параметри за устройствена зона за
многофункционално ползване от тип смесена централна зона - Ц:
За УПИ I 2345, 9117 за търговия с петролни продукти - бензиностанция с две колонки
• Плътност на застрояване - 30 %
• Коефициент на интензивност - 1.25
• Озеленена площ - 40%
• Плътност на усвояване - 60%
• Височина на застрояване - 1 етаж (5 м)
• Начин на застрояване - Свободно
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За УПИ II 9115 и общински за магазини и офиси
• Плътност на застрояване - 32 %
• Коефициент на интензивност - 0.32
• Озеленена площ - 35%
• Плътност на усвояване - 65%
• Височина на застрояване - 3 етажа (10 м)
• Начин на застрояване - Свободно
• Магазини в партера

План за регулация зона паркинг - 2003 г.
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План за застрояване зона паркинг - 2003 г.

Препоръчително е изменение на уличната регулация, така че да съответства на
фактическото положение на параметрите на паркинга. Границата на ПУП е провокирана
от предходната строителна граница на града. С ОУП от 2011 г. строителните граници на
град Благоевград включват парка в неговата цялост, което разширява възможностите за
урегулиране на зоната в посока североизток. Това би регламентирало допълнителна площ
за паркоместа. Също така е добре да се реализира зададената по регулация площ за
буферно озеленяване между паркинга и бензиностанцията.
ПИ 04279.607.34 е устроен в УПИ I за озеленяване и открита сцена в кв.2 с подробния
устройствен план за Парк Бачиново от 2015 г. Устройствената зона е Оз с минимално
допустимо озеленяване от 85 %. При положение, че се избере устройване на подземното
паркиране в този имот би било необходимо изменение на ПУП за парк Бачиново от 2015 г. за
да се отрази конкретното предназначение на УПИ и да се направят необходимите
изменения в уличната регулация за достъп до подземните нива.
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Извадка от ПУП за Парк Бачиново от 2015 г. за ПИ 04279.607.34, устроен в УПИ I за озеленяване и
открита сцена.

ОУП

Извадка от ОУПО Благоевград

Зоната на покрития и открития басейн, попада в строителните граници на гр.
Благоевград.
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Северозападната страна на терените на басейните попадат в границите на трети пояс
на санитарно-охранителната зона (СОЗ) на Сондаж №1 ВКП и Сондаж №15Бхг, които се
намират до градския стадион Христо Ботев и база на футболен клуб Пирин.
Съгласно правилата и нормативите за устройство и застрояване към ОУП на Община
Благоевград от 2011 г., територията на покрития и открит басейн, какато и другите
терените в обхвата на проучването, са част от групата устройствени зони и
самостоятелни терени на зелената система в урбанизираните територии. Основните
функции на тази група са рекреативни, еколого-хигиенни, защитно-мелиоративни и др.
специфични (гробища, ботанически градини, зоопаркове и др.). Допуска се изграждането на
обекти със спортни и атракционни функции, при спазване на изискванията на Наредба №
7 за ПНУОВТУЗ.
Конкретната устройствена зона на плувния комплекс и теренът пред жилищните сгради
в югозападна посока е Оз - Зона за паркове, градини и озеленяване.
Устройствена зона на градски паркове, градини и озеленяване
• Предназначение, основни и допълващи функции
• Паркове за ежедневен и седмичен отдих; допуска се застрояване със сгради и
съоръжения за дейности, свързани с отдиха. Собствеността в тази зона може
да бъде и частна.
• Ограничения и изисквания при изработване на ПУП
• Необходимите площи за широко обществено ползване, които са задължително
публична общинска собственост, се определят въз основа на ПУП. Минимум две
трети от озеленената площ на парка е с дървесна растителност.
• Не са нормирани показатели за плътност на застрояване, коефициент на
интензивност, плътност на озеленяване.
• Според Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, чл. 32, ал.1, т.3 В обществените озеленени
площи (паркове и градини) без промяна на предназначението им може да се
разполагат открити обекти за спортни и културни развлечения и забави
(концертни естради, летни амфитеатри, атракциони, изложбени площи и
спортни съоръжения), които общо може да заемат площ не повече от 10 на сто
от територията на парка (градината).
Тези предвиждания на ОУПО Благоевград в зоната на плувния комплекс не съответстват
на предвиденото с влезлия в сила ПУП от 2009 г., а съгласно чл.103а, ал.1. от ЗУТ в проекта
за общ устройствен план се съобразяват предвижданията на заварените подробни
устройствени планове, одобрени до датата на издаването на разрешенията по чл. 124.
Предвид горното е препоръчително да се измени ОУП, така че да се преодолее липсата на
коректно отразяване на ПУП влязъл в сила преди допускането за изработване на ОУПО
Благоевград.
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При изменение на ОУП за терена на плувния комплекс последващо е удачно да се измени ПУП
от 2009 г., така че застрояването и уличната регулация да съответстват на
актуалните намерения. Пределно допустимите параметри зададени с подробния план от
2009 г. биха се запазили.

