
Църковно настоятелство на храм „Св. Апостол Йоан Богослов”

Извадки от протоколите на ЦН след освещаването на храма

 

Протокол № 112 – 26. 01. 2009 г.

             Днес, 26.01.09 г., ЦН се събра на своето редовно заседание. Присъстваха 
отец Цветослав Йончев, Георги Петров, Милчо Стоилов, Васил Христов   и Здравка 
Христова – касиер на настоятелството, както  и Панайот Панайотов и Евстати 
Златарев  от контролната комисия на настоятелството.

Разгледани бяха следните въпроси:

1.Обсъждане на освещаването на храма и предстоящите задачи,  свързани с 
неговото функциониране.

2.  Изясняване на статута на ЦН във връзка с новоприетия устав на БПЦ и 
документите по законността и сигурността на сградата.

3. Преброяване на средствата от дарения в дарителските кутии.

            …ЦН взе следните РЕШЕНИЯ:

1.Средствата от дарителските кутии възлизащи на 1515 лева да се използват за 
издръжка на черквата.

2.Да  се  заплатят  поръчаните  от  ЦН  шкафове,  гардероби,  мивки,  тоалетна 
чиния и всичко необходимо за нормалната работа на храма.

3.По повдигнатия от Милчо Стоилов въпрос не беше постигнат консенсус, тъй 
като всички присъстващи считат, че черквата е законно построена, вече е осветена и 
е предадена за ползване на БПЦ, която може да си търси необходимите документи. 

4.ЦН да предаде  с протокол на Софийската митрополия сградата и всичко 
намиращо се в нея за ползване и стопанисване

 

София, 26.01.09 г.                                      Отец Цветослав:.......................

                                                                                 Георги Петров:........................

 

Протокол № 113 – 28. 03. 2009 г.

      Днес,  28.02.2009  година,  ЦН  се  събра  на  своето  редовно  заседание. 
Присъстваха  отец  Цветослав  Йончев,  Милчо  Стоилов,  Георги  Петров,  Васил 
Христов, Здравка Христова и Панайот Панайотов, Евстати Златарев и Димитър 
Пенков – от контролната комисия.

Разгледани бяха следните въпроси:

1. Информация  за  направената  проверка  на  проверителната  комисия  за 
изтеклата финансова година. 

2. Оформяне на документацията за ползване на сградата 

3. Установяване статута на ЦН 



4. Административни задачи 

5. Проверка на касичката 

… ЦН реши:

1.     Отец Цветослав и Милчо Стоилов да отидат в митрополията и да се наеме 
оторизирана фирма за цялостното оформяне на документацията. 

2.     Милчо  Стоилов  да  се  срещне  с  Румен  Николов  от  районната 
администрация и да се направи проверка на покрива на купола.

3.     Да се установи статутът на ЦН и на проверителната комисия, като отец 
Йончев  се  срещне  със  секретаря  на  Митрополията  и  вземе документ  за 
продължаване дейността на сегашното настоятелство. 

4.     До избирането на нов касиер отец Цветослав да впише всички приходи и 
да отразява разходите в книгите от Митрополията. 

5.     За по-добрата дейност на настоятелите беше предложен и подписан от 
всички правилник за вътрешния ред на настоятелството. 

6.     Да  се  говори  с  фирмата  Си-Джи-Ес-Транс  за  анекс  към  договора  за 
ползване на дадения  ни терен за паркинг за шест месеца.

7.     Да се намерят две жени, които да работят в храма – да продават свещи, да 
почистват и да се грижат за нормалното функциониране на черквата. На 
този етап ЦН може да отделя по 300 лева на месец – за двете по 150 лева.

8.     Даренията, възлизащи на 1232 лева и предадени са на отец Цветослав, да 
се използват за текущи нужди на храма.

София, 28.02.09 г.                               отец Цветослав Йончев:...........................

                                                           Георги Петров:...........................

 

Протокол № 114 – 30. 04. 2009 г.

