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ДЕКЛАРАЦИЯ  

 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на имот държавна собственост-

Национален историко-археологически резерват „Плиска“, находящ се в гр. Плиска, общ. 

Каспичан. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

Заявяваме нашето категорично желание за предоставяне за безвъзмездно управление 

на имот държавна собственост-Национален историко-археологически резерват „Плиска“, 

находящ се в землището на гр. Плиска, общ. Каспичан и стартиране на процедура по реда на 

чл. 12, ал. 4, т. 1 от Закона за културното наследство. 

В годините назад, Община Каспичан е доказала с действията си, че никога не е преследвала 

комерсиални интереси и винаги се е водила от желанието за популяризиране, консервация и 

реставрация на българското културно-историческо наследство, намиращо се на територията 

на общината. 

В подкрепа на нашето искане, предлагаме на Вашето внимание следните аргументи: 

Около 90% от НИАР Плиска се намира на територията на община Каспичан и е част от 

землището на град Плиска, община Каспичан. 

От създаването на Община Каспичан през 1979г. до сега, от общинския бюджет се 

финансират дейности в резервата или прилежащата инфраструктура.  
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При честването на 1300г. от създаването на българската държава, Община Каспичан влага 

средства  от общинския бюджет за оформянето на алеи и подхода към музея. 

При изпълнението на дейностите свързани с  честването се включват граждани, които 

полагат доброволен труд. 

Единствената пътна връзка към НИАР Плиска е общински път 

SHU1083/III2007/ПЛИСКА-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ ПЛИСКА от 0+000 до 

км2+970, който е собственост на община Каспичан. 

Ежегодно се инвестират средства от общинския бюджет за окосяване, почистване, 

зимно поддържане и подобряване на безопасността на движението чрез поставяне на 

хоризонтална и вертикална маркировка. 

От 2012г. община Каспичан и Сдружение „Авитохол“  организират и финансират основната 

част от дейностите свързани с провеждането и обезпечаването на исторически фестивал 

„Дни на предците“, който ежегодно се провежда на територията на НИАР Плиска. 

От 2014г. община Каспичан организира и финансира, съвместно с Варненска и 

Великопреславска митрополия масова кръщавка на деца от страната и българската диаспора 

в чужбина в Голямата базилика на територията на НИАР-Плиска. 

През 2015г. община Каспичан е единствената българска община, която съвместно с 

Варненска и Великопреславска митрополия организира международно честване на 1150г. от 

покръстването на българите и приемане на християнството като официална религия в 

България. 

Тържествената литургия беше отслужена от Негово Светейшество Патриарх Неофит. 

Присъстваха висши духовници от всички поместни православни църкви, които Българската 

православна църква е привлякла в лоното на християнството. 

Официални гости бяха президентът, премиерът на Република България, заместник-

председателят на Народното събрание и представители на културната и научната общности. 

Присъстваха над 13 000 граждани. 

Организирани са редица научни конференции, съвместно с ШУ „Еп. Константин 

Преславски“, във връзка с 1340г. от създаването на българската държава, 1300г. от победата 

на кан Тервел/Спасителят на Европа/ над арабите пред Константинопол и няколко посветени 

на делото на Св. Цар Борис I Покръстител и Светите седмочисленици. 

Голяма част от събитията са били уважени с присъствието на президента или вицепрезидента 

на Република България, или проведени под техен патронаж.  

По инициатива на Кмета на община Каспичан и тогавашния директор на НИМ София 

Божидар Димитров през 2015г. и 2016г. са осигурени средства от Министерски съвет за 

консервация, реставрация и проучване на Голямата базилика и други обекти от НИАР 

Плиска в размер на 1 300 000лв. 



Сметоизвозването на територията на НИАР Плиска и Археологическата база към 

НАИМ към БАН се извършва от Община Каспичан. 

