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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 
имоти публично държавна собственост: Крепост «Калето» в защитена местност 

«Невястата-Турлука” край гр. Смолян и Крепост «Калето» над проходна пещера край с. 

Кошница, 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. Крепост „Калето” в местността „Турлука” над град Смолян и 

Крепост «Калето» над проходна пещера край с. Кошница, Община Смолян са едни от 

обектите, които бяха определени като значими, в резултат на което бяха инвестирани 

средства в реставрация, консервация и социализация на обектите. 

През 2013 и 2014 г. Община Смолян реализира  проект „Тракийско  и 

византийско културно наследство в Родопите и Северното крайбрежие на Егейско море 

по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-

2013”, в който са включени Крепост «Калето» в защитена местност «Невястата-
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Турлука” край гр. Смолян и Крепост «Калето» над проходна пещера край с. Кошница.  
В рамките на проекта са социализирани двете крепости, което включва консервация и 

реставрация на крепостните стени, изграждане на туристически пътеки за осигуряване 

на досъп, панорамни площадки, места за отдих, информационни табели и указателни 

табели, поставяне на кошчета за отпадъци’. 

За изпълнение на проекта е получено съгласие от Министерство на културата за 

това Община Смолян да извърши предвидените дейности по проекта върху  посочените 
обекти, които са публична държавна собственост. С Акт за публична държавна 

собственост № 3300/28.10.2009 г. е актувана Археологическа недвижима културна 

ценност  - крепост „Калето” в местността „Турлука”, землище на гр. Смолян, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 67653,472.12 с площ 4004 кв. м. по 

кадастралната карта на град Смолян и с акт за публична държавна собственост № 

3299/27.10.2009 г. е актувана Археологическа недвижима културна ценност  - крепост 
„Калето” при Проходна пещера, с. Кошница, разположена в имот №004077 с обща 

площ 9761 кв. м. по КВС на землище с. Кошница, като попада в отдел 202, подотдел 

„д” с площ 7058 кв.м. и отдел 203, подотдел „6” с площ 2703 кв.м. по ЛУП на ДГС – 

Смилян.  

Като археологически обекти с национално значение двете крепости са  публична 

държавна собственост, съгласно Закона за културното наследство. 

С Решение №429 и №430 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  -  

Крепост „Калето” в местността „Турлука”, землище на гр. Смолян и Археологическа 

недвижима културна ценност  - Крепост „Калето” при Проходна пещера, с. Кошница. 

С Решение на Министерски съвет №540/19.07.2011 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 „Тракийско  и византийско 

културно наследство в Родопите и Северното крайбрежие на Егейско море по Програма 

„Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013”. 

 

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.  
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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  - Крепост „Калето” при 

Проходна пещера, с. Кошница  и  археологическа недвижима културна ценност 
Крепост „Калето” в местността „Турлука”, гр. Смолян  с 10 години. 

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

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

 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  /П/ 

Кмет на Община Смолян 

 

 