      Днес, 30.04.09 г., ЦН се събра на своето редовно заседание. Присъстваха Отец 
Цветослав,  Георги  Петров,  Васил  Христов,  Здравка  Христова  и  Панайот 
Панайотов.

      Разгледани бяха следните въпроси:

1.        Информация от отец Цветослав за работата на фирмата по боядисването 
на храма и оформянето на парка. 

2.        Информация от отец Цветослав за Великден. 

3.        Финансово състояние на храма

4.        Оформяне на цялостната документация на храма от оторизирана фирма.

      … ЦН РЕШИ:

• Да се потърси още една жена за обслужване на храма. За сега в него работи 
само Анелия, като от м. май ще й се заплаща по 10 лева на ден т. е. 300 лева на 
месец. 



• Спешно да се отиде в Митрополията и да се изисква назначаването на поне 
още един свещеник и документ за обособяването на енория. 

• Да се избере касиер и да има яснота по финасите на черквата за всеки месец. 

• Фирмата, доведена от Милчо Стоилов е установила, че гръмоотводът, вграден 
в кръста на купола е в рамките на нормата и не е необходимо да се изгражда 
друг. 

София, 30.04.09 г.                              отец Цветослав:........................

                                                             Георги Петров:........................

 

Протокол  № 115 – 14. 05. 2009 г.

Днес, 14.05.09 г., ЦН  се събра на свое редовно заседание. Присъстваха отец 
Цветослав,  Георги  Петров,  Милчо  Стоилов,  Здравка  Христова,  Панайот 
Панайотов и Димитър Пенков. Разгледани бяха следните въпроси:

1.     Финансово състояние на храма

2.     Проблеми, свързани с терена и фирма Си-Джи-Ес-Транс

3.     Касичка – дарения

По  т.  2  се  ЦН  реши,  че  не  уважава  искането  на  фирма  Си-Джи-Ес-Транс  за 
прихващане на 2000 лева от дължимите от фирмата наеми за ползване на терена за 
извършения впоследствие от Стоян Стоилов ремонт в апартамента си. 

София, 14.05.09 г.                         отец Цветослав:................................

                                                       Георги Петров:.................................

 

Протокол № 116 – 03. 06. 2009 г.

            Днес,  03.06.2009  г.,  ЦН  в  състав  отец  Цветослав,  Милчо  Стоилов, 
Георги  Петров,  Здравка  Христова,  Евстати  Златарев,  Васил  Христов  и 
Панайот Панайотов се събра на свое редовно заседание при следния

                                       Дневен ред

1.Информация за състоянието на водопроводната инсталация

2.Информация за  комплектоване на документите  за  внасянето им във 
фирмата за издаване на разрешително за ползване.

3.Информация  от  проверителната  комисия  за  срещата  им  в 
митрополията.

4.Състояние на договора за терена с район “Подуяне”

5.Финансови дела

6.Касичка

1.По т. 1 ЦН реши да се заплати за свършената работа, като за материалите да 
се представят фактури.



2.По т. 2 ЦН реши: Да се иска номер на храма на бул. “Владимир Вазов”

3.По т. 3  ЦН реши: Георги Петров да напише писмо до кмета на района, в 
което  да  се  поиска  ново  замерване  на  площта  и  среща  за  изясняване  на 
възникналия проблем.

По  т.  5  ЦН  реши:  Възлага  на  Милчо  Стоилов  да  поеме  воденето  на 
документацията, касаеща финансовото състояние на храма..

По т. 6 бе отворена касичката за дарения. В нея се оказаха налични 210 лева, 
които бяха предадени на отец Цветослав.

София, 03.06.2009 г.                                 Отец Цветослав:..................

                                                                    Георги Петров:...................

Протокол № 117 – 15. 09. 2009 г.

Днес, 15.09.09 г., ЦН в състав : отец Цветослав, Милчо Стоилов, Васил 
Христов,  Георги  Петров,  Здравка  Христова,  Димитър  Пенков,  Евстати 
Златарев и Панайот Панайотов се събра на редовно заседание при следния 

Дневен ред

1.Информация за сключения договор  за терена с район “Подуяне” 

2.Финансово състояние

3.Храмов празник

4. Разни

          По  т.  1  ЦН  със  7  души  “за”  и  един  “против”  реши,  че  одобрява 
подписването на анекса.

