София, 11-12-18 г.
Протокол от проведеното обществено обсъждане - заключителна дискусия относно мотивирано
предложение за виза за проектиране на „Колодрум Сердика –преустройство на вътрешното
пространство, изграждане на преместваем миникомплекс по футбол“ в ПИ с идентификатор
68134.109.39, парк „Борисова градина"
Ярх. Яричков – район Средец
Здравейте всички. Давам начало на втората част от Общественото обсъждане – заключителна
дискусия относно мотивирано предложение за виза за проектиране на „Колодрум Сердика –
преустройство на вътрешното пространство, изграждане на преместваем миникомплекс по
футбол“ в ПИ с идентификатор 68134.109.39, парк „Борисова градина". Ще започнем с кратко
представяне след което ще дам възможност на присъстващите да задават въпроси към авторите
на предложението. Моля проектанта да започне.
Петър Дилчев – заместник-председател на БАМФ
Ние сме представители на Българска Асоциация по Мини Футбол, работим с 23 области от цялата
страна, поддържаме национални отбори.
Проекта не засяга пистата. Ние няма да спираме или ограичаваме достъпа до нея. Ще използваме
вътрешната част на терена, която е неизползваема. Предвидени са необходимите отстояния от
пистата. Всеки твърд обект ще бъде обезопасен, мрежата е прозрачна и демонтируема,
контейнерите и малките трибуни са преместваеми. Тези контейнитри ще се използват за
съблекални. В София има 300 отбора и е необходимо място където да се изчаква, например когато
вали дъжд или сняг. Тези съблекални ще се ползват и от колоездачите. Боксовете за колоездачите
може да се разположат в големия празен полукръг който остава в частта до тунела.
Защо игрищата са три? Те са разделени с преместваема ограда и когато тя се махне става едно
игрище с необходимите нормативни размери за Футбол 7. Това е формата който се използва от
детско юношеските школи. Размерите на терените са такива за да може да кандидатстваме на
международни турнири. Това са минималните размери. Нашата цел е да кандидатстваме за
европейското първенство през 2021. Колодрума е подходящ, защото има достатъчно големи
трибуни.Привличането на такъв форум и отразяването в десетки телевизията е предпоствка
държавата да обърне внимание на този обект и да се отделят средства за възстанояването му.
Международна практика е да се обособяват колодрумите в други игрища и да се съчетават с
различни спортове – баскет, бадминктон,футбол. Има десетки такива обекти по цял свят. Показвам
такива примери. В нашия проект пространството е обезопасено. Предвидили сме необходимото
отстояние.
Това лято сме възстановили електрозахранването. Сложили сме ново осветление. Почистихме
трибуните. Почистихми страшно много боклуци. Въстановихме и кулата. Не получихме помощ от
трениращите
Арх. Яричков - район Средец

към Пламен Манолов – изп. Директор на Национална спортна база - Вие да кажете няколко думи
за проекта
Пламен Манолов – изп. Директор на Национална спортна база
Много добър проект и се надяваме да проработи. Съчетаването на спортовете в колудрума се
налага за да се поддържа по-добре. Затова и го предлагаме.
Петър Дилчев – заместник-председател на БАМФ
Бях се свързал с Велоеволюция, бях им пратил проекта с молба да го публикуват, но това не се
случи- не знам защо…
Арх. Яричков - район Средец
Становищата постъпили при нас са 8, преобладаващото мнение е , че проектът ще е полезен, ако
се запази основната функция на Колодрума. Такава е и нашата позиция. Притеснение е оградата –
от една страна тя е необходима за да може да се използват едновременно игрищата и пистата. От
друга страна трябва да може да се премахне по време на колоездачни състезания, когато би
зтруднила видимостта. Ясно е че на този ранен етап – мотивирано предложение тези детайли не
са изяснени, но трябва да се предвиди такава възможност. Гражданите искат гаранция за
приоритет на колоезденето и регламент при ползването на колодрума и игището. Според нас
трябва да се изработи цялостна концепция която да изяснява как ще се ползва съоражнието
съвместно от различните спортове. Давам думата за въпроси
Ивайло Габровски – състезател по колоездене
Мнението ми е, че проектът , така представен, е несъвместим с нашия спорт. Трибуната е нарязана
за скрап, на вътрешната част на мини пистата имаше място къде да се закачат велосипедите –
също е отрязано. Имаше и писта за загряване вътре с места за закачване на колелата които също са
премахнати. Да запазим колодрума, да не го разрушаваме, да го възстановим – категорично съм
това съоражение да се запази, а футболни игрища да се направят на друго място. Този проект е
крачка към съсипването на Колодрума
Петър Дилчев – заместник-председател на БАМФ
Тази премахната трибуна беше метална, тежко корозирала и много опасна. Боксовете на
колоездачите са запазени и ще бъдат възстановени. Няма кой да даде милиони, за да възстанови
Колодрума. Ние помагаме на спорта чрез публично-частно партньорство. Ние развиваме детско
юношеския и масовия спорт.