Сграден фонд и съществуващи съоръжения
Сграда на покрития басейн
Сградата на покрития басейн е проектирана като част от плувния комплекс. Въпреки
значителния обем на сградата основно предимство е решението, което задава нисък
фронт на сградата към ул. Катина и Никола Хайдукови, което позволява визуална връзка с
парка и съобразяване с предимно ниското застрояване в зоната.
Към днешна дата сградата има нужда от сериозна намеса, както по отношение на
организацията на вътрешните помещения, така и във връзка с цялостната енергийна
ефективност. Предвид намеренията за цялостно обновяване на зоната е възможно
проектирането и изграждането на нова сграда за покрит басейн да е по-икономичното
решение в дългосрочен план. Това би позволило оптимално използване на площта заета от
басейна и предвиждане на добри връзки между покритата и закритата част на комплекса.

Сграден фонд и съоръжения на открития басейн
Откритата част на комплекса на плажа се състои от:
• Голям басейн с размери 25 х 50 м и площ 1250 кв.м и подземни технически
помещения към него с площ 250.5 кв.м.
• Атракционен басейн с площ от 585 кв.м и съгласно обяснителна записка към
проекта от 2006 г. - подземни технически помещания с площ 109 кв.м.
• Басейнът с вълни е с площ 550 кв.м и подземни технически помещения към него с
площ 98 кв.м.
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Към атракционния басейн са изградени 2 кули за изкачване към водните пързалки.
Кула 1 с РЗП 168 кв.м, от която се достига ниво +11,80 за “Ролба” и Кула 2 с РЗП 147 кв.м, от
която се достига ниво +8,60 за “Камикадзе” и +6,50 за “Тройна”.
В откритатат част са изградени два шестоъгълни бара с приблизителна площ от 32 кв.м
всеки, както и един правоъгълен с площ приблизително от 25 кв.м.
Друго съоръжение в откритата част на комплекса е светещата водна каскада в стръмния
откос на имота в северна посока.
Съществуващите съоръжения и постройки в откритата част на плувния комплекс
позволяват запазване, като е възможно и преосмислянето им в контекста на цялостно
обновяване на зоната. При условие, че откритите басейни и съоръжения се запазват, те
следва да бъдат съобразени в потенциалния проект за цялостно обновяване, като се
осигурят удобни връзки между покритата и откритата част на плувния комплекс и се
ревизират нуждите от ремонт и потенциална реконструкция на част от съоръженията.

Зелена система
Предвид местоположението на плувния комплекс в пределите на парк Бачиново е
необходимо изключително грижливо отношение към зелената система в обхвата на
обекта и контактната му територия. Това се налага освен от изискванията към
територията като част от обектите на зелената система за широко обществено
ползване, така и от постигането на качествен баланс между озеленяване и застрояване.
Зеленината и особено високата дървесна растителност осигуряват подобрени
микроклиматични условия, явяват се конкурентно предимство за зоната, като част от
парка и са ключов елемент за демонстрация на отговорно отношение към екологичния
баланс и опазването на околната среда. При положение, че се предвиди разширяване на
намесите в зоната на плувния комплекс, следва да се отдели специално внимание на
озеленяването, както и да се предвидят всички необходими мерки за възстановяване и
разширяване на качествено озеленяване.
Необходимо е подробно заснемане на високата дървесна растителност или актуализация
на вече съществуващо заснемане в зоната на плувния комплекс и предвиждане на мерки за
опазването и възстановяването ѝ във връзка с намеренията за цялостно обновяване на
зоната.

Мобилност
Плувният комплекс се намира на края на североизточната част на града. Разположен е в
началото на парк Бачиново, от северната страна на реката. Покрай него преминава
велосипедната и пешеходна алея към парк Бачиново. Алеята продължава допълнително на
юг покрай реката до моста на ул. Христо Силянов. Екипът ни препоръчва нейното
продължаване отвъд моста и свързване със съществуващата мрежа от пешеходни и
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публични пространства в центъра и покрай реката, с което да се насърчи активното и
устойчиво придвижване до аквапарка.

