
Любезни братя и сестри, 
 
Вчера братската група в Бургас проведе приятелска среща обсъждане под 
надслов "Къщата на Завета в Арбанаси.Пътят към по-светли 
бъднини!".Единодушно беше мнението в полза на реставрацията,но се 
подчерта да бъдем осторожни с оглед на това при реализиране на идеята да 
държим високия идеал в ума си и да не допуснем залитане в грешна посока и 
изкривяване на изначално чистата идея. 
Преди дискусията беше прочетено писмото,което получих от арх.Албена 
Дейкова, която заедно със съпруга си гл.ас. д-р Яким Дейков в УАСГ на 
12.03.2015г. са направили справка в НИНКН(Национален Институт за 
недвижимо културно наследство) за кореспонденцията между ДОББ и 
Института във връзка със Къщата на Завета в Арбанаси. 
Прилагам това писмо и всички налични документи в НИНКН като прикачени 
файлове.Те повдигат много въпроси за определени действия и бездействия в 
рамките на цяло едно десетилетие, но в същото време за пореден път ни дават 
възможност да бъдем градивни и при добро желание и обща воля да изправим 
погрешките и възстановим Къщата на Завета изцяло в духа на Високият Идеал. 
Най-важният отговор,който документите дават е,че още Февруари 2011г., 
НИНКН категорично е отговорил на ДОББ,че изисканото ново строителство 
няма как да бъде допуснато и е предписало на собственика на имота да я 
реставрира в съответствие с законовите изисквания само с минимална намеса 
и адаптиране към съвременните условия. Оказва се,че поради липсата на 
информация за този факт у 99.99% от братската общност всички ние сме 
загубили излишно време и енергия в един несъстоятелен спор-дали да строим 
нов салон и по-голяма леглова база или да реставрираме Къщата на Завета. 
След запознаването му с предоставените документи получих от арх.Георги 
Георгиев следния лаконичен отговор: 
"Здравей Васко, 
 
От документите става ясно, че няма друг вариант, освен реставрация. Или 
оставане на сградата да се самосрути. Анкетата във фейсбук става 
несъстоятелна.  
И намерението на ръководството за ново строителство отпада като 
вариант. Така че на предстоящата дискусия може да се дискутира не ДАЛИ 
и ИЛИ а само КОГА ще се реставрира.  
Поздрави!" 
 
В оставащия ни един месец до Общото събрание(ОС) на ДОББ се надявам 
всички заинтересовани без изключение да обсъдим въпроса и постигнем 
съгласие да стартираме в разумен срок поредицата от конкретни стъпки нужни 
за довеждане на каузата до успешен завършек. 
 
Настоящето писмо е изпратено до председателя на ДОББ,УС,90% от местните 
ръководители, включително и тези без електронна поща. 
 
Предвид критичното състояние на сградата и излъчването на силен знаков 
сигнал за важността на въпроса към цялата братска общност излизам с 
предложение да се наруши традицията и като извънредна Първа(1-ва) точка от 
дневния ред да се впише следното:"Обсъждане и вземане на решение за 



предприемане на конкретни стъпки от ДОББ за реставрацията на Къщата 
на Завета в Арбанаси". Стопанският съвет и КРК ще трябва да излязат със 
специален доклад касаещ конретния имот за периода 2004-2015г. 
Изисквам от секретаря на ДОББ и УС да потвърдят дали искането ми за 
входиране на предложението ще бъде надлежно заведено и одобрено с 
входящ номер на базата на настоящето писмо или да ми дадат конкретно 
предписание как точно това да бъде направено. 
 
Ще съм благодарен на всички,които подкрепят безкористно и недвусмислено 
това мое предложение, участват в обсъжданията преди Общото събрание и 
присъстват на самото събрание! 
 
С братски поздрав, 
Васил Димитров 
 