При бедствената ситуация/наводнение/ през 2022 год. на територията на  

Археологическата база  и музея в НИАР Плиска  доброволното формирование на Община 

Каспичан се отзова и оказа помощ  на органите на Пожарна безопасност и защита на 

населението при отводняване на помещения . 

През 2013г. Община Каспичан реализира проект на територията на НИАР Плиска по 

ПРСР към МИГ Нови пазар-Каспичан „От славно минало към достойно бъдеще“. 

По отношение на твърденията касаещи съществуването на музея в НИАР Плиска 

описани в писмо на Министерство на културата с изх. № 08-00-799/24.11.2022г. и наш 

вх.№04-00-152/28.11.2022г., искаме да изразим следното становище: 

Интересен факт е, че на официалната страница на НИАР Плиска, на сайта на 

министерство на туризма и в медийни публикации, се говори за „Музей в НИАР Плиска“, но 

в писмо от Министерство на културата  е написано , че в Плиска няма музей. 

При направена справка на официалната страница на РИМ Шумен/ „Обекти от 

структурата на Регионален исторически музей – Шумен са Националните историко-

археологически резервати „Плиска” и „Мадара”, историко-археологическия резерват 

„Шуменска крепост”, мемориалните къщите музей „Добри Войников”, „Лайош Кошут”, 

„Панайот Волов”, музеен комплекс „Панчо Владигеров”, временна експозиция „Градски бит 

– края на ХІХ – 30-те години на ХХ век” в комплекс „Авшарян”, а също така Късно антична 

крепост при село Войвода и Тракийски гробничен комплекс при село Ивански“/ се вижда ,че 

НИАР Плиска е просто един от 11-те обекта на РИМ Шумен и там има   назначени главен 

уредник, уредник и 3-ма екскурзоводи. 

Сградата в НИАР Плиска, където се съхранява движимото културно наследство и „не 

е музей“, нито филиал, според правилника на РИМ Шумен, съществува от 80 години. В 

исторически план Решение за построяване на музей в гр. Плиска е взето през 1926 г. по план 

на архитект Рашенов. 

  През 1928г. са отчуждени 505 декара земи на Плисковчани за разкопките и 

устройването на народен парк.  

По предложение на Министъра на народната просвета Янаки Моллов е издадена наредба – 

закон, с който се отчуждават частните имоти около Старините в Плиска (Държавен вестник, 

бр. 16/ 23. 01. 1935 г.). 

С помощта на Трудови войски са построени две големи (10 х 5 м) и две малки (3 х 4 

м) помещения, които да се използват за нуждите на археолозите и за обработка на 

материалите. Питейната вода е осигурена чрез кладенец, изкопан през 1927 г. 

Строежът на музея започва през 1939 г. и е завършен през септември 1940 г., съществува и 

досега като добре уреден археологически музей. 



      Строителството и подредбата на Музея в Плиска завършва през 1942 г. С останалите 

материали от строежа е издигната още една по-малка сграда западно от него, както и навес за 

лапидариума. 

 На 23 юни 1942 г. Музеят в Плиска е тържествено открит и съществува и до днес.   

През 2012г., с решение на Общински съвет Шумен, музеят беше именуван на проф. Рашо 

Рашев след трагичната му кончина. На сградата намираща се в НИАР Плиска има табела 

„Музей Рашо Рашев“. 

На 17.03.1997г.е издаден Акт за изключителна държавна собственост на недвижим имот, 

представляващ Резерват „Плиска“ от Министерство на финансите. В Акта е включена 

територията на Вътрешен град Плиска, включена в каменната крепостна стена. С този акт 

стопанисването и управлението на резервата се предоставя на Община Каспичан. 

 С Акт №1148 за поправка на Акт за изключителна държавна собственост №18/17.03.1997 г. 

стопанисването и управлението на резервата с площ 505,34 дка се предоставя на 

Министерство на културата. 

Категорично не сме съгласни с изразеното становище, че предоставянето на НИАР 

„Плиска“ на Община Каспичан ще доведе до задържане на приходите получени от входни 

такси от страна на общината, защото нашето убеждение е , че средствата от входните такси, 

в пълния си размер трябва да се инвестират в НИАР Плиска. 

