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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ  

РАЗВЛЕКАТЕЛНО-РЕКРЕАЦИОНЕН КОМПЛЕКС 

гр. София, парк „Възраждане“ 

 

 

Основната идея на този Комплекс е да облагороди района на парк 

„Възраждане“ в гр.София, като придаде  допълнителни функции за различни 

активности и отдих. 

Разположен върху площ от 6387,6м², Комплексът е развит на няколко нива, 

за да се осигури пространство за всички функционалности. За повечето 

съоръжения в него ще се използва наличната минерална вода на находище 

„София-Баталова воденица”, чиито лечебно-профилактични свойства се 

определят от ниската минерализация и наличието на карбонатни, сулфатни и 

натриеви йони, както и наличието на метасилициева киселина. При 

използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след 

темпериране до 33°С-35°С)  водата оказва благоприятно въздействие при 

дегенеративни и възпалителни ставни заболявания  на периферната нервна 

система (дископатии, радикулити и др.), ортопедични заболявания (за 

раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния).  

Поради ниската си минерализация тази вода позволява да бъде използвана 

за всички басейни и пързалки в Комплекса. Водата ще се използва още и за 

отопление на сградата, с което се цели намаляване на експлоатационните 

разходи. Ще бъде предложено и енергоефективно оборудване за всички 

възможни съоръжения.  

Основната водеща цел при избор на атракционите е безопасността на 

посетителите.  

Предвиден е достъп за хора с намалена подвижност до всички нива в 

развлекателно-рекрационния комплекс посредством асансьор. 

Главния вход на Комплекса е предвиден от ул.Българска морава, като касата 
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и рецепцията, от която става разпределението на потоците се намират на 

партерно ниво в административната сграда.  

Най-общо целия Комплекс е разделен на две основни зони, които са 

предвидени с възможност за функциониране самостоятелно една от друга. 

По-голямата от тях е „Водно-развлекателна зона – Аквапарк“, заемаща 

цялата открита площ на терена. Това е зоната предвидена за посетители 

търсещи водни забавления. Предложението е направено така, че да покрие 

нуждите на деца и възрастни. Семейна зона, в която всеки член на 

семейството може да открие своя начин да прекара пълноценно свободното 

си време. Атракционите, на които може да се насладят посетителите 

включват топъл хидромасажен басейн, основен развлекателен басейн в 

комбинация с детски, бебешки басейн за най-малките, детски басейн с 

водно-игрово съоръжение наситено с пързалки, пръскалки и други атракции, 

заведение за бързо хранене и 5бр. пързалки за възрастни. 

Другата зона „ Зона за релакс и рекреация “ е разположена на ниво под 

терен. Достъпът до нея се осъществява посредством стълбищна клетка и 

асансьор от фоайето в основната сграда на Комплекса. Тази зона разполага с 

басейн за плуване, термална зона и сектор с различни видове масажи.  

Басейнът разполага със стартови блокчета и коридори за плуване - за 

тренировки и обучение. 

Масажните кабинети са общо три, като предоставят различни по 

функционалност масажи. Единият от тях е оборудван с Тангенторна вана, 

която служи за лечение и едновременно с това за релакс.  

Термалната зона предоставя на посетителите си всичко необходимо за 

възстановяване и укрепване на организма. Процедурите, с които разполага 

са солена стая, инфраред сауна, финландска сауна, парна баня, 

рефлексологична суха кнайп пътека, ледена купа, шоково ведро, душове и 

прекрасна зона за релакс.  
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗОНИРАНЕ НА АКВАПАРК И ВОДНИ АТРАКЦИОНИ 

 

• При изготвянето на настоящата концепция за Водно-развлекателния 

Комплекс - Аквапарк, основната водеща цел е безопасността на 

посетителите и ползвателите на съоръженията.  

• Предложението е направено така, че да се сведат до минимум всички 

инвестиционни разходи, в това число и разходите от поддръжка на 

съоръженията - общи са технически помещения, а за да се избегне 

направа на допълнителен басейн, приводняването на пързалките става 

в собствения им улей. Ще бъде предложено енергоефективно 

техническо оборудване. 

• Предвиден е достъп за хора с намалена подвижност до всички нива в 

развлекателно-рекрационния комплекс посредством асансьор. 

 

Водно-развлекателния Комплекс е разположен върху целия 

предоставен терен на открито и заема площ от  6387 м².  

В това число:  

- обслужващи сгради; 

- стартови кули за водни пързалки; 

- водни пързалки; 

- различни типове басейни; 

- заведение / бързо хранене; 

- озеленени площи с дървесно-храстова растителност, 

средноразмерни дървесни видове, тревни площи; 

- алейна мрежа - основна структура на пространствата около 

съоръженията. 