          По т. 2 ЦН реши документацията да се води на едно място и  за всеки 
реализиран приход и направен разход трябва да има документ с приходен или 
разходен ордер и всеки месец да има приключване, за да е ясно с какви суми 
разполага настоятелството.

          По  т.  3  ЦН  реши отец  Цветослав  и  Милчо  Стоилов  да  закупят 
материали и да се плати за извършване на услугите във връзка с празника.

          По т. 4 се преброиха парите в касичката. Налични - 220 лева, които бяха 
предадени на отец Цветослав.

София, 15.09.09 г.                                   отец Цветослав:...................
                                                                 Георги Петров:....................

 

Протокол № 118 – 30. 10. 2009 г.

            Днес, 30.10.09г., ЦН в състав : отец Цветослав, Георги Петров, Васил 
Христов, Здравка Христова, Панайот Панайотов и Евстати Златарев се събра 
на свое редовно заседание при следния 

Дневен ред



1. Информация за изпълнението на поставените задачи за изтеклия период от 
освещаването на храма до сега.

2. Финансово състояние

3. Разни

По  т.  1  ЦН  реши:  всички  дарения  да  се  записват  от  служителката  и  от 
свещениците и след това да се включат в книгата за дарителите, която се води 
по месеци и години от Здравка Христова.

По т. 2 ЦН реши: Отец Цветослав незабавно да намери начин да се свърже с 
Милчо Стоилов и фирмата, да се подготвят всички финансови документи и да 
се предадат на контролната комисия за проверка. Ако това не се осъществи до 
една седмица, Георги Петров да подготви и да се изпрати с обратна разписка 
писмо до фирмата с предупреждение за прекратяване на договора в срок от 14 
дни. За възникналия проблем с фирмата да се уведоми и Ева Митова – кмет на 
района.

По т. 3 бяха преброени парите от дарения в касичката .Налични -  807 лева, 
които бяха предадени на отец Цветослав.

София, 30.10.09г.                                    отец Цветослав:....................

                                                                  Георги Петров:.....................

Протокол № 119 – 24. 11. 2009 г.

            Днес,  24.11.2009г.,  ЦН  се  събра  на  свое  редовно  заседание  при 
следното

Предложение за Дневен ред

1. Среща с представители на фирмата “Си джи ес транс”.

2.  Информация  за  изпълнението  на  поставените  задачи  за  изтеклия 
период от освещаването на храма до сега.

3. Финансово състояние.

4. Определяне на постоянна дата за заседания на ЦН.

5. Разни.

Присъстват: отец Цветослав, Георги Петров, Милчо Стоилов, Васил Христов, 
Здравка  Христова,  Панайот  Панайотов  и  Евстати  Златарев.  Отсъства  – 
Димитър Пенков. По т. 1 присъстваха и Стоян и Симеон Стоилови от ф-ма 
“Си джи ес транс”.

Въпреки неколкократните предложения от страна на Г. Петров за приемане на 
дневния ред, заседанието се проведе без приет дневен ред.

По  т.  1  ЦН  реши:  спорът  по  компенсациите  за  ползване  на  частния  им 
апартамент да бъде решен с отказ на ЦН от една месечна вноска. Останалата 
сума – 5000 (пет хиляди лв.) до м. ноември включително те ще предадат тук на 
място на касиера. 



По т. 2  ЦН реши: на 25.11.2009 г. М.Стоилов и отец Цветослав да отидат в 
пожарната и да направят необходимото за получаване на съответния документ 
и цялата документация по узаконяването да бъде внесена във фирмата.

По  т.4  ЦН  реши:  редовните  заседания  на  ЦН  се  провеждат  всеки  първи 
петък от месеца.

София, 30.10.09г.                                    отец Цветослав:....................

