
                                                                                                                                                                                                                               

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян 

     

ОТНОСНО: Безвъзмездно поставяне на рекламно-информационни елементи  на 

стълбове за електрическо осветление и подпорни стени с реклама цел  на Сдружение 

„Футболен клуб Родопа-Смолян“ и спонсори на отбора.  

 
  

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Община Смолян има постъпило искане с вх.№ ДЛ007151/30.07.2019 г. от 

Сдружение „Футболен клуб Родопа-Смолян“  за безвъзмездно поставяне на рекламно-

информационни елементи  с реклама цел,  върху  стълбове за електрическо 

осветление и подпорни стени. 

Във връзка с участието на мъжкия футболен отбор в трета футболна лига и 

нуждата от допълнително финансиране на отбора, свързано   с необходимостта от 

набиране на значителни средства и непрестанна подкрепа  от различни спонсори и 

възникналата необходимост от постоянна активност на ръководството на спортния  

клуб, са търсени нови възможности за подкрепа и финансиране.  

От сдружението са изразили желанието си да използват широките възможности 

на рекламата,  като популяризират „Футболен клуб Родопа-Смолян, чрез поставяне на 

рекламни материали на стълбовете за електрическо осветление. Всичко това би 

спомогнало за финансовата устойчивост на клуба и привличането на нови спонсори, 

което ще  доведе до по-добри резултати в бъдеще. 

 

Уважаеми общински съветници, с оглед на гореизложеното и на основание чл.8 

от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и чл.27 ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 ал.1 от Наредба 

за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, 

информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на 

територията на Община Смолян и чл.57 ал.1 от Закона за устройство на територията, 

предлагам общинския съвет да приеме следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

 I. Дава съгласие за безвъзмездно поставяне на рекламно-информационни 

елементи на „Футболен клуб Родопа-Смолян“ с ЕИК 176147518 и спонсори на отбора, 

върху стълбове за улично осветление с рекламна цел, както следва: 

 1.От комплекс „Орлица“ к.к. Пампорово до хотел „Невястата“ Райковски 

ливади-111 броя; 

 2.От хотел „Рибката“ по ул. „Невястата“, ул. „Първи май“, ул. „Хан Пресиян“  и 

бул. „България“ до Църквата „Свети Висарион Смолянски“ -148 броя  

 3.По улица „Наталия“ - 37 броя; 

 4.По улица „Родопи“ от бензиностанция „Лукойл“ до КАТ Смолян -28 броя; 



 5.По улица „ д-р Петър Берон“ от спортна зала „Величко Чолаков“ до стадион 

Смолян -11 броя; 

 6.По улица „Стою Шишков“ от светофара до улица „Васил Райдовски“ – 15 

броя. 

  

 II. Дава принципно съгласие за безвъзмездно поставяне на рекламно-

информационни елементи (билбордове и подпорни стени)  на „Футболен клуб Родопа-

Смолян“ с ЕИК 176147518 и спонсори на отбора, върху имоти общинска собственост 

на територията на Община Смолян с рекламна цел, след одобряване на схема от 

Гл.архитект на Общината и при спазване на процедурата по чл. 57 от Закона за 

устройство на територията,  както следва: 

 1. на  паркинг на хижа Студенец к.к. Пампорово – 1бр.; 

 2. на подпорната стена на улица „Невястата“ кв. Каптажа – 1 бр. 

 3. на подпорната стена на кино „Дружба“ – 1бр. 

 4. на подпорната стена на Техническата книжарница ул. „Дичо Петров“ – 1бр. 

 5.на подпорната стена бул. „България“ в района на ЕВН – 1бр. 

 6.на подпорната стена по ул. „Момчил Юнак“ кв. Устово – 1бр. 

 7.на подпорната стена на с. Влахово – 1бр. 

 

III. Възлага на Кмета на Община Смолян да проведе процедура по чл. 57 от  

Закона за устройство на територията и Наредба за обектите и елементите на градското 

обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално-

декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Смолян и 

да  сключи договор за безвъзмездно поставяне със Сдружение „ФК Родопа-Смолян“, 

с ЕИК 176147518  за срок от 5 години, като рекламните послания бъдат съгласувани и 

одобрени с Община Смолян.  

   

 
                                                                                                                                                 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

                  /Н. МЕЛЕМОВ/ 

                                                                                                                                          
 

 

 

 