    В момента приходите, от всички 11 обекта към РИМ Шумен, се разпределят и 

изразходват за различните обекти,  а не се връщат на  100 % обратно към съответния обект, в 

случая НИАР „Плиска.“ 

Сградата в НИАР Плиска/музей „Рашо Рашев“/, където се съхранява движимото културно 

наследство намерено на територията му и чиито режийни разноски и заплатите на 

специалистите, които работят там са за  сметка на Републиканския бюджет, може да се 

прехвърли на община Каспичан като общински специализиран исторически музей, при 

същите условия за издръжка, за да обезпечи дейностите по опазване на движимите и 

недвижимите културни ценности съгласно чл.12, ал. 6 от ЗКН. 

По смисъла на чл. 3, ал.1, т. 2 от Закона за културното наследство децентрализацията на 

управлението и финансирането на дейностите по опазването на културното наследство са 

основни принципи при реализирането на държавната политика в областта на културата. 

В този ред, по смисъла на чл. 4 и чл. 14, ал. 1, т. 14 от Закона за културното наследство 

недвижимите културни ценности, намиращи се в експозицията в НИАР „Плиска“ могат да 

бъдат предоставени за стопанисване на Община Каспичан, заедно със сградата/Арх. Музей 

„Рашо Рашев“/, за да може общината да изпълни условията на чл.17 от Закона за културното 

наследство. 

       Не сме съгласни с възражението на Кмета на община Шумен срещу Решение № 416, по 

Протокол № 28/22.12.2021г. на Общински съвет Каспичан за придобиване за безвъзмездно 



управление по реда на чл. 12, ал. 4 от ЗКН на НИАР Плиска, считаме, че същото е 

неоснователно и необосновано, депозирано без съблюдаване на 

административнопроцесуалните правила, разписани в АПК. 

 Във връзка с изказаното твърдение, че е нецелесъобразно предоставянето на 

Археологическия резерват на община Каспичан, тъй като има имоти и в съседната община 

Нови пазар, изказваме своето несъгласие, поради факта, че всички имоти са част от един 

Археологически резерват. 

Има и други примери за подобни решения на министерство на културата- НИАР „ Мадара“, 

се намира основно на територията на община Каспичан и само 10% на територията на 

община Шумен, но през 2012 беше предоставен на община Шумен за стопанисване и 

управление. 

           От посочената площ на Археологическия резерват-609,456 дка, в писмото на МК с изх. 

№ 08-00-799/24.11.2022г. и в акта за държавна собственост №1705/ 05.08.2020г. е видно, че 

не е спазена заповедта на министъра на културата №РД-9Р-34/17.08.2015 г., където 

териториалния обхват на резервата е с площ 702,636 дка.  

Независимо,че община Каспичан е от т. нар. малки общини, по справка на Областния 

информационен център, за програмния период 2014-2020 година е на трето място ,от 10-те 

общини в област Шумен по обща  стойност на реализираните проекти. 

Нашите намерения са да използваме възможностите по различните оперативни програми, за 

проекти свързани с консервация, реставрация, съхранение и популяризиране на културно-

историческото наследство. 

        

 Уважаеми господа,  

Нашето желание е ние да носим отговорността за развитие, съхранение и популяризиране на 

паметниците на културно-историческото ни наследство, които се намират на наша 

територия.  

Смятаме, че имаме моралното право да стопанисваме НИАР „Плиска“ и всяко друго решение 

би било незачитане на честта, достойнството и интересите на местната общност и нашите 

предшественици, чиито представители сме ние. 

 
 

  Настоящата декларация е приета на заседание на Общински съвет Каспичан, 

проведено на 29.12.2022г. с Решение № 592 по Протокол № 41 

 

 

 

 

МИЛЕНА НЕДЕВА                                                       ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА 
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  