                                                                  Георги Петров:....................

 Протокол № 120 от заседание на ЦН - 04.12.2009 г.

Присъстват: П.Панайотов, Е. Златарев, Д. Пенков, Г. Петров, З. Христова, Е. 
Пенкова и отец Цветослав. В. Христов и отец Румен дойдоха след 18:00 часа. 

Приет беше следния дневен ред:

1)     Запознаване на ЦН с протокол № 119 от предишното заседание. 

2)     Пожарната служба е дала предписание да се пререгистрира пожарогасителят. 
Решение: Следва да се купи още един пожарогасител или да се потърси дарение. 
Срок - 15 декември.

3)     Информация от членовете на ЦН и КК относно правилата за дейност на ЦН.

4)     Информация на касиера и председателя на ЦН относно финансовото състояние 
на храма.

      Отец Цветослав  - не е внесъл парите по обективни причини. Решение: парите 
да бъдат внесени на 07.12.2009 г. след посещението при Владиката.

5)     Анекси към договора за съвместна дейност за второто полугодие на 2009 г. и за 
2010 г. Решение: отец Цветослав ще ги подпише и връчи на фирмата.

6)     Проектобюджет – 

• Свещопродавачки. Решение: наемат се две жени свещопродавачки и за 
обслужване на храма със заплащане 250 лв за 15 календарни дни на всяка. 

• Ел. Енергия, вода…  Решение:до 15.12.2009 – Д. Пенков да се опита да отвори 
водомера и да му свали данните , за да се пристъпи към откриване на партида 
и да види може ли да се сложи контролен водомер в мазето. 

• Певец, друг свещеник… Решение: По предложение на отец Румен на певеца 
да се заплаща по 25 лв. 

• Решение: На 07.12.2009 г. в 17:30 часа – отците, Златарев, З. Христова и М. 
Стоилов – подготовка за проектобюджета. Петък, 11.12.2009 – извънредно 
заседание на ЦН с ДР – обсъждане и приемане на бюджета. 

7)     Текущи въпроси по експлоатацията на храма при зимни условия. Решение: 
Закупуване на два маслени радиатора. М.Стоилов донася в храма копие на 
архитектурната скица и се кани фирмата на  място да даде оферта за навеса и 
евентуално прозрачни завеси. Срок – до 2 седмици. 

8)     Други – ценоразпис, касови книги, отчетни документи, дарение каси и др.



• Каси дарение Решение: Намира се ключар да ги отвори и ако могат да се 
отворят - вземат се двете каси. М. Стоилов и отчето ще отидат да видят касите, 
заедно с ключара. Д. Пенков – ще провери за транспорт и хамали. Да се закупи 
голямо корково табло за обяви. Срок – 15 декември. 

• Отчетни документи от Митрополията.  Решение: В храма да бъдат поставени 
ценоразписа и информационно табло с имената и телефоните на ЦН и отците 
и др. 

• П. Панайотов прочита предложения за работа на ЦН. 

София, 04.12.2009 г.                                        отец Цветослав:.................... 

                                                                 Георги Петров:....................

Протокол № 121 от заседание на ЦН - 11.12.2009 г.

Присъстват: П.Панайотов, Е. Златарев, Г. Петров, З. Христова, В. Христов, отец 
Цветослав и отец Румен. Към 19:00 дойде отец Теофан.

Дневен ред не беше приет.

1.     П. Панайотов уведомява, че ще се води запис с диктофон на заседанието.

2.     Отец Цветослав дава разяснения как се води счетоводната отчетност 
съгласно изискванията на черквата. Има проблеми с разрешенията за 
снимане на църковни ритуали.   Решение: Да има ценоразпис отвън, в 
който да е указано точно за цените със снимане, с камера и т.н.

• Отец Цветослав предлага М.Стоилов да има трети спесимен в Уникредит 
Булбанк (вместо починалия Седефчо Дамянов). 

