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Неуспелият да влезе в тройката митрополити за избор на нов патриарх
наместник-председател на Българската православна църква (БПЦ) и Варненски и
Великопреславски митрополит Кирил оспори кандидатурите, от които в неделя трябва
да бъде избран глава на БПЦ след смъртта на патриарх Максим през ноември 2012 г.

В четвъртък стана ясно, че с писмо до Светия синод митрополит Кирил, възразява
срещу проведения миналата седмица избор. При него бяха избрани митрополитите
Галактион, Неофит и Гавриил
за кандидати за патриаршеския престол.

В писмото си митрополит Кирил застава на позиция, че самото решение не е в съгласие
с устава на БПЦ. При оспорвания от Кирил избор Светият синод изпадна в патова
ситуация, тъй като в продължение на два дни не успяваше да определи кандидатите за
патриарх, които следваше да съберат по 10 гласа. Ситуацията беше разрешена, след
като синодалните старци взеха решение двама от тримата кандидати – Неофит и
Гавриил – да бъдат избрани с 9 гласа.

След избора говорителят на Синода за Патриаршеския събор митрополит Йосиф всички
синодални членове без изключение са се съгласили с промяната.

Не се знае как възражението на митрополит Кирил ще повлияе на избора в неделя.
Кирил Варненски е известен още като секретен сътрудник „КОВАЧЕВ” на Първо
главно управление на Държавна сигурност от 1976 г.
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Освен съпротивата на временния наместник-председател на БПЦ във Върховния
административне съд е внесена отделна жалба срещу направената миналата седмица
номинация на кандидатите за патриарх. Тя е подписана от група граждани. Сред тях са
отец Димитър Амбарев и композитора Хайгашот Агасян. Очаква се днес съдът да се
поризнесе по жалбата.

Светият синод излезе със специално обръщение по повод слуховете, че насроченият за
24 февруари 2013 г. Патриаршески избирателен църковен събор може да се отложи.
„Във връзка с появилите се в медийното пространство неоснователни, некоректни и
непроверени информационни известия, че Патриаршеският избирателен църковен
събор „се отлага” по повод подаден от група хора, неизвестни на църковната
общественост, иск до Върховния административен съд за отмяна на насрочения
Избирателен събор, Канцеларията на Св. Синод официално и най-категорично заявява,
че:
Патриаршеският избирателен църковен събор ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕН на 24 февруари т.
г. – неделя, и на него ще бъде избран Предстоятел на Българската православна църква
– Светейши Патриарх Български и митрополит Софийски”, се казва в съобщението.

Днес в София трябва да пристигнат делегатите на Патриаршеския събор от страната, а
в събота започва регистрацията. По програма съборът трябва да бъде открит в 8.30 ч.
от наместник-председателя митрополит Кирил в академичната зала на БАН. Предвижда
се изборът на нов патриарх да приключи до 12 ч., когато решението на събора ще бъде
официално обявено в катедралния храм „Св. Александър Невски”.

Поради липса на кворум извънредното заседание, насрочено за днес от
наместник-председателя на БПЦ Варненския и Великопреславски митрополит Кирил, не
се състоя. Митрополит Кирил се обяви против избора на тримата номинирани
кандидати за нов патриарх и настоява по казуса да се изкажат компетентни държавни
органи.

„Преди да се отиде на Патриаршески събор трябва да се изчистят всякакви съмнения
относно техния избор”, смята той. Само шестима от митрополитите са се явили на
днешното заседание и поради липса на мнозинство то не се е провело.
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Един от неявилите се е и кандидатът за патриарх Старозагорският митрополит
Галактион, който е с бронхопевмония. За да се уверят, че наистина е болен, на място в
Стара Загора са пристигнали митрополитите Кирил, Неофит и Калиник. На въпроса на
наместник-председателя дали ще може да участва в изборите, Галактион отговорил:
„Може да съм болен, но не съм умрял”, след което им дал писмо, че не се отказва от
номинацията си.

Ловчанският митрополит Гавриил, също номиниран за патриарх, е изпратил в синода
аргументите си срещу мнението на Кирил, съобразени с правила от устава на БПЦ.

Междувременно днес Върховният административен съд (ВАС) остави без разглеждане
жалбата срещу решението на Светия синод, с което бяха определени тримата
митрополити – кандидати за патриарх. Жалбата беше заведена от група граждани.

Съдиите смятат, че становището на висшите духовници, както и Законът за
вероизповеданията не дават право съдебната власт да осъществява контрол върху
решенията на Синода. ВАС се позовава на Конституцията, според която религиозните
институции са отделени от държавата. По този начин няма пречка за провеждането на
Патриаршеския събор в неделя, който трябва да излъчи нов патриарх.

Не е ясно обаче дали наместник-председателят на БПЦ митрополит Кирил, който трябва
да открие процедурата, няма да се опита да предприеме действия или бойкот против
избора по време на самия събор.
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