Светлозар Алексиев
Възразявам срещу общественото обсъждане – то е без предмет – вие сте частно дружество физически лица, които нямат права да искат каквито и да било изменения. Това искане е трябвало
да спре още в началото.

Арх. Яричков - район Средец
Проектът не е входиран при нас, а в НАГ. Всички необходими документи са при тях и те ще
преценят дали юридически искането е законно. Нашата задача е да организираме обсъждането и
да представим резултатите от него. Идеята е да се обсъди дали това птредложение е съвместимо с
историческата финкция на колодрума.
Борис Бонев – Спаси София
Защо в единствения Колодрум ще се правят игрища за минифутбол, а не се вземе друг терен? Има
други по-подходящи терени. Ролите са сбъркани – собственикът трябва да представи проекта и да
каже защо колодрумът е оставен да западне, какви пари са давани за поддръжката му, какви
приходи са идвали от друга дейност? В какво качество сте почиствали колодрума?
Петър Дилчев – заместник-председател на БАМФ
Като доброволци
Борис Бонев – Спаси София
Нашето становище е, че за тези игрища могат да се търсят други терени. Нещата отиват в грешна
посока. Обществения интерес не е защитен.
Пламен Манолов – изп. Директор на Национална спортна база
Наем не се плаща от колоездачите. Имат задължения, заради които водим дела. Ние не
получаваме държавни пари за да го поддържаме и да може да се използва безплатно. Това налага
да се търсят начини да бъде подържан (колодрума). Почистен беше защото направихме
мероприятие за гледане на футболни мачове. По този начин съоръжението се поддържа. На
всички такива въпроси мога да ви отговоря. Заповядайте на среща към мен.
Антон Настев – Българска колоездачна лига
Български колоездачен съюз не плаща от 2012г.? Защо като собственик не сте потърсили
подходящи партньори
Пламен Манолов – изп. Директор на Национална спортна база
Заповядайте. Елате на среща.
Антон Настев – Българска колоездачна лига
Безмислено е да се разрушава Колодрума, за да се правят игрища за футбол. Защо не развивате
колоездачния спорт? Защо не търсите възможности на други места – имате прилежащи площи за
футболни игрища

