
Историческа справка (1994 – 2008 г.) 
 Всичко започна през лятото на 1994 година след честване на празника Св. Илия на 
Кремиковския манастир. Бяхме двайсетина души. Говорихме за промените, станали в 
квартала ни, за значението на християнството за запазването на българския дух и за 
отчуждението между хората. Някой спомена за масовото строителство на джамии в 
страната и за липсата на православен храм в квартал "Левски". Така съвсем спонтанно се 
роди идеята да създадем инициативен комитет за строителството на православен храм. 
Определихме датата 11.08.94 г. за провеждане на общо събрание за избор на църковно 
настоятелство. Уведомихме Софийската митрополия, направихме съобщения със скица на 
избраното от нас място - на ъгъла на улица "Станислав Доспевски" и улица "Владимир 
Вазов". 

 На уречения ден присъстваха трийсетина души между които: Милчо Стоилов - 
тогава кметски наместник на ТОА-Кремиковци, в чиито район беше квартал "Левски" , 
Николай Александров- общински съветник в СОС, свещеник Цветослав Йончев -            на 
църквата в "Кремиковци " и протоиерей на Кремиковския манастир, Георги Петров, 
Седефчо и Виена Дамянови, Здравка Христова, Емилия и Димитър Пенкови, Мария 
Робова, Йордан Михайлов, Николай Стефанов, Емил Иванов, Бойко Христов, Лили 
Мачканска, Евгения Михайлова, Петър Ризов и други. Събранието реши, че подкрепя 
предложението на ИК за построяване на православен храм, избра името на бъдещия храм 
да бъде "Св. Апостол Йоан Богослов", тъй като след направена предварително справка 
бяхме установили, че в София няма друг храм с това име. Избрано беше и Църковно 
настоятелство в състав:  Председател - свещеник Цветослав Йончев, зам. председател - 
Георги Петров, касиер - Седефчо Дамянов и членове Николай Александров, Любен 
Стоилов и резерва - Милчо Стоилов. За контролната комисия бяха избрани Димитър 
Пенков, Йордан Михайлов и Николай Стефанов. Всички обещаха да помагат и да 
подкрепят благородното начинание. Определи се постоянен ден за заседания на ЦН - 
всеки първи вторник от месеца в кафето на СДП на улица "Бесарабия" № 86. Всеки, който 
имаше желание можеше да присъства и да участва с идеи и предложения. 

Необходимо беше да се даде легитимност на ЦН и след наше писмо до Софийската 
митрополия на 27.09.1994 година епархийският съвет одобри състава на Настоятелството, 
изпрати писмо до него и блогослови идеята за изграждане на православен храм. Трябваше 
да се набират средства за строежа. Реши се, че в квартала има общински помещения, 
които могат да се използват като се предоставят от ТОА- Кремиковци на ЦН и то да  
скючи договори с търговски фирми за съвместна дейност. Подадени бяха молби до кмета 
на "Кремиковци", на чиято територия ще бъде храмът да предостави едно помещение в ж. 
к. "Левски-Г", в бл. 8 срещу новостроящето се училище и на улица "Бесарабия" № 35- 
бивш клуб на пенсионера, където да се развива търговска дейност и средствата от 
получените вноски да се събират в новооткритата сметка на ЦН. През месец октомври и 
декември 94 година те ни бяха предоставени за ползване срещу минимален наем, който 
ЦН трябваше да плаща в района. Тази форма на подпомагане се оказа удачна и може да се 
каже, че с тази си дейност най-големият спонсор за построяването на храма е районната 
общинска администрация. Изработен беше кръгъл печат с лика на Св. Апостол Йоан 
Богослов. За пропагандиране дейността на ЦН се възложи на издателска фирма 
"Паралакс" да отпечата 1000 броя църковни календари за 1995 година с иконата на 
светеца. Така с много ентусиазъм и желание за успех приключи първата година. 

Сега връщайки се назад и преглеждайки множеството документи си спомням колко 
много срещи е провело ЦН, с колко неочаквани препятствия се е сблъскало, колко 
неизпълнени обещания са давали някои хора. И в същото време много повярваха, че 
храмът ще бъде построен и помагаха със средства, а по-късно и с материали новия строеж. 



Тези хора вдъхваха кураж на настоятелите да търсят средства, да пишат писма с молби за 
помощ и да движат всичко. 

През 1995 година  чрез Николай Александров се внесе писмо от Църковното 
настоятелство до Столична община за отпускане безвъзмездно право на строеж върху 
1000 кв. м. общинска земя за изграждане на храма. С решение на Столичния общински 
съвет от 26 юли 1995 г. се отстъпва право на Софийската митрополия за строежа на храма. 
Определен е терен от 1000 кв. м. в южната част на ж.к. “Левски- зона Г, кв. 9, парцел ІІІ.  
С решение на Църковното настоятелство / пр. № 10 от м. септември 1995 г./ за архитект на 
храма беше одобрен арх. Юри Георгиев. Сключен беше договор, определящ финансовите 
и техническите условия между страните. Съгласно Протокол № 12 и на основание 
Договор № 1 бяха изплатени авансово дължимите суми за изготвянето на идейния проект 
на храма, който беше представен в Софийската митрополия и одобрен от Епархийския 
съвет.  

