
 

 

Здравей Васко, 

 

Писмото ти с призива за спасението на къщата на Завета дълбоко ме 

развълнува. Изпълних се с голяма благодарност за добрата работа, която 

сте свършили, с радост, че всичко това се случва, но и с огромен смут. 

 

Водена от желанието да си обясня причините да се стигне до това 

положение, реших да посетя НИНКН и да се запозная със съществуващата 

документация относно къщата. Това направих на 12.03.2015г., придружена 

от съпруга ми, който е професионален художник-реставратор и 

преподавател в Архитектурния факултет на УАСГ. Срещнахме голяма 

отзивчивост от страна на служителите. След като се увериха, че интересът 

ни не е комерсиален, а е свързан със загрижеността ни за обекта, който 

според нас представлява не само културно-историческа, но и духовна 

ценност от огромна величина, те ни предоставиха дубликати на преписката 

и документите, съхранявани при тях, за целите на една градивна бъдеща 

обществена дискусия по въпроса. Увериха ни, че няма начин да липсват 

документи за периода след 2002г., а както се вижда в едно от заявленията, 

къщата е била придобита през 2004г. Тази информация е публично 

достъпна и ни бе предоставена напълно законно след подаване на 

заявление от мое име. Заедно с документацията, служителката, която ни 

посрещна, извика и две свои колежки – експерти от архитектурния отдел, с 

които имахме възможност да поговорим. Показах им становището на арх. 

Георги Георгиев, а те потвърдиха данните, изложени в него. Потвърдиха 

възможността сградата да бъде съхранена, въпреки занемареното й 

състояние, и изказаха съжаление, че до момента не са били предприети 

адекватни действия от страна на собственика за това. Пожелаха 

становището на арх. Георгиев да бъде приложено към документацията и аз 

им го предоставих.  

 

И така, следва да изброя какво открихме в документацията – папките бяха 

три: 

 

 Досие за недвижима културна ценност от 1973г. 

 

 Техническо задание за изработване на проект за ПУП – план за 

застрояване (подробен устройствен план за промяна на 

застрояването), внесено на 27.10.2010г. 

 

Следва становище от директора на НИНКН от 19.01.2011 и отказ за 

съгласуване от 2.02.2011г. с мотив, че заданието предвижда бъдещо 

застрояване с плътност 60%(!), което е недопустимо в подобна зона. 

 



 

 

 Заявление  от 7.10.2014г. с искане за практическо съдействие за 

запазване на сградата, в което къщата се коментира, сякаш става 

дума за наложено от закона непосилно бреме, а не за Къщата на 

Завета. Като причина за лошото й състояние е посочено следното: 

„…през 2004г. получихме сградата в много лошо, почти плачевно 

състояние. (…) след консултации с  компетентни технически лица 

се установи, че поради този неин статут не се позволяват никакви 

намеси в нея (…) Тъй като предишните собственици не са се 

грижили достатъчно за нея и не са я поддържали в добро 

състояние, с времето тя е започнала да се руши (…) 

Реставрирането й според закона за културното наследство, 

изисква наличието на финансови средства, с които ние не 

разполагаме  (…)  надяваме се, че Вашата институция има за цел да 

помага на гражданите на Република България да опазват 

нейното(!) културно наследство.” 

 

Следва отговор от 17.10.2014г., че НИНКН не разполага с финансов 

ресурс за подобни цели, но може да подпомогне с консултации 

необходимата проектна документация. Също така, във връзка с 

отбелязаното, че „..не се позволяват никакви намеси” информира, че 

статутът на сградата като недвижима културна ценност изисква да се 

изготви проект за реставрация и адаптация, и че в становището на 

Министерството от 2.02.2011г. са конкретизирани изисквания за 

„нейното външно реставриране и вътрешно адаптиране за 

съвременни нужди с минимални намеси и промени”, а не, че не се 

позволяват никакви намеси. 

 

И това е всичко. Относно направеното до момента ново строителство 

също липсва каквато и да е документация. Това поставя неизвестни при 

евентуални бъдещи действия и трябва въпросът внимателно да се 

проучи чрез наличната документация в община В. Търново. 

 

На този фон звучи твърде озадачаващо призивът от официалния сайт на 

ДОББ-България с дата 12.09.2011г.: „Братя и сестри, във връзка с 

предстоящото честване на 100 години от написване „Завета на 

цветните лъчи на светлината”, да поставим началото и на 

кампанията за набиране на необходимата минимална сума от 

100 000лв. за построяване на новата къща на Завета!” 

(следват дарителските сметки в евро и лева) 

http://www.beinsadouno.org/bg/node/2683 

 

Изводите можеш да си ги направиш сам. Прилагам описаните 

документи, които може да предоставяш за по-подробно изследване на 

http://www.beinsadouno.org/bg/node/2683


 

 

всеки заинтересуван  от съдбата на къщата на Завета. Истинността на 

думите ми – че няма други документи – се потвърждава в документа с 

отговора на Министерство на културата от 17.10.2014 (на стр. 2). 

 

И в заключение бих искала да споделя нещо: първоначалния ми шок от 

сблъсъка с тази информация беше огромен, но след като премина, 

започвам да осъзнавам, че няма нищо случайно, свързано с Учителя. И 

макар ситуацията да е разтърсваща, зад всичко това си мисля, че стои 

един Метод на Учителя и един голям Урок, неслучайно преподаден ни 

точно на това специално Място на Завета. Картината в този двор е 

едно огледало за последователите на Учителя и вярвам, че всеки би 

могъл да открие нещо за себе си. Имаме тема за размисъл! Налага се да 

отрезвеем и да се вгледаме внимателно в това, което въпросната патова 

ситуация разкрива. А тя разкрива нещо съвършено просто по един 

уникален начин!  

 

Докато Обществото се занимава с всевъзможни дискусии, стопански 

единици и проекти за претенциозни бъдещи сгради, Истинската къща 

на Завета е оставена позорно да се саморазруши пред очите на всички 

ни! Излиза, че ако все още имаме възможност да поправим тази Грешка, 

това дължим на обстоятелството, че е била защитена от закона като 

културен артефакт. 

 

Безкрайно съм ти благодарна за това, че си последвал импулса си и си 

свършил работата си така добре! Надявам се и аз да мога да изтрия поне 

малко срама си пред лицето на истината, приемайки своята скромна 

роля в този изключително поучителен спектакъл. Надявам се и всички 

останали, милеещи за делото на Учителя, да направят същото в името 

на Завета! 

 

С благодарност и болка в сърцето, 

арх. Албена Дейкова 