Потенциални посоки на развитие на зоната на Аквапарк Бачиново
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Съществуващи паркинги около аквапарка

Аквапаркът в момента се обслужва от два съществуващи паркингa. Единият е от южната
му страна и представлява паркинг в междублоково пространство с капацитет от около
60 паркоместа, който се ползва и от живущите в близост. Другият паркинг е от
северната страна на аквапарка и е с капацитет от близо 30 паркоместа. При реализиране
на инвестиционното намерение за обновяване и разширяване на аквапарка е необходимо да
се помисли за подходящ допълнителен паркинг, който да покрие търсенето от
посетителите. Важна част е транспортното обслужване да се планира в цялост с
тенденции към по-устойчива мобилност, взимайки предвид и силно насърчавайки други
видове транспорт, за да не се нарушава ежедневния ритъм на постоянните жители и да се
избягва силно натоварване на средата с автомобили.
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Спирки на градския транспорт и пешеходна достъпност на 100, 200, 300 и 400 м.

В обхвата на аквапарка попада само една спирка на обществения транспорт. Тя се намира
на единия паркинг, който се ползва и за обръщало на превозните средства на обществения
транспорт. С оглед на насърчаване на ползването на алтернативни форми на транспорт,
препоръчваме да се насочат усилия за оптимизиране на маршрутната мрежа и честотата
на обслужване, както и създаване на кампания за популяризация на възможностите за
достъп до аквапарка без автомобил (колело, пеша, МГТ, такси, споделено пътуване и др.).
Това е необходимо, за да не се влошават качествата на средата и на трафика по улиците,
водещи до аквапарка. Нещо повече, при положение че инвестиционните намерения
планират сериозен процент посетители извън града, е важно да се мисли и за връзка на
вътрешноградските модели на придвижване с тези на регионално ниво - влак, автобус и
кола. Това означава много добра обезпеченост на връзката с жп и автогарата както и
система от буферни паркинги.
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Пример на кампания в Бадгащайн, Австрия, за връзка и удобство на влака с градския басейн.

Добри практики
Теория и тенденции
Градските басейни или още наричани градски къпални, са много важна част от един град.
Независимо от климатичните условия, наличието на такова пространство е световно
призната практика, която води след себе си редица позитиви, но и много
предизвикателства.
Един градски басейн или “плаж”, трябва да функционира като публично пространство, дори
и да не е с “вход свободен”. Това е пространство, което позволява на хората (граждани и
туристи) да се събират, да се социализират, да спортуват, да се движат, да се
забавляват и да отпочиват.
За да може да е успешен един подобен проект е важно да бъдат спазени няколко основни
изисквания, описани по-долу:

Мултифункционалност
Пространството трябва да може да предлага разнообразни услуги, да съчетава в себе си
разнообразни пространства с множество функции, обхващайки широк спектър от
ползватели от гледна точка на:
• демографски профил - възрастови групи, пол
• тип посетител - граждани, туристи, спортисти, деца, семейства
• потребност от услуга - спорт, игра, релакс, развлечение и т.н.
Класическите басейни или наричани на английски “flatwater pools” не са вече подходящ и
работещ модел и биват изместени от многофункционални аква центрове “aquatic
centres/venues”. Проучване на “National Recreation and Park Association (NRPA)” в САЩ показва,
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че новите многофункционални аква центрове привличат между 5-7 пъти повече
посетители на ден в сравнение с традиционните басейни. Ето защо развитието на аква
центрове и общински водни паркове в момента е един от най-бързо развиващите се
сегменти в индустрията за т.н. “воден отдих” в САЩ4.
Основният фокус в съвременни аква центрове, а и други сфери на обслужване, е т.н фокус
върху преживяването.
Един съвременен аква център трябва да съчетава в себе си множество пространства и
функции, като например:
• открити пространства за отдих и игра
• детски площадки и условия за пикник
• фитнес/тренировъчни съоръжения и пространства както на открито така и
на закрито
• многофункционални спортни пространства
• различни по размер басейни, позволяващи разнообразни активности
• различни игрови и спа съоръжения, като част от водната инфраструктура
• място и за най-малките посетители в яслена възраст
• възможност за семейно, групово или индивидуално посещение
• заведения за храни и напитки
• други

Gunyama Park Aquatic

Целогодишно функциониране
Едно от основните предизвикателства пред подобни пространства е сезонното им или
временно функциониране. Това е така поради разнообразните климатични условия (сезони),
както и поради по-краткосрочните времеви промени (дъжд, вятър, жега и т.н.). Именно
затова, съвременните тенденции са към адаптиране на аква центровете (независимо от
географското разположение), така че те да могат да отговорят на метеорологичните
промени.

