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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. СМОЛЯН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ  

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областния управител до 

Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за 
удължаване срока за  предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на 
имот публично държавна собственост Момчилова крепост, с. Градът, Община Смолян. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 През 2005 г. Община Смолян съвместно с Община Златоград инициира преглед 

на обекти на културно-историческото наследство на двете общини по време на 

обществен форум. Момчилова крепост над с. Градът, Община Смолян бе един от 
обектите, които бяха определи като значими.   

През 2007 и 2008 г. Община Смолян реализира проект BG 2004/016-

782.01.06.03.13 „Момчилова крепост – мит и реалност” по Програма ФАР-Транс-

гранично сътрудничество България – Гърция. Проектът включи археологически 

допроучвателни, реставрационни и консервационни дейности, изграждане на 
информационен център, реконструкция на горски път от с. Градът до крепостта, 

изграждане на туристическа пътека и места за отдих.  

През 2014 Община Смолян реализира втори етап на проекта наречен 

„Момчилова крепост – митовете оживяват” по Оперативна програма "Регионално 

развитие" 2007-2013 г.  В рамките на проекта са извършени строителни дейности в 

следните насоки: Консервация, реставрация и социализация на крепостта; Положени са 

осветителни тела на пътя от с. Градът до обслужващата сграда и от обслужващата 

сграда по пешеходният обход до крепостта; Положено е асфалто-бетоново покритие на 
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подхода за историческата местност Крепост “Подвис. Създадени са следните атракции:  

Аудио-визуален спектакъл,; „Ковашка преса”; „Грънчарско колело”; „Фото декор” ;  

„Тракийско светилище” ;  Средновековен параклис”. 

Момчилова крепост е първият социализиран археологически обект по трасето на 

централния античен през-родопски път, свързвал Беломорието с Тракийската равнина. 

Този път през Средновековието и епохата на българското Възраждане има основно 

търговско предназначение, известен е още като пътя на млякото, заради стадата с овце, 
които през зимата били премествани на паша в района на беломорското крайбрежие. 

Изборът на  крепостта като туристически обекта е съобразен с факта, че той отстои на 

по-малко от 8 км от път ІІ-86 Асеновград- Рожен-Смолян – Рудозем – Ксанти и ще 
привлича туристи, които ще използват тази трансграничен път за посещения в България 

и Гърция. 

Като археологически обект с национално значение Момчилова крепост е 

публична държавна собственост, съгласно Закона за културното наследство. 

С Решение № 431 от 20.05.2010 г. Общински съвет – Смолян, дава съгласието си 

Община Смолян да отправи искане чрез Областния управител на  Област Смолян до 

Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република 

България, за вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно управление на 
Община Смолян, на археологическа недвижима културна ценност  - Момчилова 

крепост, с. Градът, Община Смолян. 

На 29.09.2010 г. са издадени АКТ № 3437 и АКТ № 3438 за публична държавна 

собственост от които става ясно, че археологическата недвижима културна ценност 
„Момчилова крепост” е разположена на територията на два имота в две различни 

землища: 

1. Имот № 001576 в землището на с. Градът, общ. Смолян,  

2. Имот № 001619 в землището на с. Подвис, общ. Смолян. 

 

За да бъде коректна вече образуваната преписка в Министерството на културата 

за процедура по реда на чл.15, ал.2 от ЗДС и чл.6, ал. 2 от ППЗДС, относно 

безвъзмездно предоставяне права на управление на имоти публична държавна 
собственост формиращи територията на – Археологическа недвижима културна 

ценност „Момчилова крепост” е направено изменение и допълнение на Решение № 431  

с Решение 638  на Общински съвет – Смолян. 

С Решение на Министерски съвет №496/04.07.2011 г. правото на управление 
върху имотите е отнето от Министерството на културата и е предоставено 

безвъзмездно за управление на Община Смолян за срок от 5 години след 

приключването на дейностите по изпълнение на проект „Момчилова крепост – 

митовете оживяват“ по Оперативна програма регионално развитие. 
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За успешно бъдещо развитие на този обект като част от туристическата 

дестинация и за осигуряване на неговото функциониране е необходимо Община 
Смолян да удължи срока за безвъзмездно управление на археологически обект 

Момчилова крепост.  

Съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната собственост Министерския съвет 

може да предоставя имоти – публична държавна собственост,  за управление на 

ведомствата и общините. Разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона на държавната собственост предвижда: „Предоставянето на имоти - публична 

държавна собственост, за управление на общини за изпълнение на техните функции, 

както и за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, се 

извършва с решение на Министерския съвет след решение на съответния общински 

съвет и мотивирано предложение на областния управител.”   

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Смолян, на основание 

чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, да приеме следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Дава съгласието си Община Смолян да отправи искане чрез Областния 

управител на  Област Смолян до Министъра на културата за внасяне на 
предложение в Министерски съвет на Република България, за вземане на 
решение за удължаване срока за безвъзмездно управление на Община Смолян 

върху археологическа недвижима културна ценност  - Момчилова крепост, с. 

Градът с 10 години. 

2. Дава съгласие Община Смолян да приеме управлението върху горепосочения 

имот. 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на настоящето решение.  

 

 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ   /П/ 

Кмет на Община Смолян 

 

 