Братан Братанов – председател на БАМФ
Аз съм председател на БАМФ . Нашата е организация е сходна на тази по колоездене. Ние не
чакаме друг да ни помогне. Събираме си членски внос, имаме национални отбори. Изпращаме
отбори на международни състезания и не харчим държавни пари.На нас ни трябва място където
да съвместим дват спорта. Това е световна практика.
Антон Настев – Българска колоездачна лига
Да, но тези отстояния в проекта които са заложени не отговарят на изискванията на
Международния колоездачен съюз. На каква нормативна база сте стъпили при този проект?
Братан Братанов – председател на БАМФ
Точно на тази база са направени(отстоянията) И сме ги консултирали с Българския Колоездачен
съюз(БКС). За да се случват нещата трябва някаква форма на симбиоза.
Антон Настев – Българска колоездачна лига
-350 м дълга писта изисква по големи отстояния.
Братан Братанов – председател на БАМФ
Според тези правила на Международния колоездачен съюз най голямото отстояние е 3,5м.
Арх. Яричков - район Средец
Трябва да бъдат заложени в окончателния проекта тези параметри. Добре би било да се
консултирате със специалисти в тази област.
Радостина Петрова сдружение Велоеволюция
Първо да наистина това, което казаха от асоциацията е вярно. те са потърсили не само нас, но и
други колоездачни кубове и самото БКС. Избрахме да не публикуваме вашият мейл по една
причина и тя е, че място за представяне на вашите идеи е било предходното обсъждане по
процедура, както и в мотивирано предложение, което трябва да е част от процедурата.Избрахме
също така да не го публикуваме за да чуем всички заедно вашите аргументи, а не да си
препращаме някакви мейли. Вие сте достатъчно диалогични, разбрахме го всички. Само, че голяма
част от притесненията, които имаме не са насочени към вас и вашият спорт. Има много
предварителни въпроси, които трябва да бъдат изяснени, преди да пристъпим към решение дали
изобщо вашето предложение е съвместимо с колодрум или не.Първо процедурата за обществено
обсъждане. За съжаление, както и при предходното, което проведохме за тенис кортовете в
Борисова градина, отново информацията не беше публикувана навреме навсякъде.
Това, че вие ( към представителите на проекта- асоциация Мини Футбол) сте направили всичко
възможно да информирате БКС, не означава, че няма и други заинтересовани страни. това е било
работа на общината, независимо дали район Средец или НАГ. Второ отново липсва мотивирано

предложение. Ние тука виждаме една скица, публикувана в онлайн документацията, която дори е
лошо сканирана и не се виждат всичките атрибути.Без да има обяснителна записка или нещо,
което да представя вашата идея. Тези неща е трябвало да бъдат публикувани. Ако сте ги
представили и не са или публикувани отновокритиката не е към вас а към обцина Средец и НАК,
хората който организират процедурата. Затова се появява това напрежение.Трето има неяснота
относно защо вие сте субекта, който представя това инвестиционно намерение, а не Национална
Спортна База (НСБ)
Пламен Манолов – изп. Директор на Национална спортна база
-Съвместно го предлагаме. Не мисля, че това е проблем.
Радостина Петрова (Велоеволюция):
Има огромно значение от чисто юридическа гледна точка. Не я ясно вие в какви правоотношения
сте с асоциацията по мини футбол и фирмата, на която възлагате това нещо. Концесия ли е.
Договор за наем ли е. Казвате, че имате правомощия само върху зелените части вътре в
колодрума, в същото време има намеси по трибуните. Ясно е, че има намерение за цялостна
инвестиция. Средствата от наем ще отиват за колодрма, но малко повече яснота защо и кой прави
нещата е нужна.Казахте, че имате някакви изисквания за безопасност на международния
колоездачен съюз, хубаво е и останалите хора да го разберат. И относно контейнерите, които ще
могат да се преместват. Въпроса е кога и къде преместваемите огради ще се преместват и къде ще
се слагат заедно с контейнерите?
Петър Дилчев (БАМФ)
-Тези контейнери ще бъдат поставени на безопасно разстояние, което е регламентирано и ще
бъдат допълнително обезопасени. Те могат да пречат при евентуално състезание. Само, че аз
задавам еъпроса как кулата, която е висока над 5 метра и широка може би още толкова, не пречи
на видимостта. Това нещо се мести просто за един ден.
Радостина Петрова (Велоеволюция)
- А къде ще го преместите.
-Петър Дилчев
Има достатъчно терени зад самите трибуни, където могат да се поставят.
Зрител:
- А кой е собственикът на тези терени?

Петър Дилчев (БАМФ)
Те са част от колодрума.
Арх. Яричков - район Средец
- Целият колодрум е собственост на НСБ, заедно с парцела около него.