4 https://openaire.com/the-top-reasons-why-retractable-swimming-pool-enclosures-bring-year-round-benefits/
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Вариантите са няколко, като те разглеждат както природни ресурси така и чисто
иновативни технологични решения, позволяващи и хибридни подходи:
• минерална вода - единият вариант е използването на топли минерални извори,
така че дори когато е студено, заснежено и т.н. басейните да могат да
функционират дори и на открито, което е и страхотна атракция.
• иновативни технологии - другата опция от която все повече градове (дори и
много малки) се възползват e изграждането на подвижни структури или т.н.
“retractable roofs” - прибиращи се покриви.

Минералната вода
Примерите за аквакомплекси интегриращи минерална вода са много - от Унгария като
например HÉVÍZ, България (Огняново, Сапарева баня, Велинград), САЩ и Австрия до Румъния с
грандиозния Therme Bucharest.

Therme Bucharest

Избрани са два примера един от Австрия и един от САЩ. И двата са планински в близост до
ски зона.
Бад Хофгащайн (Alpentherme Gastein), Австрия
Бад Хофгащайн5 е град с население то от близо 7000 човека, и надморска височина 850 м., в
близост до жп линия, и голяма ски зона.

5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4_%D0%A5%D0%BE%D1%84%D0%B3%D0%B0%D1%89%
D0%B0%D0%B9%D0%BD
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Alpentherme Gastein

Факти и цифри за градския басейн
• Разходи (реконструкция и нови сгради) - 27.5 мил евро
• Вътрешна площ - 14 000 кв.м.
• Външна площ (парк) - 18 000 кв.м.
• Брой басейни и топила - 10
• Брой “здравословни” и “приключенски” зони - 6
• обща площ на водните обекти - 1500 кв.м.
• макс. капацитет от посетители - 1 100 (по едно и също време)
• РЗП = 32 000 кв.м.
• Обща площ на тераси - 2 500 кв.м.
• Дължина на скоростни водни пързалки - 60 м.
• Рафтинг пързалка - 110 м.

Скоростни водни пързалки и открит топъл минерален басейн.
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Собственост
Новият Alpentherme Gastein е собственост на Gasteiner Thermen Errichtungsgesellschaft
mbH, работеща като публично-частно партньорство. Акционери са:
• 49% Община Бад Хофгащайн
• 24% Salzburger Fremdenverkehrs AG
• 19% Oberbank
•
6% Brau Union Österreich
•
2% Райфайзенбанк Бад Хофгащайн

Зона за релакс с поглед към един от закритите басейни в комплекса

Ценови модели:
Налични са разнообразни ценови пакети в зависимост от:
• наборът от услуги, които се ползват (спа, фитнес, сауна, комбинирани, и др.)
• времето и времетраенето - еднодневен билет, нощен, многодневни,
седминични, месечен, годишен и др.
• броят хора - семейни и групови
• промоционални пакети, включително и такива в комбинация с настаняване в
района
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Видео стени в една от вътрешните зони в комплекса

Достъп
•

•

с автомобил - директна и сигурна връзка с всички съседни големи (Залцбург,
Мюнхен) и малки населени места. До басейна има общински наземен паркинг,
който е безплатен за клиентите на басейна. Паркингът е на площ около 5000
кв.м. с капацитет от близо 200 автомобила.
с влак - жп гарата в Бад Хофгащайн се намира на около 3 км от центъра на града,
като таксита и автобуси са на постоянно разположение. Разстоянието от жп
гарата в Благоевград до басейна е също - около 3 км.

Стиймбоут Спрингс (Old Town Hot Springs), Колорадо, САЩ
Стиймбоут е град в САЩ, щата Колорадо с население от около 13 000 човека и надморска
височина 2000 м., в близост до голяма ски зона.
Old Town Hot Springs е историческо място с горещи минерални извори, където днес се
намира модерен аква център с площ от близо 5000 кв.м. Изцяло естествен минерален
горещ извор, който изпомпва около 830 литра вода в минута от земята с температура 3839 градуса и захранва всички басейни в комплекса. Не се използват помпи, и водата се
стича в преливна система, запълваща всеки от басейните.
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Външните басейни през лятото

Външните басейни през зимата

Комплексът разполага с 8 басейна, фитнес център, стена за катерене, водни пързалки,
детски кът и други разнообразни атракции и съоръжения. Има също така и т.н.
“общностно помещение”, което може да се наема безплатно или на преференциални цени за
нуждите на граждански организации, НПО-та и др.
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Схема на водния комплекс

Центърът е отворен през цялата година, независимо дали е зима или лято и всички
съоръжения работят целогодишно.
Комплексът предлага разнообразни програми, членски карти, гъвкави цени на база време,
видове активности и пр.
Щатския контекст предопределя ориентиране на достъпа основно с автомобили.
Осигурен е наземен паркинг със 170 специални места за паркиране за членове и посетители,
които имат достъп до Old Town Hot Springs, както и много безплатни паркинги,
разположени в центъра на града.

