
Уважаема госпожо / Уважаеми господине, 

 

Група варненски строители (Валентин Вълев – „Експрес Гаранцион“ 

ООД, Христо Димитров – „Планекс“ ООД, Пенко Стоянов – „Нектон“ 

ООД), Варненската строителна камара с активната подкрепа на 

Ламбрин Сотиров - Народно Читалище „Стара Варна 2010“ започват 

едно благородно дарителско начинание, адресирано до всички 

варненци и всички българи, които милеят за символите на България.  

Тази гражданска инициатива бе подета с одобрението на Негово 

Високопреосвещенство Митрополит Йоан, след проведен обстоен 

разговор за хода на ремонтните дейности. 

В момента се прави позлатяване на кубетата на Катедралния храм 

"Успение Богородично" във Варна. За целта около цялата фасада е 

монтирано скеле, за да може да се извърши безопасен ремонт. Скелето 

стои там от единадесет месеца и е на цена над 400 000 лева. 

Камъкът, от който е направена катедралата е песъчлив варовик, който с 

времето е събрал прах и отлагания, включително агресивни от 

автомобилните изпарения. Всичко това трябва да бъде отстранено от 

специалисти и след това да бъде обработено по специален начин – 

хидрофобизирано, запечатано със специално покритие, което ще 

осигури минимум двадесет години запазване на фасадата на сградата. 

Освен това външният вид и излъчването на Храма ще бъдат съвсем 

различни. На тези златни кубета подхожда един почистен, блестящ с 

красотата си камък на катедралата.  

По оферти на специализирани фирми-изпълнители този процес е три 

пъти по-евтин от цената на самото скеле. Това означава, че в близките 

двадесет до петдесет години няма да бъде изградено ново скеле за 

почистването на фасадата. До демонтирането на скелето има още два – 

три месеца.  

В този срок може да се почисти фасадата на катедралата и да се 

запечата. В момента дарител е направил дарение за позлатата и 

заскеляването, но в бюджета на дарението няма определени средства 

за почистването на каменните стени. 



Каним всички, които се чувстват българи да участват със свои средства в 

дарителската кампания 

„СВЯТО ДЕЛО ЗА ХРАМА И ЗА ХОРАТА“. 

Кампанията ще бъде подкрепена от много авторитетни граждански 

сдружения и организации. Необходима е широка обществена разгласа 

до всички българи – Катедралният храм на Варна е втори по големина в 

България след Катедралния храм „Свети Александър Невски“ и е 

национален символ на страната ни. Ето защо желанието ни е да 

направим Национална дарителска кампания. Обръщаме се към Вас за 

подкрепа и съдействие за набирането на средствата по сметката на 

Варненска Великопреславска Митрополия, която е открита специално и 

единствено с цел набиране на средства за почистване и запечатване 

фасадата на Катедрален храм „Успение Богородично“. Средствата ще се 

разходват само и единствено с тази цел, и с подпис от посочено от 

Инициативния комитет лице. Нашето виждане е тази кампания да 

продължи до набирането на необходимите средства. 

За контакти и информация относно дарителската сметка, моля пишете 

на имейл адрес: secretary@exgar.com   

Уверени сме, че ще проявите разбиране и ще подкрепите тази 

инициатива. Наш дълг е като българи и варненци да укрепваме и 

обновяваме обичаните национални светини. Този православен храм е 

строен най-вече с дарения и доброволен труд на народа Божий … 

 

С уважение,  

Инициативен комитет за набиране на средства за почистване на 

Катедрален храм „Успение Богородично“ 

 

 

Гр. Варна, 24.06.2021 
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