Аквапаркът е зониран, чрез отделяне на различни по     

натовареност пространства, като е избегнато преплитането на 
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функционални ходови линии. Всичко е разположено с цел 

максимално удобство на ползвателите и безопасност при 

експлоатация на съоръженията.  

Високата част към Аквапарка като сграден фонд е изтеглена в 

северната част на терена, където граничи с  оживена улица. По 

този начин се възпрепятства шумът от преминаващите превозни 

средства.  

Зоната с детски атракциони е изтеглена в дъното на терена, 

максимално далеч от всички шумни и натоварени съоръжения.  

Заведението за бързо хранене е централно разположено, с цел за 

бърз и лесен достъп  от всички зони в Комплекса. 

 

Основните зони в Аквапарка са: 

 

Зона 1 – Административна обслужваща зона 

Това е зоната, от която става обслужването - разпределянето на 

посетителите, заплащането и др. Заема цялото партерно ниво на 

сградата и още някои площи в нея.  

При централния вход са разположени касите за заплащане на входни 

такси, съблекалните, администрация на Комплекса, както и помещения 

за обслужващия персонал. Предвиден е склад за съхранение на 

шезлонги и др.  

Съблекалните са проектирани изцяло за нуждите на Аквапарка и 

предоставят на ползвателите кабини за преобличане, шкафчета за 

съхранение, душове и санитарни възли.  

Предвид сезона на експлоатация на Аквапарка и малкия обем на 

облеклото, шкафчетата в съблекалните са предвидени с две - три до 

четири  отделения във височина. 

За тези, които искат да съхранят само ценностите си, на входа пред 

съблекалните са предвидени и сейфове (каси) за съхранение на вещи. 

С цел безопасност и удобство, цялата Аква-зона е разположена на 

едно ниво. 
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Зона 2  -  Екстремна зона с пързалки за възрастни 

Това е зоната с интензивна натовареност и е отделена от останалите 

тихи зони посредством растителна група със средновисоко 

озеленяване. По този начин се гарантира безопасността и 

спокойствието на остаалите посетители в Аквапарка. 

Върху зоната с вътрешния басейн е ситуирана стартова кула с 5 бр. 

водни пързалки за възрастни и по-големи деца. Две от тях са отворени 

пързалки тип „Body Slide“, а другите три са тип „Multi line“, които имат 

съзтезателен характер. Височината на стартовата площадка, от която 

става спускането е +10 м.  Приводняването на първия тип пързалки се 

осъществява на кота +1,00м., а на втория тип на котата на основния 

терен, която е ±0.00.  

От гледна точка на безопасността, на ползващите и икономически 

изгодна инвестиция, при ползване на съоръженията, всички пързалки 

се приводняват в собствен улей. 

 

Зона 3 -  Зона за консумация 

Разполага със заведение за бързо хранене, което е централно 

разположено така, че да е удобно за ползване от всички зони в 

Комплекса. Предвижда се заведението да предлага пакетирани храни 

и напитки, коктейли, пици и др. В съседство до него са разположени 

санитарни възли и душове.  

 

Зона 4 -  Развлекателна зона за деца и възрастни 

Предвид развлекателния характер на Комплекса и използването на 

минерална вода с ниска минерализация, подбора на басейни в тази 

зона се сведе до следните типове: 

- Хидромасажен басейн – развлекателно съоръжение с 

релаксиращи атракциони и дълбочина -1.20м. В този басейн са 

предвидени пейки с хидромасажни дюзи, водопад и гейзер.  

Този басейн умишлено е ситуиран в близост до входа поради 

потенциалната му възможност за целогодишно ползване.  



 

 

 

 

Page 6 

 

  

За да не се нарушава спокойствието на ползвателите му, около 

басейна е предвидена растителност – жив плет.  

- Основен развлекателен басейн с детска зона – съоръжение с 

обособена детска част с дълбочина от -0,60м. и част за 

възрастни с дълбочина от -1,40м.  

Басейнът е централно разположен и е лесно достъпен от 

останалите зони в Комплекса. Дава възможност на родителите 

лесно да наблюдават децата си, които са в детската част, а за 

още по-голямо удобство за това, на едната стена на басейна е 

предвиден борд с височината на пейка, на който е възможно да 

се сяда.  

В зоната за възрастни е предвидено съоръжение „Водна гъба/ 

Воден чадър“, което е изключително атрактивно.  

За да се избегнат инциденти предвид детската група ползватели, 

за басейна са подбрани овални форми. 