Подвижни покриви
Какво е прибиращ се покривен корпус?
Открит басейн, който се превръща в закрит с натискането на бутон. Прибиращите се
покривни заграждения позволяват на къпещите се да плуват навън под топлото слънце и
да се плацикат на закрито, когато е студено или вали. През лятото отварянето на
покрива вентилира пространството естествено и пропуска слънцето, докато в похладните дни посетителите все още могат да се насладят на естествена слънчева
светлина и гледки навън под затворения покрив.
Прибиращите се покривни заграждения се предлагат в различни форми и размери. Те също
могат да бъдат специално проектирани, за да отговорят на конкретна визия.
Загражденията са доста различни от стандартните конструкции, които обикновено
обгръщат водно съоръжение, тъй като предлагат няколко възможности за проектиране.
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Например, в допълнение към работещ покрив, заграждението може да включва и странични
стени, които се отварят частично или напълно, за да пропускат още повече свеж въздух.

Swimming pool refurbishment, Lingolsheim, France6

Панелите обикновено са изработени от поликарбонат или стъкло (в зависимост от
приложението и бюджета) и пасват на всеки декор. В дизайна могат да бъдат интегрирани
дърво, камък, тухла и други материали.
При водни приложения силно се препоръчва алуминиева рамка. Алуминият издържа на
разяждащи химикали в басейна и не изисква пребоядисване или подмяна по начина, по който
би изисквала по-традиционна структура
Какви са предимствата?
Повишена посещаемост и нови удобства
Механизмите за прибиращи се покриви привличат и радват гостите, като задоволяват
копнежа на хората да бъдат на открито. Този дизайн създава целогодишна, осветена от
слънце среда, която позволява на басейните да поддържат перфектните условия за
плуване и температура през цялата година. Дори в разгара на зимния сезон тези
структури осигуряват на гостите топлата лятна атмосфера на истински открит

6 https://www.archdaily.com/598269/tournesol-swimming-pool-refurbishment-urbane-kultur?ad_medium=gallery
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басейн. Работейки целогодишно, собствениците могат да разширят своите водни
програми, за да привлекат по-голям брой гости през цялата година.
Растеж на приходите
Чрез създаване на атмосфера на открито през всички сезони, структурите с подвижни
елементи дават на собствениците и посетителите 365 дни в годината надеждна работа
без паузиране за определено време. Приходите на много съоръжения се увеличават
драстично, тъй като потребителите се връщат през цялата година, за да се насладят на
топлата и привлекателна среда за плуване. Това превръща басейните в по-рентабилни
решения, които иначе не биха били възможни.
Енергийна ефективност и устойчивост7
• Много покривни системи могат да събират дъждовна вода и да бъдат
интегрирани в системи за управление на дъждовните води на целия обект.
Дъждовната вода, събрана на покрива, може да бъде интегрирана в
напоителните системи за озеленяването и други стопански нужди.
• Когато покривът е отворен, свежият въздух преминава лесно през сградата,
елиминирайки необходимостта от системи за климатизация и контрол на
влажността.
• През зимата слънчевата топлина от остъклените панели на заграждението
естествено затопля вътрешния въздух и намалява необходимото количество
топлина.
• Естествената светлина елиминира необходимостта от изкуствено
осветление през дневните часове.
• Може да се интегрира със системи за възобновяема енергия, като интегрирани
в сгради фотоволтаични системи, които могат да се използват като
алтернативен източник на генериране на енергия;
• В зависимост от решението за заграждения, някои компании са показали, че
сградите с прибиращи се покривни заграждения могат да спестят между 20 до
30 процента от разходите за енергия.
• Загражденията могат да бъдат изградени с помощта на рециклирани и/или
местни материали.
Подобрено качество на въздуха
Изобилният свеж въздух от динамичните заграждения позволява на операторите на
басейни да поддържат идеална температура и отлично качество на въздуха на закрито, за
разлика от традиционните среди за плуване на закрито. Отварянето на покрива и
стените (през врати и прозорци) създава естествен ефект на комина, придвижвайки
въздуха, натоварен с химикали, нагоре и далеч от плувците и служителите. Много басейни,
които разполагат с подобни структури, съобщават за подобрено качество на въздуха и
по-приятна атмосфера, което насърчава плувците да прекарват по-дълго и по-често в
зоната на басейна8.
7 https://openaire.com/the-top-reasons-why-retractable-swimming-pool-enclosures-bring-year-round-benefits/
8 https://www.poolspamarketing.com/trade/taking-the-leed-with-retractable-roof-enclosures/
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Достъпност и за малки общини
Подвижните покриви предлагат на обществените басейни атрактивен дизайн,
целогодишна надеждност и значителни спестявания от оперативни разходи.
В продължение на много години изграждането на персонализиран обществен басейн с
различни функции беше възможно само за големи общини, оставяйки по-малките да
създават по-прости съоръжения. Сега е възможно и рентабилно местните общности да
изграждат и проектират свои собствени закрити плувни басейни, които предлагат
същата привлекателна атмосфера и отдих като в по-големите градове.
Camping Vakantiepark Eiland van Maurik

