
СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 
ОТ I-РА ЧАСТ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „СРЕДЕЦ“, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 27 НОЕМВРИ 2018 Г.ОТ  18.15 ЧАСА 
ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА „КОЛОДРУМ СЕРДИКА – ПРЕУСТРОЙСТВО НА ВЪТРЕШНОТО 

ПРОСТРАНСТВО, ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ МИНИКОМПЛЕКС ПО ФУТБОЛ  
В ПАРК „БОРИСОВА ГРАДИНА“, РАЙОН „Средец“  

 

АРХ. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ: 
 Давам начало на първата част от Общественото обсъждане – на тема: издаване на 
виза за проектиране на „Колодрум Сердика – преустройство на вътрешното 
пространство, изграждане на преместваем миникомплекс по футбол в парк „Борисова 
градина, община „Средец“. 
Давам думата на арх. Братан Братанов да представи предложението. 
 
АРХ. БРАТАН БРАТАНОВ: 
 Здравейте, управител съм на фирмата, която спечели правото да изгради това 
спортно съоръжение в центъра на колодрума, като започвам с това, че проектирайки и 
организирайки големината на това  съоръжение, което е 48 на 76м, сме взели предвид 
всички изисквания и отстояния, така че да отговаряме на изискванията на колоездачните 
организации за провеждане на състезания. Т.е., отстоянията за безопасност са спазени 
така, както трябва. 
 Съоръжението ще представлява едно голямо футболно игрище, както казах, 76 на 
48 или три малки, разделени по равно на широчината на големия терен.  
 Игрището ще е с изкуствена трева, която е с много високо качество, екологично 
безопасна, с екологично безопасни гранули, като идеята на това, което правим, е да 
създадем безопасна среда за практикуване на масовия спорт, организиран от 
организацията, която ни го е възложила за проектиране и изграждане. 
 Като цяло ние няма да променяме по никакъв начин функциите на колодрума, нито 
ще правим някакви конструктивни промени по вече така изградения колодрум, нито ще 
възпрепятстваме по някакъв начин провеждането и организирането на тренировките и 
състезанията по колоездене. 
 С тази цел ние сме организирали и ограда на територията на игрището, която е на 
достатъчно разстояние от самата писта. Идеята е, докато се играе футбол, топката да не 
попадне в обсега на пистата и по този начин да не създаде предпоставки за инцидент на 
колоездачите, тъй като знаете, че на този колодрум тренират професионално, движат се с 
висока скорост.  Взели сме всички мерки, така че топките да не създават предпоставки за 
инциденти. 
 От друга гледна точка, това, което ние сме планирали да изградим, е да подобрим 
така съществуващото съоръжение, така че то ще придобие много хубав, красив облик, 
зеленина, ограда. Ако сте били скоро на колодрума, ще забележите как ще изглежда в 
момента. До момента ние сме взели мерки, почистили сме трибуните, подравнили сме 
терена и, общо взето, съоръжението е в процес на планиране и проектиране. 
 
 



ПЕТЪР ДИЛЧЕВ, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ МИНИ ФУТБОЛ: 
 Българската асоциация по мини-футбол е най-голямата спортна организация в 
България за аматьорски спорт. Тъй като самата организация има около 600 отбора, но тя 
засега си няма дом. Това е нашата идея, за да може самата организация да си провежда  
освен турнирните състезания на асоциацията,  и естествено е тя да си има и обществен 
дом. Това е самата идея на тази инициатива.  
 Сега имахме и едно голямо отличие – представителният ни отбор по футбол стана 
шампион в ЮАР. 
 Желанието на Кмета на Района, както нашето и вашето, както сме си говорили, е да 
можем да създадем условия за децата, да се популяризира спорта.  
 
БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ МИНИ ФУТБОЛ: 
 Точно така. Тук ще развиваме не само футбол-5 но и футбол-7. А футбол-7 ще даде 
възможност  да се създадат школи, също така и съществуващи школи да могат да тренират 
на нашата база.  
 
ПЕТЪР ДИЛЧЕВ: 
 Аз само искам да допълня Борислав Александров, че стандартите на съоръжението 
са по международните стандарти, така че на него ще има възможност за български 
домакинства и на международни прояви по мини-футбол, което ще е добре както за 
самото съоръжение, така и за София, за много държави от цял свят.  Нашата идея е да се 
превърне това място в средище на масовия спорт, място за отдих, място за  семейството, 
така че всеки, когато отиде там, да направи нещо за себе си.  
 
БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ: 
 И от практична гледна точка по средата на чашата на колодрума това всичкото 

беше една кал. Вече ще се поддържа както трябва. Сега ако се поддържаше, щеше да 

изглежда по начин, приятен на всички. Да, практически вътрешното пространство не се 

ползваше по никакъв начин. Идеята е естествено по този начин да се направи една 

симбиоза със самите  колоездачи, да можем да се подпомагаме.  

 
АРХ. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ: 
 Това според мене е една чудесна инициатива. На мястото на тези запустели площи 
да се създаде възможност на децата и гражданите за активен спорт.  
 Имам един въпрос от техническо естество – тези три игрища преградени ли са по 
средата. 
 
БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ: 
 Да, само че  оградите са от мрежа, за да се премехват  и да се използва целия терен 
за футбол-7, тъй като детските школи играят футбол-7 на целия терен.   
 
 



АРХ. КРИСТИЯН ЯРИЧКОВ: 
 Чудесно. Доколкото разбрах, предвиждате и някакво ограждане на околното 
пространство. 
 
 БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ: 
 Да, да. Тук искам да поясня, че пространствата, които остават, за тях имаме някакви 
идеи, ще видим как ще ги направим, да освободим един кът за награждавания. Също така  
искаме да възстановим трибуната и други неща, защото все пак трябва да имаме и места 
за съблекални и места за самите хора, които да могат да ползват тоалетни. Ние няма  да 
изграждаме нови и ще възстановим съществуващите, които в момента не се използват. 
Тях ще могат също така и колоездачите да ги използват.  
 
АРХ. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ: 
 Предвиждат ли се и други ремонти на самия колодрум? Писта и т.н.? 
 

БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ: 
 Ние се явяваме наемател само на вътрешното пространство. Имахме някакви 
разговори с известна фирма производител на колела да спонсорира и да подобрим 
средата. Идеята е да намерим фирма, използваща възможности, която да може да 
поддържа това съоръжение, тъй като това са огромни средства, които за момента няма 
как да се отделят. 
 
ПЛАМЕН  МАНОЛОВ, НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА: 
 А и самата писта вече не отговаря на съвременните изисквания за състезания – и 
като наклони, и като настилка. Подходяща е за масов спорт и за тренировки. 
 
АРХ. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ: 
 Имате ли някакви други въпроси?  
 
 
Г-ЖА АЛЕКСАНДРИНА ЖЕКОВА: 
 Това няма да е само за спорта, но ще е хубаво човек, когато се разхожда, да гледа 
нещо зелено и нещо приятно. 
 
АРХ.БРАТАН БРАТАНОВ: 
 Факт. Това, което зависи от нас е да направя всичко възможно всичко да е по най-
добрите международни стандарти. Както каза и колегата, там се планира да се провеждат 
и международни събития, международни състезания, така че всичко това, което ще се 
направи, ще е това, което се прави и в най-развитите държави. Нещо друго, ако ви 
интересува?  
  
АРХ. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ: 
 Осветление предвиждате ли? 
 



АРХ.БРАТАН  БРАТАНОВ: 
  Да, осветление ще има, ако не ме лъже паметта, ще отговаря на 300 лукса, разположено 
на 8 стълба, така както се прави почти навсякъде. 
 
ЗРИТЕЛ: 
 Искам да задам един въпрос. Как ще предпазвате играчите от топките. Ще има ли ограда? 
 
АРХ. БРАТАН БРАТАНОВ: 
 Ще има ограда.  
 
ЗРИТЕЛ: 
 Но тя трябва да е висока, за да не може топката да я достигне. 
 
АРХ.БРАТАН БРАТАНОВ: 
 По принцип подобен тип съоръжение се правят почти навсякъде в света. Освен това ние 
изпълняваме програмите на УЕФА и ФИФА. Ние предвиждаме достатъчно високи огради. Ако 
някой от вас е забелязал, на футболните площадки за масов спорт, оградата е от  3 м до 4 м висока. 
Тук оградата е предвидена да бъде висока 6 метра.  По този начин практиката, която имаме е 
показала, че това е една благоприятна височина. Да се сложи ограда отгоре, това  по принцип 
много ще утежни структурата на съоръжението, освен това човек ще има чувството, че е затворен, 
затова оградата е само отстрани. Но има възможност, както се прави на други места, между 
стълбовете  за осветлението да бъде и по висока. Това е една допълнителна предпазна 
възможност.  
 
ЗРИТЕЛ:  
 Една висока ограда е винаги предизвикателство.  
 
 
ПЛАМЕН МАНОЛОВ: 
 Имаме пълно единомислие с колоездачите и ако има някакъв проблем, ще го коригираме.  
 
ЗРИТЕЛ: 
 Не знам колко често сте посещавали колодрума. Обикновено в петък има   по двама 
човека, които карат по половин час. 
 
ПЛАМЕН МАНОЛОВ: 
 Нашето желание е те да карат повече. Мисля, че ще намерим формулата да нямаме 
конфликти. 
 
 
АРХ. БРАТАН БРАТАНОВ: 
 Световната практика за подобен тип съоръжения е в колодрумите да се изграждат  
съоръжения за отборни спортове. Даже ако напишете в интернет Velodrome ще видите много 
снимки от цял свят. Играят хокей на трева, футбол, баскетболни, волейболни игрища.  Всяко място 
трябва да се използва. Хокеят е един от най-любимите им спортове. Ние имаме снимки и преди 
самото разчистване, така че може да се види състоянието на тази част. 
 
 



АРХ. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ: 
 Ако подготвите нещо за заключителната дискусия, може и това да покажете там.  Имате 
ли други въпроси? 
 
АРХ. БРАТАН БРАТАНОВ: 
 Искам да благодаря на Община „Средец“, че ще приюти това съоръжение и ще даде  
възможност за българската асоциация, заедно разбира се с национална спортна база, че ще 
дадете възможност това съоръжение да бъде изградено. Благодаря Ви. 
 
АРХ. КРИСТИАН АРИЧКОВ: 
 Винаги сме насреща при подобни инициативи, целящи създаване на условия за спорт на да 
децата и гражданите. Приключваме протокола. 
 
Край в 18.45 часа 
 

СТЕНОГРАФ:    ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОБСЪЖДАНЕТО: 
 
___________________   _________________________ 
Снежина Иванова         Арх.Кристиан Яричков 
 