•   Проектобюджет на православен храм „Св. Йоан Богослов“, кв. „Левски“ – 
2010 година 

ПРИХОДНИ      ПЕРА      ОТ  :

 

1.     Парите от празниците (дискосите) – 

2.     Дарителските касички – 

3.     Свещите – 

4.     Угарките (недоизгорелите свещи) – 

5.     Сватбите – 

6.     Кръщенета – 

7.     Тамян, брикети и др. – 

8.     Календарчета – 

9.     Панихидите – 

10.  Погребения – 

11.  Литургии – 



12.  Чистите молитви (молитвите на родилките на 40 ден) – 

13.  Освещаването на икони – 

14.  Дарения на миряните – 

15.  Други – 

РАЗХОДНИ      ПЕРА      ЗА  :

1. Заплати: 

а) клисар – 250 лв

б) свещопродавачки - 2 бр. – 500 (250 + 250) лв

2. Клир (певци) – 

3. Храмов празник – 500 лв 

4. Благотворителност – 200 / 300 лв 

5. Консумативи – 

6. Ел. енергия – 

7. СОТ – 

8. Вода – 

9. Такса смет – 

10.Просфори, тамян, въглища и др. (не се заприходяват) – 

11.Одежди на свещенниците – 

12.Други – 

 

София, 11.12.2009 г.                                          отец Цветослав:.................... 

                                                                   Георги Петров:....................

 

 Протокол № 122 от заседание на ЦН - 20.12.2009 г.

Присъстват: П.Панайотов, Е. Златарев, Г. Петров, З. Христова, В. Христов и отец 
Цветослав.

На заседанието се води запис с диктофон.

Дневен ред.

3.     Проекто-бюджет  за 2010 г.

4.     Преброяване на даренията в касичките

По т. 1: Проект: Православен храм „Св. Йоан Богослов“, кв. „Левски“

БЮДЖЕТ – 2010 година 

ПРИХОДНИ      ПЕРА      ОТ  :

1.     От купел – 2400 лв



2.     Венци –1000 лв

3.     Погребение – 1000 лв

4.     Частни служби – 800 лв

5.     Палене на полилеи – 1000 лв

6.     Свещи – 16000 лв

7.     Угарки – 500 лв

8.     Помощи и дарения – 7000 лв

9.     Тамян и фитилца – 100 лв

10.  Непредвидени – 4000 лв

11.  За параграф 26 – 10000 лв

 12. Други

РАЗХОДНИ      ПЕРА      ЗА  :

13. Възнаграждения – 8400 лв, в т.ч. 

а) клисар – 200 лв/мес.

б) свещопродавачки 2 бр.) – 500 (250 + 250) лв/мес.

14.Работно облекло – 200 лв 

15.Надници - Клир (певци) – 3600 лв 

16.Украса, поддържане и ремонт – ремонти – 200 лв 

17.Осветление и отопление - ел. енергия, вода – 2800 лв 

18.Мебели и покъщнина – 500 лв 

19.Просфори, вино, тамян, въглища и др. (не се заприходяват) – 200 лв 

20.Покупка и поддържане на одежди на свещенниците – 1000 лв 

21.Канцеларски разходи - консумативи – 600 лв 

22.Книги, абонаменти – 100 лв 

23.Помощи – 300 лв 

24.Ценни книжа – 2000 лв 

25.Свещи – 400 кг х 28 лв/кг – 11200 лв 

26.Непредвидени разходи – 1000 лв 

27.Храмов празник – 1000 лв 

28.СОТ – 400 лв/год. 

29.Довършителни дейности – 10000 лв 

30.Други – 

По т. 2: При направената проверка в касичката беше установена наличност     135,00 
лв - дарения. Сумата е предадена на касиера – Милчо Стоилов.



 

София, 20.12.2009 г.                         Председател:

                                                                                (отец Цветослав Йончев)

Протоколчик:

                                                                                      (Георги Петров)

 

Протокол №124 на ЦН – 26. 01. 2010 г. 