Основния басейн и новото покривно остъкляване

През 2017 холандският ваканционен парк Eiland van Maurik прави реновация на своя аква
център от 1000 кв.м. като го трансформира, изграждайки подвижна покривна конструкция.
Нова прозрачна конструкция позволява отварянето както на покривните панели така и на
стените. Целта е достигането до по-голям брой ползватели и задържането им за подълго време.
През хубавите дни покривът на сградата „Open Sky“ автоматично се прибира до 50% от
общата си площ, за да пропуска дневна слънчева светлина и чист въздух, увеличавайки
естествената вентилация. Междувременно прозрачните „Skywalls“ също ще се отварят и
затварят вертикално, когато възникне нужда. Всичко това, позволява на операторите на
комплекса да удължат значително сезона.
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Покритие над един от водните обекти в комплекса

„Съоръженията за отдих са много по-изгодни, ако могат да се използват по-интензивно, а
оптималната изолация, бързото загряване на водата и по-малкото използване на продукти
за пречистване на вода предполагат спестяване на разходи.” 9.

Изгледи от външната и вътрешна част на водния комплекс

“Гмуркането” (The Plunge), Сан Диего, САЩ
През 1940 Plunge10 става „най-големият закрит отопляем басейн в Южна Калифорния“ с
размери около 1100 кв.м.
Наскоро историческият басейн намиращ се в парка Белмонт е реновиран. Басейнът на
плажа е освежен с нов съвременен дизайн, включващ алуминиева конструкция и стъклени
стени от пода до тавана за гледка към океана и прибиращ се покрив, позволяващ среда с
контролиран климат.
Възроденият басейн включва исторически елементи от оригиналната структура през
1925 г., както и копия на оригинални входни арки. The Plunge San Diego предлага разнообразие
9 https://www.clad-kit.net/index.cfm?pagetype=products&codeID=327202
10 https://www.belmontpark.com/shop/the-plunge-at-fit/
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от опции за пропуск на разумни цени, вариращи от дневни карти до месечни абонаменти за
плуване за всички възрасти. Свежият външен вид предлага превъзходно изживяване за
всички възрасти.

Основен плувен басейн с покритие, позволяващо отваряне

Басейнът отвън и част от атракциите осигурени във водните площи

Аквапарк Бачиново . Благоевград | 38

Други примери:

Устойчивост
За успеха на един аква център е много важно той да бъде устойчив - това включва както
разумно използване на ресурсите и оптимизация, така и правилно и гъвкаво управление на
обекта.
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Оптимизацията на използвани ресурси може да включва:
• инсталиране на слънчеви панели за отопление на водата
• използване на местни материали и/или рециклирани материали
• използване на геотермална енергия
• естествена светлина и вентилация (може да бъде постигнато чрез подвижни
покриви)
• събиране на обработка на дъждовната вода
• интегриране на обекта с околната среда - това включва както подходящо
използване на материали така и визуална връзка със средата наоколо
Управление:
• гъвкави модели на таксуване
• промоции
• разнообразие
• програмиране - разнообразна програма от събития през всички сезони и
различни части на деня
• партньорства

Паркиране и техническа инфраструктура в пределите на парка
При положение, че в пределите на парк Бачиново или в непосредствена близост до него,
било то в терена на аквапарка или друг съседен имот се планира подземен паркинг, той
следва да е съобразен с високите изисквания към средата. Налични са различни решения и
подходи, които да осигурят подземното паркиране при запазване водещата роля на
околното пространство.
По отношение на подходите, те трябва да са удобни за автомобилистите и
същевременно да не влизат в конфликт с други потоци на движение (пешеходни,
велосипедни). Вътрешните комуникации следва да се планират без компромис с
удобството за маневриране, но същевременно икономично. От особено значение е и
решението на пешеходния контакт на хората вече оставили автомобилите си с околните
пространства.
Примерите за паркиране интегрирано с привлекателен градски парк вече се множат. В
случая е важно да се осигури необходимото паркиране, без това да измести вниманието на
посетителите от основната атракция, а именно аквапарка и парк Бачиново.
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Пробиви за свеж въздух и естествена светлина и растителност при подземни гаражи

