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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
                                          ОТ ВЕНЕРА   АРЪЧКОВА 

   Председател на Общински съвет- Смолян 

    
 

ОТНОСНО: Участие на Община Смолян в Сдружение с нестопанска цел „Футболен 

клуб Родопа – Смолян“ със седалище и адрес на управление гр. Смолян, бул. „България“ 

№12,  източно крило,  ет.5, стая 505, с  Булстат: 176147518. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

  В деловодството на Община Смолян са постъпвали предложения от управителния с 

вх. № ОбС 000127 от 14.02.2020г., както и  декларация  с вх. № ДЛ 001871 от 27.02.2019г. 

от родители на деца трениращи  в Сдружение „Футболен клуб Родопа – Смолян“ с Булстат: 

176147518, в която предлагат община Смолян да подкрепи съществуващия футболен клуб.  

Футболният клуб е пълноправен член на БФС, регистриран в Министерство на 

правосъдието и Министерство на физическото възпитание и спорта. 

За спортносъстезателната 2019г.-2020г., отборът на  „Футболен клуб Родопа – 

Смолян“ , се състезава в следните първенства администрирани от БФС. 

1.  Представителен отбор „Мъже“ - ЮГОИЗТОЧНА ТРЕТА ЛИГА. 

2. В детска-юношеска школа тренират  150 деца разделени в осем възрастови групи. 

В зона Пловдив се състезават: 

- Юноши младша възраст родени 2003/2004 г.; 

- Деца „А“ родени 2005/2006г.; 

- Деца „Център“ родени 2007г.; 

- Футбол „9“ родени 2008г.; 

- Футбол „7“ родени 2009г.; 

 

В областна група се състезават: 

- Футбол „7“ родени 2010г. 

И две подготвителни групи: 

-  2011г.   

- 2012-13г.  

Сдружение „Футболен клуб Родопа – Смолян“ e доброволно и независимо 

сдружение с нестопанска цел за подпомагане и развитие на футбола в община Смолян. 

Поставените цели на сдружението  са  популяризиране на футбола, подпомагане на 

спортните занимания на гражданите и организирането им за практикуване на спортни 

дейности, съдействие на други спортни организации за организиране и провеждане на 

състезания по футбол и други спортни прояви, съдействие за изпълнение на програмите на 

държавните органи в областта на спорта и образованието и на БФС за развитието на 
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футбола.  За  постигане на поставените цели в устава на сдружението са пълно развитие и 

подпомагане на футбола във всичките му форми и организиране и провеждане на различни 

състезания по футбол. Набирането на финансови средства за постигане на поставените цели 

се осъществяват от  членски внос, имуществени вноски от членовете, от дарения от местни 

и чуждестранни юридически и физически лица, които са крайно недостатъчни за покриване 

на разходите, които сдружението прави за развитието на дейността си.   

Спортните дейности се подкрепят от общината с предоставянето на финансови 

средства  за спорния клуб  отговарящ на условията и реда на Наредба №12 за критериите, 

реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян, като 

подпомага спортният клуб с осигуряване на транспорт за участия в състезания. След 

спечелването на квалификациите за влизане в Югоизточна трета лига с Решение №1212 от 

15.08.2019 г. на Общински съвет – Смолян подпомага клуба с 50 000 лева.  

Въпреки финансовото подпомагане установените добри практики в другите общини 

в Р. България  показват, че когато в тези сдружения с членуват представители на местната 

власт, се постигат по-големи резултати и намирането на допълнителни спонсори сред 

местния бизнес.  

В тази връзка предлагам Община Смолян да встъпи  в качеството си на пълноправен  

член в сдружението, да приема целите и задачите на сдружението и учредителните 

документи  представляващ устройствен акт /устав/ на сдружението, като определи 

представител, които да подаде и подпише всички  необходими документи за приемането на 

Община Смолян за член в сдружението. 

С оглед на гореизложеното на основание чл. 21, ал.1, т.15, чл.27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 29 и чл.30 от 

Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 

търговски дружества с общинско участие  и общински предприятия на Общински съвет-

Смолян, предлагам Общински съвет - Смолян да вземе следните 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1. Приема целите, задачите и условията в устава на сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ 

РОДОПА – СМОЛЯН“ с  Булстат: 176147518 и седалище и адрес на управление гр. Смолян, 

бул. „България“ №12,  източно крило, етаж 5, стая 505. 

2. Дава съгласие община Смолян  да участва, като пълноправен член в сдружение 

„ФУТБОЛЕН КЛУБ „РОДОПА – СМОЛЯН“, в  управителния съвет или Председател на 

управителния съвет в случай, че бъде избран  от общото събрание на  сдружението.  

3. Определя  кмета на Община Смолян за представител на Община Смолян, които да 

подаде и подпише всички  необходими документи за приемането на Община Смолян  в 

сдружението. 

4. Упълномощава  кмета на Община Смолян да подпише всички  необходими 

документи за приемането на Община Смолян в СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛЕН КЛУБ 

„РОДОПА – СМОЛЯН“ 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 

/Председател на Общински съвет – Смолян/  