            Днес, 26.01.2010 година, ЦН в състав отец Цветослав, Георги Петров, Милчо 
Стоилов  и  Васил  Христов  се  събра  на  своето  редовно  заседание.  Присъстваха 
Панайот Панайотов и Здравка Христова от ПК, както и отец  Румен – свещеник в 
храма. Заседанието премина при следния 

Дневен ред:

 1.Информация  за  финансовата  ревизия,  направена  от  проверителната  комисия  и 
коментар по нея.

2.Уточняване на таксите за църковните ритуали, както и начина за отчитането им.

3.Информация за анексите с района за предоставения ни терен и фирмата, която го 
ползва.

4.Осъществяване на връзка с Митрополията за  границите на енорията и писмено 
утвърждаване на настоятелството и проверителната комисия за издаване на Булстат.

5.Информация за работата на фирма “Надконс” ЕООД за издаване на разрешително 
за ползване.

             По т. 1. ЦН реши: необходимо е да се засили църковната дейност на храма, 
през  настоящата  година  ще  има  повече  разходи  за  издръжката  му,  предстоят  и 
довършителни дейности. 

            По  т.  2.  ЦН  реши:  да  се  вземат  допълнително  такси  за  заснемането  на 
ритуалите  с  фотокамера  и  фотоапарат,  както  и  за  включването  на  полилеите  за 
придаване на по-голяма тържественост на празничните служби. Приходите ще се 
записват всеки ден. В края на седмицата дежурният свещеник ще отчита получените 
суми  на  касиера  на  настоятелството.  Свещениците  ще  си  водят  своите  книги,  а 
касиерът  ще  записва  веднага  приходите  и  разходите  в  касовата  книга.  Всички 
приходно-разходни  документи и  книги  ще  се  съхраняват в  канцеларията на 
храма.

            По т. 4 ЦН реши: двамата свещеници, Милчо Стоилов и Панайот Панайотов 
да  поискат  среща  със  секретаря  на  Митрополията.  Да  се  внесе  отчетът  на 
проверителната комисия и да се поиска информация за границите на новата енория.

             26.01.2010г.                                                     Георги Петров:……………….

                                                                                       Отец Йончев:………………… 

            Протокол № 126 от заседание на ЦН - 23.03.2010 г.



Присъстват: П.Панайотов, Е. Златарев, Г. Петров, З. Христова, Д. Пенков, В. 
Христов, отец Румен и Отец Цветослав.

Заб. От 18:10 се включва и аудио запис.

Дневен ред.

1.     Запознаване с ревизионния акт на Софийска митрополия

2.     Правила за финансова дейност на ЦН –докладва Отец Цветослав

3.     Текущ финансов отчет

4.     Информация по узаконяването на храма

5.     Разни

 

Решение: КК веднъж седмично ще идва и ще прави ревизия на храма. Веднъж в 
месеца КК прави отчет за финансите. Ключът от касата ще бъде в Евстати Златарев. 
Документацията ще се води от Здравка Христова. 

 

София, 23.03.2010 г.                                                 Председател:

                                                                                                (отец Цветослав Йончев)

Протоколчик:

                                                                                                            (Георги Петров)

Протокол № 127 от заседание на ЦН - 15.04.2010 г.

Присъстват: П.Панайотов, Е. Златарев, Г. Петров, З. Христова, М. Стоилов и Отец 
Цветослав.

Заб. От 19:10 се включва и аудио запис.

Дневен ред.

1.     Запознаване с бюджета на храма за 2010 г., одобрен от Софийска 
митрополия

2.     Правила за финансова дейност на ЦН –докладва Отец Цветослав

3.     Текущ финансов отчет

4.     Информация по узаконяването на храма

5.     Разни

  

София, 15.04.2010 г.                                                 Председател:

                                                                                                (отец Цветослав Йончев)

Протоколчик:

                                                                                                            (Георги Петров)



Протокол № 128 от заседание на ЦН - 29.04.2010 г.

Присъстват: Е. Златарев, Г. Петров, З. Христова, В. Христов, Д. Пенков и Отец 
Цветослав. П. Панайотов и М. Стоилов - Командировка.

Дневен ред.