Parque Saba Praça de Lisboa
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Примери от страната
Един от общинските проекти, които беше реализиран в последните години и като профил
има допирни точки с плувния комплекс в град Благоевград е Аквапарк Възраждане в
едноименния столичен парк в Зона Б-5.

Аквапарк Възраждане - визуализация

Проектът се откроява с това, че е общински, като се води и оперира от общинското
дружество “Софийски имоти” ЕАД. Общия размер на инвестициите за реализиране на
проекта е 9 656 388 лв., от които 5 300 000 лв. са предоставени от Фонда за устойчиви
градове и Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г. Така съфинансирането от
страна на Столична община се равнява на 4 356 388 лв. Проектът залага на умерени цени и
малка разлика между разходи и приходи, достатъчна за поддръжка и развитие на
програмата на аквапарка.
Теренът е с площ 6 600 кв. м., което е два пъти по-малко от терена на плувния комплекс в
Благоевград с площ от 13 120 кв.м.
Закрития плувен басейн в Аквапарк Възраждане е един. В сградата са развити и СПА зона,
включваща сауна парк с парна баня, финландска и инфраред сауна, релакс зона с атриум,
помещения за сухи и мокри масажи, тангенторна вана, солна стая и бистро. Намеренията
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за разнообразие на услугите в плувния комплекс в Благоевград съответстват на този
пример.
В откритата част на аквапарка в София са 5 външни басейна с 8 пързалки, както и външен
бар и зона за шезлонги (300) с чадъри и тенти. Увеселителна част е налична и в Благоевград
но с по-малко съоръжения, съобразени с терена, площта и конфигурацията на имота.
Работното време на закритата част е от 7:00 до 23:00 часа, а на външните съоръжения
от 9:00 до 19:00 часа. Цените за всички услуги са публикувани на сайта на комплекса11,
който предлага подробна информация за всички възможности за спорт и отдих в
Аквапарка.
В случая на аквапарк Възраждане е заложен компактен обем на застрояването за сметка на
по-просторни открити съоръжения. Компактната площ на сградата (882 кв.м ЗП) и
ниската ѝ височина (2 основни нива над терен с трето ниво за излаз на покривна тераса и
подземна част) успява да съвмести серия от разнообразни функции. Възможностите на
терена на плувния комплекс в Благоевград позволява развитие на по-голяма площ на
закритите съоръжения, както и към момента стъпката на покрития басейн е 1300 кв.м.
Разлика по отношение на програмата е това, че аквапарк Възраждане залага само
увеселителни външни басейни, докато в Благоевгрда е налице и конкурентното
предимство на големите плувни басейни както на закрито, така и на открито (съответно
25х15 м и 25х50 м), в които може и да се тренира плуване. При запазване на тези
предимства, сред целевите групи на ревитализирания плувен комплекс могат да бъдат
добавени и спортни клубове и професионални спортисти. Тази част на Благоевград
позволява отлични потенциали да привлича посетители като здарвословна зона за спорт,
възстановяване, отдих и туризъм.
По отношение на достъпа до обекта, аквапаркът в София не разполага с паркинг, тъй като
е достъпен с различни видове градски транспорт. Осигурени са места за паркиране на
велосипеди. Местоположението на плувния комплекс в Благоевград в градската структура
се отличава от това на този в София, въпреки това е препоръчително с оглед
интеграцията му с парка да се обмислят различни алтернативи за достъп и да се
акцентира на устойчивите методи за придвижване - пеша, с велосипед или публичен
транспорт.

Препоръки
На база разгледаните примери, плажът на Благоевград разполага със сериозен потенциал да
се превърне в един от акцентите и притегателни места както в града така и в региона:
• Градът е с достатъчно голямо население и на по-малко от 1 час от
едномилионна София.

11 https://vazrajdane-wellness.com/ceni/
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•
•
•
•
•

Площта на имота е достатъчно голяма (от разгледаните примери има много помалки и успешни аква центрове).
Басейнът се намира на едва 3 км от жп гарата,
в близост е до ски зона
Градът разполага с минерални извори които също могат да бъдат интегрирани
в комплекса.
Разположението му сред природата благоприятства още повече развитието на
“водния отдих” в тази зона.

