
 

ДО   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. СМОЛЯН 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – Председател на Общински съвет Смолян 

 

Относно: Финансова подкрепа за ФК „Родопа – Смолян“ – 

гр.Смолян, ЕИК - 176147518 

 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Във връзка с получено писмо от членовете на УС на ФК „Родопа – 

Смолян“ – гр.Смолян ЕИК:176147518 с Вх.№ ОбС000288_001/16.06.2020 

г., свързано с  участието на мъжкият отбор на клуба в Трета футболна 

група и 6 детски отбора в първенствата под егидата на БФС зона 

„Пловдив“ изразената необходимост от осигуряването на допълнителни 

финансови средства. В писмото е отправена молба за финансово 

подпомагане на мъжкият отбор на ФК „Родопа – Смолян“ – гр.Смолян в 

размер на 60 000,00 лв. /шестдесет хиляди лева / от Бюджет 2020 г. на 

Община Смолян. Средствата са необходими за обезпечаване участието на 

отбора в Трета футболна група. 

 

Предвид гореизложеното във връзка с писмо с  Вх. ОбС 

000288_001/16.06.2020 г., от ФК „Родопа – Смолян“ – гр.Смолян и на 

основание чл.21, ал.1,т.8,т.23,т.24 и чл.27, ал.4, ал.5 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 

19, ал.1, т.2 от Правилника за организация и дейността на общинския 

съвет Смолян и взаимодействието му с общинска администрация 

Общински съвет –Смолян, предлагаме на Общински съвет –Смолян да 

вземе следните,  

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Дава съгласие да бъде подпомогнат мъжкият състав на ФК „Родопа – 

Смолян“ – ЕИК: 176147518 със сумата в размер от 60 000 лв. 

/шестдесет хиляди лева/. 



 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян в срок до следващото 

заседание на Общински съвет – Смолян да внесе предложение за 

приемане на актуализация на Бюджет 2020 г. в размер на 60 000 лв. 

/шестдесет хиляди лева/ във връзка с обезпечаване изпълнението на 

решението за отпускане на финансова помощ на ФК „Родопа – 

Смолян” – ЕИК:176147518.  

 

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение 

на настоящите решения.  

 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА –  

Председател на Общински съвет - Смолян 