Петър Дилчев
- Ако има нужда тези контейнери да се местят при бъдеци състезания ще се поставят зад
трибуните. Вие ходили ли сте на колодрума (въпрос към зрителя).
Зрител:
Аз че съм ходил, ходил съм и живея много близо до него. Въпроса е каква част от колодрума вие
ще наемете и после на какво основание ще сложите контейнерите вържу друга част от колодрума.
Петър Дилчев (БАМФ)
- Идеята беше ако временно трябва да се местят можем да ги сложим извън вътрешната част на
колодрума за да не пречат. Те са премстваеми.
Радостина Петрова (Велоеволюция)
-Това бяха всички въпроси, кото имахме към вас (г-н Манолов НСБ). Има още въпроси.
Кой е основният субект отговорен за поддръжката на колодрума?
Пламен Манолов – изп. Директор на Национална спортна база
- Събрали сме се да обсъждаме проекта, ако искате да говорим за стопанисването на колодрума
заповядайте при мен и съм готов да отговарям на въпросите.
Радостина Петрова (Велоеволюция)
- Вижте. Колодрума има особен статут в Борисовата градина и историческа стойност и не може
просто някави неща за него да се предлагат вътре.
Част от въпроса ние е дали сте изчерпили всички възможности за ползване за целите на
колезденето, за да пристъпите към отдаването на терена за друг вид спорт?
Предлагали си сте на други спортни организации? Имате ли някъде обява? Направих си труда да
бръкна във вашия сайт вътре колодрума не фиурира. Т.е аз ако съм заинтересована страна и искам
нещо да направя там и то да е конкурентно на предложението, което разглеждаме сега аз не зная
към кого да го отправя. Защо колодрума не присъства във вашия сайт ( към г-н Манолов НСБ)
Пламен Манолов – изп. Директор на Национална спортна база
- Най- вероятно някаквъ пропуск.
Радостина Петрова (Велоеволюция)
Вие каква процедура сте провели за концесия. Можете да ни кажете какъв договор е сключен. В
какви договорни отношения сте с БАМФ?
Пламен Манолов – изп. Директор на Национална спортна база
- Наем.

Радостина Петрова (Велоеволюция)
- Този наем къде отива след това? Как гарантирате, че средствата, които постъпват от наема ще
бъдат влагани обратно в колодрума? Защот овече се изразиха такива други мнения и притеснения,
че съоражението е било наемано,
но нищо от тези наеми не е постъпвало за да се оправи колодрума. вие трябва да я дадете сега
тази гаранция на всички заинтересовани, които се появиха тук на обсъждането.
Пламен Манолов – изп. Директор на Национална спортна база
- Давам я гаранцита официално, че средствата ще бъдат инвестирани в колодрума.
Радостина Петрова (Велоеволюция)
-Да си давате гаранцията означава да има пъблична информация, в която е проверима. Колодрума
да е нанесен във вашия сайт със всичките му атрибути. Да е ясно, че има нещо за наемане там.
Да са ясни възможностите за наемане от клубовете, които са извън или във БКС. Защото те са
отделни и могат да имат интереси различни от БКС.
Пламен Манолов – изп. Директор на Национална спортна база
А защо не са ги заявили тези интереси до този момент?
Радостина Петрова (Велоеволюция)
- Как да ги заявят като колодрума го няма във сайта ви и никой не знае за тази възможност.
Пламен Манолов – изп. Директор на Национална спортна база
Това звучи несериозно. Тези хора от тези клубове ходят ли на колодрума?
Зрител:
- Не ни пускат на колодрума. Има катинар и един младеж любезно ни казва да си ходим като идем
там и се опитаме да го използваме.
Там няма съблеканя няма нищо освен една елипса, за която вие не сте дали и една стотинка, но не
я поддържате.
Пламен Манолов – изп. Директор на Национална спортна база
- За да я поддържаме трябва да има пари.
Какво значи да го поддържаме. Колодрума беше почистен, след едно събитие направено там.
Радостина Петрова (Велоеволюция)
- Вие трябва да дадете формулата. Какъв е регламента, по който всички заинтересовани да могат
да ползват съоражението за колоездачни цели.
От там могат да дойдат и средствата. Затова питаме -вие изчерпилили ли сте възможностите за
колоезденето, за да предлагате каквито и да е части от колодрума за каквито и да е други спорт?
Пламен Манолов – изп. Директор на Национална спортна база
-В разговорите с колоездачния съюз съм ги изчерпил и нищо друго не мога да направя. Слад като
имате добри идеи заповядайте да ги реализираме заедно. За стопанисването на имота съм готов
на всякакви срещи разговори.
Антон Настев – Българска колоездачна лига
Трябва да се допитате до експерти

Зрител (към Пламен Манолов)
Колоездачен съюз е обявен в несъстоятелност. Утре закриват дружеството. Вие какви
постъпки ще направите този колодрум да бъде използван целево за нуждите на колоездачния
спорт, след като това дружество вече не съществува. Кой ще поеме инициативата.
Пламена Манолов
-

Вие и всички колоездачни клубове.