1.     Текущ финансов отчет

2.     Приоритети за финансова дейност на ЦН –докладва Отец Цветослав

3.     Разни

   Приоритети за финансовите разходи на ЦН да бъдат:

• Изработване и монтиране на решетки на вратите, съгласно препоръките на 
служителите на СОТ и след разбиването на вратата на храма 

• Ремонт на площадките и изработване на отводнителни отвори 

• Консултации за изработка на ПВС дограма за купола – 16 прозорци и 28 броя 
трапецовидни прозорци. 

• Текущи ремонти по поддръжка на храма 

По т. 3 Е. Златарев информира, че има някакъв проблем с новия телефон – идват 
сметки, а не можем да ги платим. Да се пита отец Румен какъв е проблема.

За водата – необходим е номерът на водомера, показанията и дали е пломбиран. С 
това ще ни се открие партида.

Решения:

По т. 1 – за сега певецът остава на хонорар.

По т. 2 – приемат се приоритетите, както са изброени по-горе.

По т.3 – Дарените от издателство “Слънце” книги да се подаряват при съответни 
църковни ритуали. 

 

София, 29.04.2010 г.                                                 Председател:

                                                                                                (отец Цветослав Йончев)

Протоколчик:

                                                                                                            (Георги Петров)

Протокол № 129 от заседание на ЦН - 22.07.2010 г.

Присъстват: Е. Златарев, Г. Петров, З. Христова, В. Христов,  Отец Цветослав и М. 
Стоилов.

Дневен ред.

1.     Отводняване на терасите и изолация на прозорците



2.     За узаконяването на черквата

3.     Фнансова дейност на ЦН –докладва Отец Цветослав

4.     Разни

По т. 1 ЦН реши: Да се покани спешно фирма за пластмасова/алуминиева дограма 
за монтаж на цялостна външна дограма – без демонтаж на старата… 

М.С. ще говори с представител на Баумит, а Златарев – със сина си.

Да се поканят фирми за хидроизолация и стъклопоставяне…

По т. 2 ЦН реши:  М.С. да потърси ф-ми "Мико Консулт" и "Гримит", да се свърже с 
фирмата-изпълнител “Надконс” ЕООД и да и предостави документите. 

По т. 3 ЦН реши:  Да се изготви напомнително писмо до Си Джи Ес транс.

 

София, 22.07.2010 г.                                                 Председател:

                                                                                                (отец Цветослав Йончев)

Протоколчик:

                                                                                                            (Георги Петров)

 

Протокол № 130 от заседание на ЦН - 30.09.2010 г.

Присъстват: Е. Златарев, П. Панайотов, Г. Петров, З. Христова, В. Христов,  Отец 
Цветослав, отец Румен и М. Стоилов.

Дневен ред.

1.     Финансова дейност на ЦН

2.     Резултати от ревизията

3.     Отводняване на терасите и изолация на прозорците

4.     За узаконяването на черквата

5.     Разни

Г.П. напомни решенията от миналото заседание и резултатите – нищо не е 
направено не по наша вина…

По т. 1: ЦН реши: Променя се договорът – наемът се завишава със 100 лв/мес, а 
таксата смет се поема от ЦН (Г.П.). Гласуване – 6 “за”, 1-“против”.

По т. 3: ЦН реши: Да се поканят ОТНОВО фирми за проекторешение и оферти! 
Финанси са осигурени.

По т. 4: ЦН реши: До 07.10.2010 г. комплект копия от документите да бъдат 
предадени на Ева Митова. М. С. да ги даде до неделя на П.П. за ксерокопиране.

 

София, 30.09.2010 г.                                                 Председател:

                                                                                                (отец Цветослав Йончев)



Протоколчик:

                                                                                                            (Георги Петров)

 

            Протокол № 131 от заседание на ЦН - 20.01.2011 г.

Присъстват: Г. Петров, З. Христова, В. Христов и Отец Цветослав. 

Дневен ред.

1.                                     Проектобюджет на ЦН за 2011 г.

