ДО Г-ЖА МАРИЯ АЧКОВА,
КМЕТ НА РАЙОН „СРЕДЕЦ“-СО

Уважаема г-жо Ачкова,
Представям Ви

СТАНОВИЩЕ
по проекта за изграждане на миникомплекс за футбол в колодрум
„Сердика“ на ИВАН НАНКОВ, журналист, София

Идеята за изграждане на миникомплекс за футбол във вътрешното пространство на
столичния колодрум „Сердика“ е добра, най-малкото защото чрез нея се открива
възможност за конструктивен разговор за състоянието и бъдещата съдба на този
стар, но и позабравен спортен обект, на който може да му бъде вдъхнат импулс /и
ресурс/ за нов, по-пълноценен живот.
Как.
1. Колодрумът, сградите и помещенията около и в него /работилници,
съблекални, бани и др./, включително и кафе-ресторантът да бъде отдадени
за стопанисване на Българския колоездачен съюз /БКС/ за срок от наймалко 10 /десет/ години.
БКС да бъде задължен с договор с общината /държавата, чрез Министерството на
спорта и пр./ така да се грижи за обекта, че не само той да не старее като галош и
да се разпада на части, но и непрекъснато да се обновява и разкрасява, като бъде
използван постоянно и интензивно за тренировки и състезания по колоездене и по
други спортове.
С умело и находчиво ръководство на естествените и придобитите дадености на целия
този обособен спортен комплекс, намииращ се в сърцето на най-големия парк в
столицата, БКС може да си заработва сам голяма част от собствената си издръжка и
да не бъде толкова финансово зависим от държавната субсидия.
Така, впрочем, е постъпила Столичната община през 1922 година, когато
преотстъпва около 20 декара от Борисовата градина на софийското Първо българско
колоездачно дружество /респективно на БКС/, за да построи със собствени
средства колодрум, който да бъде използван 15 години. Единственото условие е
било съоръжението да бъде употребявано само за спорт.
Предприемчивите велосипедисти /не само от София/ пускат подписка, събират пари,
построяват съоръжението със собствени средства и то за кратко време се превръща
в център на спортния живот не само в столицата, но и в страната. А даже и на
Балканския полуостров – Колодрумът приема домакинството на Първата балканиада
по няколко спорта през 1931 г., на която българските колоездачи триумфират

безапелационно. Една от причините за успехите им е, че от девет години преди това
те разполагат с модерен за времето си колодрум, който не остава празен нито ден –
на него тренират и се надпреварват стотици колоездачи.
Изминават 15-те години и софийските общинари, доволни от кадърното
стопанисване на Колодрума и на базата около него, продължават договора си с
колоездачите за още 15 години.
Идва обаче 1944-а и „вятърът“ обръща посоката си.
Толкоз за миналото. Доста е поучително.
Да се върнем към настоящето.
2. Ако описаният по-горе начин за стопанисване на Колодрума –
предприемачески, пазарен, национално-отговорен и в крайна сметка печеливш, не бъде предпочетен, то смятам, че точно сега е моментът Колодрумът
да бъде поне ремонтиран ИЗЦЯЛО от формалния собственик – държавата, чрез
свое дружество и Общината - район „Средец“-СО.
И то така да бъде ремонтиран Колодрумът, че да бъде превърнат в
многофункционален спортен обект, в който /и около който/ да могат да бъдат
практикувани още десетина спорта.
3. Ако и тази идея бъде отклонена /с традиционното, досадно и инфантилно
оправдание „Няма пари!“/, нека поне „каращисването“ между колоезденето и
футбола на Колодрума да стане по рационален, ефективен и взаимноизгоден начин.
За да стане това, трябва да бъдат изпълнени следните условия, гарантиращи
нормалното функциониране на съоръжението:
а/ Националната спортна база /НСБ/ отдава под наем съоръжението
едновременно на БКС и на Българската асоциация по минифутбол /БАМФ/,
но при подробно описани отговорности и ангажименти и на „хазяина“, и на
„квартирантите“.
б/ взаимоотношенията между наемателите /БКС и БАМФ/ да бъдат уредени в
специален раздел на договора, така да стане и с взаимоотношенията между тях и
наемодателя /НСБ/, който да е гарант и арбитър за спазването им.
Ясно, точно и конкретно се описва начинът, по който трябва да бъдат поддържана
цялата спортна база „Столичен колодрум „Сердика“, как да бъдат използвани
съответните й части, така че да не бъдат потъпквани интересите на нито един от
партньорите.
4. Проектирането и евентуалното изграждане на миникомплекс за футбол трябва да
бъде строго съобразено с изискванията на Международния колоездачен
съюз за осъществяване на състезания по колоездене на писта*.
При евентуалното изготвяне на окончателен проект за миникомплекс, на всяка цена
трябва да бъдат взети предвид експертните мнения на „тесни“ специалисти по
изграждането и съоръжаването на колодруми. /Прилагаме примерна схема на
съоръжен за състезания колодрум**/.

5. Основният /и незаобиколим/ фактор при провеждането на колоездачни
състезания в условията на съжителство с игрища за минифутбол е, че всички
съоръжения, които се използват за мачовете – ограждения, врати, трибуни и пр.,
трябва да бъдат демонтирани преди всяка колоездачна надпревара. И след нея –
отново да бъдат поставяни на местата им.
Футболното „присъствие“ в „скута“ на Колодрума не трябва да пречи и на
редовните тренировъчни занимания на колоездачите – има конкретни и
изисквания за отстояния от елипсата на пистата, за отсъствието на препятствия на и
около нея, за движението и използването на уреди и пособия от треньорите и т.н.
Така трябва да става и с онези преместваеми съоръжения за колоездене, които биха
пречели за официалните футболните мачове.
С две думи: очертава се нелеко съвместяване между колоезденето и футбола на
Столичния колодрум. Оттук идва и сложността за регулиране и контролиране на
проблема. Утешителното е, че в началото на евентуалнатата „кооперация“
упражнението „демонтиране-монтиране“ няма да се налага много често, но затова
пък е безусловно и неизбежно.
…
* Practical- guide for commissaires in track events /т. 1.1.2 и 1.2.4/ - Приложено.
** Схема на Цвятко Чолаков, бивш генерален секретар на БКС и треньор по
колоездене /прил./
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