40 бона "разцепиха" спортните клубове във Велинград
Сряда, 19 Март 2014 23:29

10 клуба имаха пратеници в малката зала на Община Велинград
Без окончателно решение за разпределението на парите за спорт от Бюджет 2014
завърши днешната работна среща с представителите на клубовете във Велинград.
Сбирката, организирана от родопската община, уважиха 10 от общо 13 клуба. През 2014
г. няма промяна на субсидията за спорт. Както през миналата, така и през тази година
заложените средства са 40 000 лева.

Срещата, обаче придоби неочаквано развитие. Тя бе внезапно прекратена, когато част
от клубовете се изнесоха от малката зала на администрацията. Тяхното действие дойде
след предложението на ресорния зам.-кмет Исмет Бабучи за разпределянето на
средствата. Според разчетите на администрацията 10 хиляди трябва да останат за
покриването на мероприятията, заложени в спортния календар на общината за 2014 г., а
с 12 хиляди да бъде подпомогнат футбола.

„Предвидените средства практически отиват за полицейска охрана на мачовете, за
медицинско осигуряване и съдийски такси за футболните отбори“, подчера той.

Заместник-кметът Исмет Бабучи и председателя на Общинси съвет - Дияна Кехайова (вляво) по
„През тази година искаме да обърнем внимание и на развитието на зимните спортове“,
уточни Исмет Бабучи. В тази посока са нужни 10 хиляди за закупуването на
утъпквателна машина. Публична тайна е, че без подобна инвестиция провеждането на
на ски стартове в региона вече не е възможно. Останалите 8 хиляди пък трябва да
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бъдат насочени за подпомагане на спортните клубове. Заместник-кметът припомни, че в
бюджета са заделени и 5000 лева за решаване на въпроса с вентилационната система
на Закрития плувен басейн.

В началото на срещата председателят на Общински съвет - Дияна Кехайова пък
запозна присъстващите с акцентите на предстоящата извънредна сесия за спорта.
Заседанието бе насрочено за 10 април (четвъртък). В тази връзка представителите на
клубовете поискаха да получат предварително пълен комплект с документите за
сесията, за да имат достатъчно време да се запознаят с тях.

Последваха мнения и коментари от страна на различните клубове. Като цяло те
„гравитираха“ около недостига на средства за развитието на спорта в града. Сред
участниците в дискусията бе и София Ключкова, която е председател на Сдружението
„Да поработим за Велинград“.

„Вероятно скоро ще има нова сбирка за „изглаждане“ на различията“, прогнозираха пред
velsport24.com познавачи от спортните среди във Велинград.

Георги БЕЛЕВ
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