 За база на проектобюджета служи одобреният бюджет за 2010 г., приходите и 
разходите, свързани с дейността на храма.

Решения:

1. Бюджетът  като  цяло  да  бъде  завишен  с  около  10% на  базата  на  реалните 
приходи и разходи, както сa представени в доклада на КК. 

2. Наличните суми в банката да са само за ремонтни и довършителни дейности и 
това да бъде отрaзено специално в проектобюджета. 

Проектобюджетът беше изготвен по съответните форми в два еднакви екземпляра и 
подписан от присъстващите. 

 София, 20.01.2011 г.                                                 Председател:

                                                                                                (отец Цветослав Йончев)

Протоколчик:

                                                                                                            (Георги Петров)

           

 Протокол № 132 от заседание на ЦН - 24.02.2011 г.

Присъстват: Е. Златарев, П. Панайотов, Г. Петров, З. Христова, Отец Цветослав, В. 
Христов и М. Стоилов.

Дневен ред.

1.     Отчет на КК за 2010 г.

2.     Приходи и разходи до 20.02.2011 г.

3.     Оферта за изографисването на храма

4.     Оферта за изолация на прозорците

5.     Узаконяване на черквата

6.     Наеми от паркинга

7.     Разни

По т. 2: Във връзка с необходимостта от по-добро финансиране ЦН единодушно 
реши:

• За всяко свето кръщение за черквата се отчисляват 30 лв. 



• За всяка венчавка за черквата се отчисляват 50 лв. 

По т.3 ЦН реши: Да се пристъпи към отстраняване на течовете по храма като 
подготовка за изографисването му. 

По т.4 ЦН реши: Да подготви необходимото задание за подмяна на дограмата и 
да се потърсят и други оферти.

По т.5 ЦН реши: М.Ст. ще говори с Тодоров - да се провери състоянието по 
узаконяването.

По т.6: ЦН реши: Подготвеният анекс да бъде подписан до края на договора ни с 
общината.

По т. 7: ЦН реши:  ЦН ще се събира ПОСЛЕДНИЯ четвъртък на месеца от 
18:30 часа.

София, 24.02.2011 г.                                                 Председател:

                                                                                                (отец Цветослав Йончев)

Протоколчик:

                                                                                                            (Георги Петров)

           

 Протокол № 133 от заседание на ЦН - 05.03.2011 г.

Присъстват: Е. Златарев,  Г. Петров, З. Христова, В. Христов и М. Стоилов.

Дневен ред.

1.     Среща с консултантска фирма за отстраняване на течовете и подмяна на 
дограмата на храма – Велимир Златарев.

ЦН реши: 

Да информира отец Цветослав за евентуална среща с фирма, извършила 
отводняването и изолацията на терасите. Необходимо е задание за подмяна на 
дограмата и да се потърсят и други оферти.

 

София, 05. 03.2011 г.                                                            Протоколчик:

                                                                                                            (Георги Петров)

           

 Протокол № 134 от заседание на ЦН - 11.05.2011 г.

Присъстват: Е. Златарев,  Г. Петров, З. Христова и П. Панайотов.

Поради отсъствието на М. Стоилов, който определи датата и часа на срещата, и 
служебната ангажираност на отец Цветослав, дневен ред не беше гласуван.

 Присъстващите единодушно решиха да подкрепят предложението за 
допълнително остъкляване на храма по монтирания модел. Задължително 
изискване – преди монтажа основно да се почистят прозорците на храма. 

 За последно да се направи опит да се вземат документите от М. Стоилов (това 



беше основната цел на днешното заседание) и да се ускори работата по 
узаконяването на храма. 

 Новодарените икони и килим да бъдат записани в дарителската книга. 

 Не беше изяснено обстоятелството по “появата” на още една дарителска каса и 
кой прави проверка на даренията в нея. ЦН не е вземало решение за 
закупуването и. 

Заседанието беше закрито в 19:30 часа.

София, 11.05.2011 г.                                                 Протоколчик:

                                                                                                            (Георги Петров)
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