Трудно, по-трудно, сесия за спорта
Неделя, 13 Април 2014 13:44

Eдва 15 общински съветници намериха време за проблемите на спорта
На 10 април се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Велинград.
Сесията бе посветена на спорта, като дневния ред включваше две основни точки и една
допълнителна.

Двучасовото заседание премина при слаб интерес от страна на местните управници.
Сесията тръгна с 30-минутно забавяне заради липса на кворум в залата на Община
Велинград.

Както се и очакваше, извънредната сесия се превърна в дискусия и не бе взето нито
едно конкретно решение.

В залата се чуха мнения за промяна на статута на ОП „Спортни имоти и пазари“ и
трансформирането му в Търговско дружество.

„Има спортни обекти, които не само могат да се издържат, но и да издържат част от
клубовете“, подчерта заместник шефът на сити парламента Реджеп Ходжов.

Колегата му Златко Златанов, който е председател на комисията по „Спорт и туризъм“
пък акцентира, че трябва да се търси оптимален механизъм за финансиране на
клубовете. В тази връзка той поиска конкретни предложения от клубовете.

„Чрез общинските предприятия се извършва социална дейност. Предоставихме на
спортните клубове различни обекти за ползване“, припомни съветничката Екатерина
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Каферинова.

За осигуреното безвъзмездно ползване на обектите, стопанисвани от ОП „СИП“, от
страна на велинградските спортисти, говори и управителката на общинското
предприятие Юлиана Ковачева.

Участие в дискусията взеха и представители на спортните организации.

Председателката на Общинския съвет във Велинград - Дияна Кехайова и шефа на комисията, в
Сред тях се отличаваше желанието за изграждане на многофункционална спортна зала
във Велинград. По случай предстоящата през 2018 г. 80-годишнина от откриването на
Централния минерален плаж, председателят на ПК „Белмекен“ – Велчо Клешков
предложи да се мисли в перспектива за предстоящото честване.

Логично прозвучаха и думите на общинския съветник Тома Пачалов, който риторично
попита кои спортове са приоритетни за Велинград.

В началото на сесията местната общественичка София Ключкова прочете Декларация
от ИК „Да поработим за Велинград“, която бе приета противоречиво сред пратениците
на спортните клубове.

На извънредната сесия се появиха и представители на Сдружение „Сютка“ от Ракитово
и от лекоатлетическия Спортен клуб „Левски“ в града. Те промотираха пред
присъстващите планинския полумаратон, който се провежда през месец октомври.
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„Районът е перфектен за вело и кросови състезания“, отчете Свилен Топчиев от
Сдружение „Сютка“ и призова в бъдещите стартове да има повече участници от община
Велинград.

В първата точка съветниците трябваше да гласуват отчет на програмата за спорта през
2013 г., а във втората – общинската програма за развитие и насърчаване на
физическото възпитание, спорта и социалния туризъм за 2014 г. Поради липса на
кворум от 15 съветници, точките отидоха за гласуване на предстоящата редовна сесия
на Общински съвет – Велинград. По традиция заседанието на местните избраници се
провежда в последния четвъртък от месеца – 24 април.
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