 

Зона 5 -  Зона за най малките посетители, Бебешка зона 

Тази зона е предвидена за най-малките посетители на Аквапарка 

и разполага с бебешки басейн дълбок -0,20м., който е отделен 

от всички шумни и потенциално опасни зони. Единствения 

достъп до него е посредством алея, която е свързана с алеята на 

детската зона на развлекателния басейн.  

С цел безопасност на най-малките ползватели в този Аквапарк, 

басейнът е обграден с ниска и средно висока растителност. По 

този начин също се ограничава достъпът до него. 

 

Зона 6 -  Детска зона с водно-игрово съоръжение 

Това е другата зона с интензивна натовареност и е една от 

основните атракции на Аквапарка. Това е безспорно най-

интересната и атрактивна зона за децата. Басейнът е с 

дълбочина -0,15м. и в него е разположено водно-игрово 

съоръжение и още различни водни атракции.  

Съоръжението предлага общо 77 водни атракциона, от които 

4бр. пързалки (едната от които е двойна), 29бр. пръскалки и 



 

 

 

 

Page 7 

 

  

още много елементи за забавление. Разполага със седем 

платформи, като най-високата стартова площадка се намира на 

кота +4,80м. Височината на цялото съоръжение е 9,6м.  

Поради интензивната натовареност на тази зона, и предвид 

възрастовата група, от която ще се използва (деца до 10-12г.) 

басейнът е изнесен встрани от тихите зони. Максимално 

отдалечен е и от най-натоварената и екстремна зона с пързалки, 

като по този начин се гарантира безопасността на ползвателите. 

  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕКОПОТОКА 

 

Аквапарка е разчетен с капацитет до около 500 ползватели в един 

момент. В подземната спа-зона с басейн, може да бъде достигнат 

капаците до около 60 човека в един момент. 

При разпределяне на човекопотока са взети под внимание: 

- безопасността на посетителите,  

- осигуряване на бърз и лесен достъп до всички зони, 

- удобство при използване на съоръженията, 

- лесна достъпност до обслужващите зони и помещения. 

 

Централния вход на Водно-развлекателния Комплекс е предвиден от 

ул."Българска морава“.  

Достъпът до Аквапарка е решен посредством преминаване през каса за 

входни такси и съблекални, които се намират на същото ниво в 

основната сграда. В съблекалните са предвидени душове, които са 

задължителни за ползване преди влизане в зоната с басейни. 

След преминаване през съблекалните, посетителите излизат през 

източния вход на сградата, който ги отвежда директно в Аква-зоната. 

Предвидена е алейна мрежа, която обикаля около всички басейни и 
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свързва отделните зони.  

Екстремната зона с пързалки е отделена от останалите. Покрай всяка 

пързалка минава алея, която връща посетителите обратно към 

стартовата кула.  

Проектиран по този начин, Аквапарка предоставя на посетителите 

безпроблемна и лесна експлоатация. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 

С цел оптимизация и намаляне на инвестиционните и експлоатационни 

разходи, техническите помещения на три от басейните в Аквапарка 

(развлекателен за деца и възрастни, детски басейн с водно-игрово 

съоръжение и бебешки басейн) са обединени в едно общо техническо 

помещение с включени към него Скалд за реагенти, Компенсаторни 

резервоари и Филтърно. Предвиден е подход със стъпала към общото 

техн. помещение и ревизионна шахта за другото техническо 

помещение, което е за хидромасажния басейн.   

Техническите помещения са ситуирани до самите басейни с цел 

намаляване на топлиниите загуби, тръбната разводка и окабеляването 

на подводното осветление. 
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗОНИРАНЕ НА ЗОНА ЗА РЕЛАКС И РЕКРЕАЦИЯ 

 

• При изработване на концeпция за Зона за релакс и рекреация, 

безопасността на посетителите е основната водеща цел.  

• Центърът е проектиран така, че да се сведат до минимум всички 

инвестиционни разходи, в това число и разходите от поддръжка на 

съоръженията - обединени са технически помещения, ще бъде 

предложено енергоефективно оборудване.  

• Предвиден е достъп за хора с намалена подвижност до всички нива в 

Комплекса посредством асансьор. 

 

Зоната за релакс и рекреация  е ситуирана  на едно ниво от гледна точка на 

безопасност и с цел да се улесни достъпа до всяка подзона за хора с 

намалена подвижност. Заема цялото сутеренно ниво на сградата на кота -

3.75м. До него се стига посредством стълбищна клетка и асансьор. 

Най общо е разпределена на пет подзони - Административна зона със 

съблекални, Зона с басейн, Термална зона, Зона с масажи, Зона с технически 

помещения. 

Зонирането е решено така, че да не възпрепятства ползването на отделните 

съоръжения – басейн за плуване/спорт и рекреационна зона.  