Радостина Петрова
Не може така! Това не е управление. Това е разграден двор! Вие трябва да предложите
условия. Вие трябва да предложите друга дискусия, съгласна съм, че тези въпроси са за друг
процес. За да можем ние да ви предложим също и вие да предлагате, а не само да чакат някой. Не
може да е така първи по време- първи по право. Някой тук може да каже „Искам целия колодрум
за себе си“ и други да не могат да го ползват, което не е в обществен интерес. Не може ние да
предлагаме. Вие трябва да определите условията. Записвайте си задачите някъде, защото така
„давам гаранция“ и „обещавам“ нищо не означава. Нищо не си записвате?! Или разчитате на
протокола може би?
Арх. Кристиан Яричков ( община Средец)
Ще повторя само, че нашето становище беше, че трябва да се изготви цялостна концепция
за развитието на колодрума, която да наблегне на запазване на основната му функция, а
останалите дейности да бъдат допълващи и съвместими с нея и подпомагащи нея.
Зрител
Може да допълните становището си, че трябва да се допитате до експерти, които са
запознати с текущите правила на UCI и са изграждали такива съоръжения и в контекста на какви
съпътстващи съоръжения са добавяни вътре. Защото цялата картинка е много важна.

Да обсъждаме само конкретния детайл може би нещо смислено има в това съоръжение, но като
се погледне цялата картинка, вече нещата изглеждат по друг начин.
Радостина Петрова (велоеволюция)
Кой определя графика на тренировките за единия и другия спорт? Как се съвместяват? Ако
има някакво състезание кой определя кой спорт е с приоритет? Кой ги казва тези неща и как?
Пламен Манолов ( НСБ)
-

Има правилник.

Радостина Петрова

Aз пак ще ви помоля да си сложите колодрума на сайта и да сложите някакъв регламент.
Пламен Манолов
-

Добре.

Радостина Петрова
На това съоръжение не трябва да бъдат допускани хора с обикновени колела и хора, които
да се намесват в тренировъчния процес и т.н. графикът трябва да бъде определен и всички, които
желаят да ползват колодрума граждани или спортни клубове да го знаят. Обикновени колела не
могат да бъдат допускани с оглед безопасността на трениращите. Да не обяснявам защо, защото
повечето хора са наясно.
Нашето становище е, че може да се пристъпи към отдаване на други спортни цели едва след като
се изчерпят всички възможности за колоезденето.
Петър Дилчев (БАМФ)
-

Само да вметна, че съоръжението нито пречи на тренировките, нито на състезанията.

Радостина Петрова
Искате ли да ви кажа как възпрепятства. Част от колоездачните клубове тука търсим терени
за някакво друго трасе, което не е писта. Търсим това в други парков и озеленени площи.
Петър Дилчев
-

Ами вие нито сте отишли в НСБ да го предложите нито да представите идея.

Радостина Петрова
-

Колодрумът беше запечатан. Това не е към вас ( БАМФ) наистина.

Арх. Кристиан Яричков (община Средец)
-

Събрали сме се да обсъждаме конкретно предложение моля да се придържаме към него.

Зрител:
Аз мога да ви дам конкретно предложение за алтернативен спорт на Колодрума преди
години имаше трасе за street BMX, което беше отстрани имаше и dirt парк и хората останах
обезверени заради този дълъг процес, заради който сме и ние тук. Не сте вие виновни, че БКЦ не
са си вършили работата (към Пламен Манолов и представителите на БАМФ). Не ни разбирайте
погрешно, ние не сме против развиването на друг спорт, какъвто и да е спорт. Просто темите са
наслагват една върху друга прекалено много и тази безстопанственост толкова години води до
настървеност от наша страна. Защото ние искаме да развиваме спорта, както вие ( към БАМФ)
казахте. Аз съм представител на организация, която събира членски внос от всичките си членове и

