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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. СМОЛЯН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ  

НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за отправяне на искане до Министъра на културата за 
внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за  предоставяне за безвъзмездно 

управление на Община Смолян на имоти публично държавна собственост: недвижима 
археологическа културна ценност Крепост «Калето» в защитена местност «Невястата-
Турлука” край гр. Смолян и недвижима археологическа културна ценност Крепост 
«Калето» над проходна пещера край с. Кошница, Община Смолян 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 С решение № 1248 от 22.08.2019г. Общински съвет Смолян, взе решение за  
удължаване срока безвъзмездно управление на Община Смолян на имоти публична 
държавна собственост, недвижима археологическа културна ценност Крепост «Калето» 

в защитена местност «Невястата-Турлука” край гр. Смолян и недвижима 
археологическа културна ценност Крепост «Калето» над проходна пещера край с. 
Кошница, Община Смолян, с още 10 години.  

След внасяне на искане от страна на Областния управител на Област Смолян и Кмета 
на Община Смолян за иницииране на нова процедура за безвъзмездно предоставяне за 
управление на имоти публична държавна собственост, предстваляващи недвижима 
археологическа културна ценност Крепост «Калето» в защитена местност «Невястата-
Турлука” край гр. Смолян и недвижима археологическа културна ценност Крепост 
«Калето» над проходна пещера край с. Кошница, Община Смолян, с писмо изх.№ 08-

00-931/26.03.2020 г.  на Министерството на културата ни бе указано следното: 
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1. Да се съставят от Областна управа Смолян, нови актове за публична държавна 
собственост в които да е упоменато, че съгласно разпоредбите на Закона за 
културното на наследство /ЗКН/, Министерството на културата упражнява право 

на собственост само върху археологически недвижими културни ценности, но не 
и върху поземленият имот, в който те се намират и който в случая е държавна 
горска територия. 

2. Да се издаде ново решение на Общински съвет – Смолян, прието на основание 
чл. 12, ал.4, т.1 от ЗКН, в което точно, като период от време, да е посочен 

срокът, за който се иска предоставянето на археологическата недвижима 
културна ценност, подробно описана в новите актове за държавна собственост. 

 

На основание чл. 70, ал.1 от Закона за държавната собственост във връзка с 
чл.2а, ал.1 и чл.14, ал.1, т.14 от ЗКН и чл.71, ал.1 от ЗДС, са  съставени нови актове  за 
публична държавна собственост от 20.05.2020г. Акт № 4295 и Акт № 4296. с 
предоставени права на управление на Министерство на културата върху 

археологическа недвижима културна ценност – крепост „Калето“ при Проходна 
пещера, с. Кошница и археологическа недвижима културна ценност – крепост „Калето“ 

в местността „Турлука“ землището на град Смолян. 

За успешно бъдещо развитие на тези обекти като част от туристическата 
дестинация и за осигуряване на бъдещото им функциониране и поддържане е 
необходимо Община Смолян да удължи срока за безвъзмездно управление на двата 
археологически обекта.  

Съгласно чл. 12, ал 4, т.1  от ЗКН, с решение на Министерски съвет недвижими 

археологически  културни ценности – публична държавна собственост, се предоставят 
безвъзмездно за управление на общини за осъществяване на дейности, свързани с 
опазването и представянето на културни ценности, за срок до 10 години по 

предложение на министъра на културата.. 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. 12, ал. 4 т. 1 от Закона за културното наследство и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, да приеме следното: 
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РЕШЕНИЕ: 

1. Дава съгласието си Община Смолян да отправи искане 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 върху археологическа недвижима културна ценност  - Крепост 
„Калето” при Проходна пещера, с. Кошница, подробно описана в акт за 
публична държавна собственост Акт№ 4295/20.05.2020г.  и  археологическа 
недвижима културна ценност Крепост „Калето” в местността „Турлука”, гр. 

Смолян, подробно описана в акт за публична държавна собственост Акт№ 

4296/20.05.2020г., за срок от 10 години, считано от 01.01.2021г. - до 01.01.2031г. 

2. Дава съгласие Община Смолян да приеме управлението върху горепосочените 
имоти. 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необходимите действия и 

да изготви необходимите документи за изпълнение на настоящето решение.  

 

 .............................................................................. 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 

 


