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 До :Министъра на МРРБ –Л.Павлова 

                                            

                                            Придружително писмо  
                     към. Предложение по чл.107(3) от АПК по казуса „СВ.Кирик” 

                                                     
Уважаема министър Павлова, 

 

Приложено тук изпращам, на хартиен носител, Предложение във връзка с казуса 

„Св.Кирик”-творческа база на САБ над гр. Асеновград, което изпратих вече на 

06.02.14.г. на електронната поща на МРРБ , с копие до цитираните институции и медии. 

НЕОБХОДИМА Е   Вашата спешна намеса, тъй като са засегнати държавни интереси: 

Българският съд е подарил на Пловдивска Митрополия  имот публична държавна 

собственост – земята върху, която е изграден творческия комплекс на САБ „Св.Кирик”, 

ведно със сградата от 8500м2, която е построена със средства на САБ и със съгласието 

на Държавата в лицето на Държавната институция НИПК. 

Държавата може да се намеси и да си вземе собствеността върху имота 

„Св.Кирик” незабавно и затова не е необходима дори съдебна процедура, по мнението 

на  компетентни юристи  и  съгласно върховенството на Законите в  Р.България.                    

                                                   Накратко: 

Всички водени дотук дела и спорове за имота „Св.Кирик” са напразно пропиляно време 

и усилия от страна на съд и адвокати, защото спорещите страни САБ и ПМ 

претендират за имот , който е публична държавна собственост. 

Земята и сградите ( психиатрична болница до 1977-80г.) , заедно с движимите вещи, са 

одържавени със закон по времето на социализма (чл.21,Закон за Изповеданията 1949г.). 

На 11.02.2015,  съдийският състав на ВКС ще се произнесе по допустимостта на 

жалбата на САБ срещу решение №500/2014г. на Пловдивски Апелативен съд , с което  

Творческият комплекс на САБ „Св.Кирик” беше подарен на Пловдивска Митрополия. 

Не мога да остана безразлична към труда и авторитета на две поколения български 

архитекти, които с парите от собствения си джоб и с много творчески ентусиазъм са 

изградили комплекса „Св.Кирик”- място за международен обмен , образование и  

квалификация на кадри в областта на архитектурата и строителството. 

Не редно единствената такава база в България, която е и седалище на Международната 

Академия по Архитектура да бъде закрита , за да бъде превърната в обикновен селски 

манастир. Не бива идеята за християнизацията да пречи и задушава развитието на 

образованието и творчеството!  Много ще сгрешим ако не осъзнаем това! 

Църкви построихме прекалено много, та не можем да ги напълним . Манастири имаме 

достатъчно и много от тях стоят занемарени !   

Но,творческата база за образование и квалификация „Св.Кирик” е една! Нека я 

запазим!  България,  днес повече от всякога,  има нужда от места за образование , 
за да не бягат децата ни да търсят знанието в чужбина и да не се завръщат 

завинаги! Така е завещал и Софроний Врачански  преди два века и половина!   
Вярвам, че ще защитите националния интерес и авторитета на българските архитекти!  

                        

07.02.2015г.                                            С уважение:  

                                                                                  aрх.Стефка Керелова-Василева 
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