По проект православният храм включва: 
1.Кръстокуполен храм с обща застроена площ 240 кв. м. 

2.Височина на купола – 17,5 м. 

3.Хор-балкон със стълба от общата зала 

4.Предверие с помещения за канцелария и свещопродавница 

5.Звънарна със седем камбани, управлявани електронно 

6. Помещения на кота “минус 1” т. е.  в мазето за абонатна станция и       складови 
помещения с обща застроена площ – 240 кв. м. 

Георги Петров, който води преписките на ЦН и съхранява неговия архив,  направи  
благодарствена бланка, която да се попълва с данните  и да се връчва на дарителите на 
храма. През пролетта на 95 година ЦН реши да се свърже с архитекта на вече 
функциониращата църква в "Люлин" - арх. Юри Георгиев и да разговаря с него за 
изготвяне на архитектурен план. 

 През месец юли 1995 година по предложение на администрацията на ТОА-
Кремиковци, подкрепена с много подписи на жители на ж.к. "Левски -В, Г, и на живущите 
в къщите в кв. Левски, Народното събрание гласува присъединяването ни към район 
"Подуяне", където винаги е било нашето естествено място. На 22.10.95 година /неделя/ от 
11,30 ч. се направи първата копка и беше положен основният камък на новия храм. 
Приготвен беше курбан за около 300 души. Интересът на хората беше много голям. Освен  

курбан на присъстващите бяха раздадени останалите календари с иконата на Св. Апостол 
Йоан Богослов. Присъстваха: Негово преосвещенство епископ Иларион, представители от 
Светия синод и Софийската митрополия, както и г-н Никола Хаджиев – зам. кмет по 
култура на Столична община. 

Вноските от ЕТ "Бойа"за  магазина в 8-ми блок постъпваха редовно всеки месец, 
съгласно сключения договор, но фирмата "Велиана" не успя да развие търговска дейност в 
помещението на "Бесарабия" № 35. От нея беше направен частичен ремонт и бе открита 
партида за В и К и електроснабдяване. Вноски за ЦН не са внасяни и се взе решение да се 
потърси друга фирма, която да довърши ремонта и да започне дейност, за да внася по една 
минимална заплата за подпомагане на бъдещия строеж. В края на годината ЦН се обърна с 
молба към кмета на района за предоставяне на Настоятелството на терена, намиращ се 
близо до църквата, който да се използва за склад на строителни материали за храма и за 
изграждане на паркинг за леки и товарни коли. Молбата беше удовлетворена и ЦН сключи 



договор за съвместна дейност с ЕТ "Тихомир Терзийски", който васяше ежемесечни 
вноски за строежа и съхраняваше строителните материали за храма. 

През месец декември ЦН поръча на издателска фирма "Оларт" да подготви и 
отпечата 1500 броя църковни календари за 1996 година с рисунка на бъдещия храм. 

До края на 1995 г. е извършено следното: 
1. Църковното настоятелство е конструирано през м. юли 1994 година с 

благородното намерение да съдейства за построяването на православен храм в ж.к. 
"Левски-Г" в София. Съставът на ЦН и на КК е одобрен от Софийската митрополия - 
писмо №641/06.09.1994г. 

2. ЦН е направило постъпки пред СО и с решение № 4, Пр. 71/ 26.06.1995 г. на 
СОС за строеж на храма е определен терен от 1000 кв. м. в южната част на ж.к."Левски - 
зона Г", кв. 9, парцел 3. 

3. За набиране на средства за строежа на храма ЦН е открило банкова сметка в ТБ 
Биохим.    Направило е постъпки  пред кметския наместник на район "Кремиковци" - инж. 
Милчо Стоилов, на чиято територия ще се строи храмът, за  отпускане на две помещения 
за отваряне на магазини и отдаването им под наем за  събиране средства за строежа на 
храма. Със Заповеди № РД 52044/_20.10.94 и № РД 52048/17.11.94г. кметският наместник 
е удовлетворил молбата им. Сключени са договори за отдаването на помещенията под 
наем. Малкият магазин на ул. "Бесарабия" № 35 не е успял да започне работа, от 
наемателя са платени  таксите за смет, вода и електроснабдяване, големият магазин в 
ж.к."Левски" работи успешно и редовно внася месечните си вноски  в касата на ЦН . 

4. С решение на ЦН от м. септември 1995 година за главен архитект на храма е 
одобрен арх. Юри Георгиев. Сключен е договор, определящ финансовите и техническите 
условия между страните. 

5. С решение на ЦН за популяризиране дейността  е отпечатан православен 
календар за 1995 и 1996 год. 

6. През м. октомври 1995 година е направена първата копка на храма в 
присъствието на представители на Софийска митрополия, СО и много енориаши, 
приготвен е курбан за жителите на квартала, обявена е сметката за набиране на средства, 
събрани са първите дарения. 

7. През отчетната година и половина ЦН се е събирало редовно, водени са 
протоколи на заседанията, решенията са вземани с мнозинство и с разбиране важността на 
делото ,с което са се заели, на много от заседанията са присъствали и членове на КК. 