Всичко това са много добри предпоставки басейнът да се превърне в бижуто на града. За
да бъде успешна неговата трансформация трябва:
• да се подобри достъпа до комплекса, най-вече от жп гарата
• да се направи така, че комплексът да бъде използван целогодишно.
• Гъвкаво и адаптивно управление - разнообразни ценови програми, промоции,
събития, и пр.
• Подобряване връзката със ски зона Картала
• Комплексът трябва да запази и дори засили връзката си с околните природни
ресурси - реката, паркът, планините. Визуалната и физическа връзка са важни за
атмосферата в аква центъра. Той трябва да бъде отворен към реката и
планината
За постигане на многосезонно ползване може да се направи хибриден модел между подвижна
покривна конструкция, която да покрива големия външен басейн и минерални по-малки
басейни, навън. Така плажът ще има три зони, които винаги ще работят:
• закрита част (сграда) - спа, фитнес, администрация и пр.
• прозрачна закрита и отваряща се част, в зависимост от метеорологичните
условия. която да е свързана с вътрешната спа зона.
• външна (открита) част с топли минерални басейни, която е също свързана с
големия басейн.
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Плувен комплекс Благоевград - 2006 г.

Обобщение/ изводи
•

•

•

•

Изменение на ОУПО Благоевград за привеждането му в съответствие с ПУП за
УПИ II За плувен комплекс “Аква парк”, влязъл в сила преди датата на допускане
изработването на ОУПО.
Актуализиране на подробния устройствен план от 2009 г., така че регулацията
и застрояването да отчитат характеристиките на средата, да отразява
коректно намеренията за цялостно обновяване на зоната, при съобразяване с
допуснатите параметри на застрояване и озеленяване.
Прецизиране на площните и функционални изисквания към плувния комплекс на
база допустимите параметри и съществуващите релефни и екологични
условия. Близостта до реката и местоположението в парка задават повишени
изисквания за съобразяване с цел запазване и подобряване на екологичния баланс
в зоната.
Подготовка на задание за проектиране за зоната на целия плувен комплекс и
допълващи съоръжения (паркинг), като се зададе възможност за двуфазно
изпълнение, при което откритите площи се изпълняват приоритетно и плажа
функционира по време на изпълнението на по-значителните мероприятия по
строителство на закрития басейн и подземен паркинг.
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•
•
•
•

Подобряване на пешеходната и велосипедната връзка на юг с центъра на града и
жп гарата.
Подобряване на обслужеността на аквапарка с МГТ чрез повече и по-удобни
спирки, редовни и разнообразни линии.
Увеличаване на капацитета за паркиране чрез устойчиви и природосъобразни
модели.
Постигане на максимално устойчив проект, чрез интегрирането на
мултифункционалност, целогодишно функциониране, ефикасно използване на
ресурси и гъвкаво управление.
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Пътна карта
Разгледан е процес на реализация на проекта в два варианта:
• Вариант 1 – с архитектурен конкурс
• Вариант 2 – на инженеринг
И в двата варианта се предвижда служебно възлагане на проект за реконструкцията на
Плажа, както и нулев цикъл – подземен паркинг.

Вариант 1 – с архитектурен конкурс

Разгледани са два варианта за провеждане на търг за изпълнител:
• Търг за изпълнител в една фаза – след получаване разрешение за строеж на целия
проект
• Два търга за изпълнители, съответно за нулев цикъл открита част – след
получаване на РС на съответната проектна фаза
Предимството на втори вариант е съкращаване срока на изпълнение, който отговаря на
изискването Плажът да бъде открит за сезон лято 2023.
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Недостатъка на втори вариант е по-високата степен на рискове:
• Риск от повече обжалвания (една процедура повече)
• Риск от недобра координация между двете фази

Вариант 2 – на инженеринг
В този вариант се предвижда изготвяне на подробно задание под формата на ескизен
идеен проект с функционални схеми на разпределенията, които да гарантират
функционалното решение след избор на изпълнител.

В този вариант се постига възможна реализация на целия проект за Сезон Лято 2023 със
следните рискове:
• Изборът на изпълнител не гарантира високо качество на най-добра цена поради
липса на количествени сметки. Препоръчва се критерият за избор на
изпълнител да не бъде „най-ниска цена“. Необходимо е да се заложат много
високи критерии за качество на проекта.
• Срокът за изпълнение на сградата от 6 месеца е къс и е възможно да има
забавяне на доставки на специализирани съоръжения.
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