сме събрали доста клубове по планинско колоездене в момента и организираме над 20 състезания
за годината и имаме около 1500 участника. Това е друго и ние го правим на този принцип. Ние не
получаваме никакви целеви средства от държавата за жалост. Разбирам ви напълно и зная за
какво се борите ( към БАМФ). Ние се борим с малко по-големи мелници, защото това не е
атрактивен спорт като вашия, но трябва колоезденето да остане като такова. То не е значимо само
защото някой кара колело. Вижте Дания, Холандия, Франция, Испания, Италия. Хората развиват
колоезденето от деца. Аз лично съм бил на BMX трасета с деца на по 2 години. Преди мен имаха
тренировки с 40, 50, 60 деца и до тези трасета имаше трасета за колоездене – шосейно, пистово,
мото крос трасе голямо. И хората имат успехи, защото концентрират съвместими спортове и ги
развиват.
Борис Бонев – Спаси София
Не трябва да чакате нещо да се случи. Къде бяхте досега?
Борим се със статуквото от години
Радостина Петрова – Велоеволюция
Няма информация
Петър Дилчев – заместник-председател на БАМФ
Настилката на Колодрума е неподходяща.
Симеон Предов - Спортен клуб „Байктраял София“
Има ли възможност да ни кажете какъв наем е необходим, за да се поддържа Колодрума и да го
обмислим, ще обменим координати
Пламен Манолов – изп. Директор на Национална спортна база
Разбира се. Толкова, колкото да се развива Колодрума.
Ивайло Александров – Асоциация Критична маса
Стана инцидент преди няколко години и умря 1 състезател не разбрахме защо се налага да
тренира по улиците. Свършиха ли вече местата в София, защо точно Колодрума?
Борис Бонев – Спаси София
Какъв е наемът? Ако аз дойда и ви дам повече пари? По каква процедура е даден под наем?
Пламен Манолов – изп. Директор на Национална спортна база
Има обява в ежедневник

Симеон Предов - Спортен клуб „Байктраял София“
Става дума за цифри.Ще се съберем и ще направим и наше предложение.

Борис Бонев – Спаси София
Някой вкарал ли е предложение за Колодрума? Колко кв.м заемате?
Братан Братанов – председател на БАМФ
Това е публична информация .Всичко пише там и кога е пусната поканата също.
Симеон Предов - Спортен клуб „Байктраял София“
Закъснели ли сме с процедурата?
Пламен Манолов – изп. Директор на Национална спортна база
Не
Ивайло Делийски – СК ДРАГ
Каква площ процентно ще заемат тези игрища? Нямат място контейнерите там.
Арх. Яричков - район Средец
Гарантирани отстояния, празно място, къде да се местят
Владимир Кузов – ДРАГ колоездене
Помолихме ви да ни пратите строежите – на цимент могат да се провеждат състезанията на 400 и
на 300 м, навсякъде де съвместяват дейности – баскетбол, тенис и т.н
Това което виждам тук е ,че мястото за загряване е недостатъчно и при тези 3 полета които са
вътре няма място за загрявка.
Ние исскаме да развиваме колоезденето. Трябва да има място за загрявка, да има пряка видимост
Петър Дилчев – заместник-председател на БАМФ
Има вариантите за загряване с тренажори и други.
Борис Бонев – Спаси София
Намерих решението за Колодрума – договорът е подписан април 2018 г, за 10 години, 5200 кв.м,
6500 лв на месец, от които 5000лв са за инвестиции. В договора е заложено изграждането на

