
Ситуация - МГ тенис клуб

Парк “Заимов”

MG tennis club
През последните 25 години населението на 
София почти се е удвоило - от 1.2 милиона до 
около 2 милиона души, ежедневно използващи 
града. В този контекст на нарастване, градските 
паркове се оказват пренаселени и броят и 
качеството на спортните съоръжения 
абсолютно недостатъчни. 
Построени Построени като част от спортната база на 
Софстрой през 1998, заварените спортни 
игрища в централния градски парк „Заимов“, са 
неподдържани и в недобро състояние. 
Спортното съоръжение е изцяло затворено към 
парка и невидимо отвън. То по-скоро отнема от площта на парка, без да участва 
активно в нея. Новият комплекс, обект на настоящия проект, е изцяло обновен и 
преустроен като място, посветено на тениса.

MGMG Tennis Academy се намира в сърцето на София, сред пищната зеленина на парка, 
на метри от трамвайните спирки и на няколко минути от бъдещата метростанция на 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“. Комплексът разполага с 2 открити корта с червена 
шамотна настилка, и 3 закрити корта с винилово покритие, което се отваря частично 
през лятото.

Водещата идея на проекта за редизайн е максималното интегриране между тенис клуба и парка и 
запазването на парковия характер на мястото. Въпреки, че функционално пространството на 
комплекса е отделено от парка, целта на проекта е той органично да стане негова достъпна и  
деликатно вписваща се  част.За целта разработихме три основни намеси, всяка от които спомага да 
бъде постигната тази цел.
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Първата намеса включва нови два входа, като оградите са 
отдръпнати навътре от границата на имота до входовете и 
игрищата. Трите входа приобщават алеите на парка към комплекса. 
Между спортните съоръжения се разполагат кафе и ресторант, които 
се „отварят“ към основната алея на парка. Пространствата между 
кортовете са настлани с дървени скари, които преминават и в 
сградата. 
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01 Тенис комплексът се намира между две основни паркови алеи, затова важно за 
новия дизайн е да се създаде възможността за постоянна визуална връзка с парка. 
Идеята за прозивност е проведена и в мрежата на игрищата, и в стъклените 
панели по фасадите на сградата. Новоизградените скатни дървени покриви с 
големи стрехи сякаш левитират над сградата и външното кафе, а височината им 
съвпада с линията на отваряне на виниловите покрития на кортовете. Така се 
създава общ хоризонт на сградите и съоръженията, който запазва човешкия 

02 Техническите съоръжения остават изцяло скрити от погледа. 
Така посетителите на комплекса могат необезпокоявано да се 
наслаждават на играта и на парковата среда. Всички инсталации 
касаещи климатичния комфорт, входовете и складовете на игрищата 
са скрити в система от преоразамерени кашпи. Разпределени в 
периферията на всяко от игрищата, те допринасят за създаването на 
парковата среда в рамките на комплекса.
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