 

Основните зони в центъра за релакс и рекреация са: 

 

Зона 1 - Административна зона със съблекални  

Бързо и лесно достъпна зона - при входа от стълбищната клетка и 

асансьора е ситуирана рецепция, която е предвидена изцяло за 

обслужване на това ниво.  
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Съблекалните са предвидени да обслужват рекреативната зона и 

зоната с басейн. Всяка съблекалня разполага с душове, санитарни 

възли, кът за освежаване и макиаж, шкафчета за съхранение.  

Предвидени са помещения за персонал, който обслужва цялата сграда, 

помощни помещения за чистачки и складове.  

Зона 2 -  Зона с басейн  

Заема по-голямата част Зоната за релакс и рекреация. Към нея е 

осигурен директен достъп от административната зона, което улеснява 

обслужването й. Предвидени са аварийни изходи и директен достъп до 

Аква-зоната (в случай, че ще е необходим впоследствие).  

Зоната разполага с басейн за плуване – шест самостоятелни коридора 

и подходящи стартови блокчета. Към нея са предвидени и хигиенни 

душове.  

Нивото на което се намира зоната е -3.75м. а височината в 

помещението е 4,50 м. Тази част от сградата е изнесена 1м. над 

земята, което позволява използването на дневна светлина чрез 

разполагане на прозорци.  

 

Зона 3 -  Термална зона 

Разположена е в тихата и спокойна част на етажа/нивото. Достъпна е 

посредством коридор от съблекалните и директен подход от 

общата/административна зона с рецепция, което улеснява 

обслужването й. 

Предлага на ползвателите си процедури за възстановяване и релакс 

като инфраред сауна, финландска сауна, парна баня, солна стая, 

рефлексологична суха кнайп пътека, охлаждаща зона с душове, 

шоково ведро комбинирано с душ, ледена купа и зона за релакс с меки 

кресла и шезлонги.  

 

Зона 4 -  Зона с масажи 

Разположена е в тиха и спокойна част на    етажа/нивото, 

непосредствено до единия подход към термалната зона, което 

позволява лесна комбинация между термални процедури и последващ 

масаж. Разполага с кабинет за козметика/масаж, помещение за мокър 
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масаж, помещение с тангенторна вана и използвоне на минерална 

вода.  

 

Зона 5 -  Зона с технически помещения 

Обслужваща зона с технически помещения – разделена е на няколко 

нива и е предназначена за разполагане на необходимите съоръжения 

за правилното функциониране на комплекса.  

На кота -3.75м. е ситуирано техническо помещение към ОВК 

съоръжения. За да се избегне преминаване през тихата зона, достъпът 

до него се осъществява посредством преминаване през зоната с 

басейна – осигурено е максимално близко разстояние.  

За техническите помещения, необходими на басейна е предвиден 

отделен достъп директно от Аквапарка, разположени на кота -6,20м. 

За да се намалят инвестиционните разходите, техническите помещения 

на пързалките и басейна са обединени в едно.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕКОПОТОКА 

Подхода към Зоната за релакс и рекреация се осъществява 

посредством стълбищна клетка и асансьор от горното ниво.  

От стълбищната клетка има предвиден директен подход към басейна, 

но той е само за обслужващия персонал към комплекса и служи и като 

авариен изход. Другия подход извежда директно към ниво Рецепция, 

от където се осъществява цялата организация.  

Съблекалните са с вход от Рецепцията и изход, който извежда в 

коридор, от който може да се отиде в Термалната зона или зоната с 

Басейн.  

Към масажите е предвиден директен подход (в случай, че не се 

изисква преминаване през съблекални) и са отделени в тих коридор.  

При това разпределение на отделните подзони в тази зона се избягва 

преплитането на ходови линии. Не се засичат „мръсни“ и „чисти“ 

потоци, а използването на всички съоръжения е лесно и удобно.  
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ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 

С цел оптимизация и намаляне на инвестиционните и експлоатационни 

разходи, техническите помещения обслужващи закрития басейн за 

плуване и водните пързалки за възрастни (от зоната на Аквапарка) са 

обединени в едно общо с включени към него Скалд за реагенти, 

Компенсаторни резервоари и Филтърно.  

Техническите помещения са ситуирани до самите басейни с цел 

намаляване на топлиниите загуби, тръбната разводка и окабеляването 

на подводното осветление. 

Предвиден е директен подход със стъпала от зоната на Аквапарка, 

което го прави лесно и удобно за обслужване. Същия подход се 

използва и за ОВК техническото помещение.  

Техническите помещения на парната баня и солната стая са обединени 

в едно, което е лесно за обслужване, поради осигурения бърз достъп 

от зоната с рецепция. 

 

 

 


