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 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ -КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН  
 

 

ОТНОСНО: Участието на община Смолян в качеството си на учредител на  Общински 
футболен клуб „Родопа-Смолян 2018”  

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

  
С цел популяризиране на спорта в община Смолян и вземайки предвид, че делът  на 

футболния спорт е най-голям на база всеки друг спорт, смятам за резонно общината Смолян да 
се ангажира  с   подпомагане  развитието на този вид спорт. 

 Установената практика на голяма част от  общините в България е всяка община да учреди  
общинско футболно сдружение с нестопанска цел за популяризиране на футбола и спортните 
занимания на гражданите в  конкретната община.  

За увеличаване на броя на хората занимаващи се с футбол от професионално и любителско 
естество е необходимо  община Смолян да  създаде сдружение  с обществена полезна дейност   
под наименованието Общински футболен клуб „Родопа-Смолян2018“. Сдружението ще  
осигури  възможности и условия за занимание с футбол на всякакви нива, ще повиши 
професионализма у играчите, треньорите и ръководството на клуба, ще се изгражда, като 
авторитетен и достоен пример за футболен клуб с местна инициатива в издигане на спортния 
престиж на нацията.   

Основните цели на сдружението ще бъдат: 
- да се  издигне авторитета на футбола в община Смолян;  
- стимулиране и подпомагане развитието на футбола; 
- увеличаване  броя на хората, занимаващи се с футбол.  

Общински футболен клуб „Родопа-Смолян 2018,“ ще обединява хора от различна раса, 
народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, политическа 
принадлежност, лично и обществено положение с авторитетен и достоен пример за футболен 
клуб.  

Средствата  необходимите  за постигане на целите сдружението включват:  
1. Подпомагане и организиране на спортни занимания и инициативи на гражданите в 

областта на футбола. 
2. Организиране и провеждане на школи и курсове за осъществяване на тренировъчна и 

спортно-състезателна дейност в областта на футбола. 
3. Привличане и подготовка на перспективни млади състезатели в клуба. 
4. Участие във футболни срещи, турнири и първенства. Организиране и 

администриране на футболни срещи и турнири. 
5. Изграждане и стопанисване на модерни спортни обекти, съоръжения и всякакъв друг 

вид материална база, необходима за практикуване на футбол. 
6. Осигуряване на свободен достъп за гражданите до притежавани от сдружението 

спортни обекти и съоръжения с оглед практикуването на футбол. 
7. Поддържане на връзки с други клубове и организации в страната и чужбина, 

развиващи сходна дейност и имащи сходни цели, с оглед използване на техния опит 
и заимстване на добри практики. 



8. Стимулиране, изготвяне и реализиране на програми и проекти и организиране и 
провеждане на курсове, обучения, семинари, срещи, събеседвания, проучвания, 
тренировки, демонстрации, изложби на футболни артикули, концерти, реклама, 
медийни прояви и всякакви други непротиворечащи на обществения и законов ред 
инициативи и мероприятия, които са в състояние да спомогнат за осъществяване 
целите на сдружението. 

 
Предвид оглед на гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т.15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация предлагам Общински съвет - Смолян да вземе 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Дава съгласие за учредява сдружение с нестопанска цел „Общински футболен клуб 
Родопа - Смолян 2018“, определено да осъществява дейност в обществена полза, 
съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

2.  Приема целите и задачите на сдружение Общински футболен клуб „Родопа - Смолян 
2018“ и се ангажира с изпълнението на устава и поставените целите и задачи.  

3. Приема учредителните документи (проект на учредителен протокол и устройствен 
акт/устав) на Общински футболен клуб „Родопа - Смолян 2018“, като неразделна 
част от настоящото решение. 

4. Оправомощава кмета на Община Смолян да  определи 4 /четирима/ представители, 
които да участват  в провеждането на  учредителното събрание на общински 
футболен клуб „Родопа - Смолян 2018“. Определя  същите да представляват община 
Смолян в работата на УС и ОС на Общински футболен клуб „Родопа - Смолян 2018“. 

5. Възлага на оправомощените лица да подпишат учредителния протокол и 
учредителните документи на „Общински футболен клуб „Родопа - Смолян 2018“ и 
всички други необходими документи от представителите. 

6. Влиза в състава на управителния съвет на сдружение Общински футболен клуб 
„Родопа - Смолян 2018“. 

7. Одобрява сумата от 100 /словом: сто / лева  първоначална вноска в имуществото на 
„Общински футболен клуб „Родопа - Смолян 2018“ 

8. Възлага на Кмета на община Смолян да извърши подготвителни действия и 
консултации с останалите учредители във връзка с изготвянето и приемането на 
учредителния устав на сдружението.  

9. Възлага на Кмета на община Смолян да предложи други мерки за подкрепа на 
сдружение Общински футболен клуб „Родопа - Смолян 2018“ от страна на общината  
с  предоставяне на офис, оборудване и техника, парични средства.  

 
 

Приложения: 
1. Проект на учредителен протокол; 
2. Проект на устройствен устав. 
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