игрищата? Защо изобщо има обществено обсъждане? Ако не мине общественото обсъждане какво
правим?
Братан Братанов – председател на БАМФ
Ние сме си платили наема и просто прекратяваме договора без неустойки.
Борис Бонев – Спаси София
Нормално ли е тези терени да са оценени на 0.28 ст на кв.м. С външен оценител ли е направена
тази оценка?
Пламен Манолов – изп. Директор на Национална спортна база
Да, с външен оценител
Петър Дилчев – заместник-председател на БАМФ
Освен наем имаме задължение да направим и инвестиции за 600 000лв без ДДС.
Братан Братанов – председател на БАМФ
Ние нямаше да сме тук ако нямахме намерение да направим реално тази инвестиция. Досега не
сме имали възможността да представим нашите намерения и точно затова сме тук. Идеята ни е да
развиваме спорт.
Светлозар Алексиев
5000 лв на месец инвестиция в какво ще бъдат вложени?
Братан Братанов – председател на БАМФ
В инфраструктура, терени, огради, осветление, ел. инсталации и други. Ние нямаме договор за
пистата. Ако имаме голям приход бихме търсили начин да ги вложим и в пистата.
Борис Бонев – Спаси София
Не приемаме това. Това не е включено в договора и няма гаранции. Това е въпрос към НСБ.
Институцията (бел.ред.Национална спортна база) не си е свършила работата, защото от това което
аз чета се вижда че не е защитен обществения интерес. Всичко трябва да е прозрачно, а се създава
впечатление че всичко е предизвестено.
Г-н Берковски – Треньор по колоездене
Не сме против, всички сме спортисти, лошото е че сме българи и никой не помага и всеки гледа в
паничката на другия. Трябва да се изготви график за тренировките и докато се използва за
колоездене всяка друга дейност да спира. Готови ли са авторите на предложението да приемат
това? Не трябва да се преминава през самата писта. При добро желание НСБ винаги е помагала на
клубовете.

Ивайло Александров – Асоциация Критична маса
Според договора се включват паркоместа. Доколкото знам до там няма достъп за автомобили?
Петър Дилчев – заместник-председател на БАМФ
Това е така, не може да влизат.

Г-н Берковски – Треньор по колоездене
Имам конкретно предложение. В задната част на колодрума, където е приложното колоездене
имаше детска площадка, която в момента е затрупана. Да се възстанови тази площадка.

Радостина Петрова – Велоеволюция
Какво става по процедурата когато приключим? Кога ще оповестите предложението за среща на
колоездачните дружества където да се обсъдят въпросите за управлението на Колодрума?
Пламен Манолов – изп. Директор на Национална спортна база
На нашият сайт ще бъде оповестено.
Арх. Яричков - район Средец
По процедурата – следващата седмица ще се събере районен експертен съвет и всички становища
и протоколи, всичко ще бъде върнато обратно към НАГ които взимат решение дали да бъде
издадена визата. Ако бъде издадена трябва да се изготви детайлен проект съобразен със всички
тези препоръки, които бяха коментирани.
Българска Федерация по триатлон
Ще има много конфликтни моменти при два разнородни спорта. Колоезденето е рисков спорт –
много колоездачи загинаха на пътя. От друга страна Национална спортна база няма да може да се
справи сама с инвестицията за цялостно възстановяване на Колодрума. Министерство на спорта не
отделя средства и не взеха мерки за възстановяването му.
На улиците е противопоказно деца да карат колело, единственото място е само на Колодрума.
Преди години имаше чудесна инициатива на г-н Манолов и НСБ и беше направена писта за

Маунтин байк в рамките на парцела на колодрума. Така е на много места по света. В тази насока
трябва да се мисли.
Български колоездачен съюз е виновен за това и затова стигнаха до фалит.
Трябва да се даде сигнал и на Столична община – при кандидатстването за европейска столица на
спорта Колодрума беше посочен с 5000 места. Нека общината да подаде ръка на НСБ и да се
изгради едно модерно съоръжение което да се ползва както колоездене, така и за минифутбол
през големите периоди в които няма тренировки. Затрихме колоезденето. Трябва да се подаде
ръка на Национална спортна база за да има и в София модерен колодрум.
Антон Настев – Българска колоездачна лига
Хубаво е да бъде съпроводен проекта от експертно мнение и да бъде съобразен с изискванията на
UCI.
Арх. Яричков - район Средец
Съгласен съм, но процедурно не знам как може да стане това.
Антон Настев – Българска колоездачна лига
Този обект (Борисовата градина) има особена историческа стойност и затова трябва да се види от
специалист и да се направи мотивирано и обосновано становище.
Арх. Яричков - район Средец
Както вече казах нашето мнение е че трябва да има цялостна концепция.
Няма повече въпроси. Закривам дискусията.