8. Приходите са от внесени в касата наеми за помещението в 8 блок и дарения, 
направени на първата копка за храма или внесени в банката по сметката на ЦН. За периода 
през касата на настоятелството са внесени 189 564 лева и в банката - 79 771,53. Общо 
приходите са 269 335,53 лева. 

9. Разходите са свързани с плащане на наеми в районната администрация, 
отпечатване на календари и даден аванс на арх. Георгиев за изготвяне проект на новия 
храм. Разходите през касата са 74 984,20 лева и през банката - 450 лева /банково 
обслужване/.  Общо разходите са 75 434,20 лева. 

10. Наличната сума на 31.12.1995г. е 193 901,33 лева, от които 164 296,53 лв. в ТБ 
Биохим и 29 604,80 лева в касата на ЦН.  

През 1996 година дейността на ЦН се изразява в следното: 



1. За събиране на повече средства за изграждане на храма  през м. октомври 1995 г. 
ЦН се е обърнало с молба към районния кмет за предоставяне за ползване на общински 
недвижим имот в ж.к. "Левски-Г". Молбата е удовлетворена и от 23.10.95 г. ЦН е 
сключило договор с "ЕТ Тихомир Терзийски" за развиване на съвместна дейност за 
охраняем паркинг и автосервизни услуги срещу ежемесечни вноски за строежа на храма.  

2. Договорът, сключен с ЕТ “Бойя” продължава и през 1996 година като след м. 
март вноските се правят по банков път. 

3. На 28.06.96 г. е сключен договор за съвместна дейност с Бойко Ламбаджиев за 
използване помещението  на ул. "Бесарабия" 35 като пункт за изкупуване на стъклен 
амбалаж, вноските по договора се правят през касата на ЦН и се внасят редовно. 

4. През м. март ЦН се е обърнало с молба до търговския директор на фирма 
"Итонг" за отпускане на строителни материали /газобетонови тухли/ за строежа на храма. 
Молбата е удовлетворена и фирмата е дарила 50 куб. м. тухли, които са прекарани до 
строежа. 

5. ЦН е поискало от СОС да му се предоставят безвъзмездно строителни материали 
/ винкели и тухли /от разрушената стара поликлиника. Молбата е удовлетворена и 
материалите са складирани на терена на ЦН. 

6. ЦН  се е обърнало с молба до "Кремиковци - ЕАД" ,до Института по черни 
метали и черна металургия, фирма "Стомана- Юпитер" и др. за дарение  на бетонно 
желязо и поцинковани тръби за строежа на храма. Получени са 6 тона желязо, 170 м. 
тръби, които се съхраняват на охраняемия терен на ЦН на бул. "Владимир Вазов". Закупен 
е дървен материал /дъски и греди/ необходими за кофража. 

7. На заседание на Епархийския съвет с № 24/14.03.96г. е одобрен идейният проект 
на храма. 

8. Заседания на ЦН са водени всеки месец, протоколите отразяват целогодишната 
дейност на настоятелите. 

9. ЦН като е взело предвид нарастващата инфлация се е постарало да запази парите 
си като е внасяло на срочен депозит част от сумите в банката, а с част от средствата е 
закупило валута. 

  10. Приходите са от внасяни наеми от отдадените помещения и терен, както и от 
дарения, внесени в касата и в банковата сметка на настоятелството. Приходите през 
годината са: 

- през касата                          440 504,80лв. 

- през ТБ "Биохим"            1192 500,37лв. 

  Общо                                  1 637 005,17 лв. 

11. Разходите на ЦН за 1996 г. са за платени наеми в район "Подуяне", транспорт и 
закупуване на материали, отпечатване на календари и визитки с иконата на Св.Ап.Йоан 
Богослов, закупени са и 550 долара за 528 000 лева. Направен е срочен депозит с 600 000 
лева. Общо разходите за годината са: 1436 359,30 лева по касов и банков път. 

12. Наличната сума на 31.12.96 г. е 200 645,87 лв. 

            -в ТБ " Биохим"  197 100,37лв. 

   - в касата                 3 545,50лв. 

През 1997година дейността на ЦН по изграждане на храма продължава в 
следните направления: 



1. За увеличаване на средствата, необходими за строежа на храма по молба на ЦН, 
кметът на район "Подуяне"- инж. Звездомир Запрянов,  на 28.12.96 г. е преотстъпил право 
на  ползване на терен с постройки в ж.к. "Левски - В" за оформяне на паркинг , склад за 
материали  и съпътстваща дейност. Сключен е договор с ЕТ "Стасимекс", който не е 
реализиран и от м. септември 96 г. е сключен договор с фирма "Стилстрой", която е 
започнала своята дейност и от м. октомври внася дължимите по договора суми в касата на 
настоятелството. Предвид започващия строеж на храма има уговорка за използването на 
транспортната и строителна техника, с която разполага фирмата за транспортни и други 
услуги. 

2. Вноските от терена в ж.к. "Левски-Г" и от магазина в бл. 8 продължават да се 
внасят по банков път в сметката на настоятелството, а от малкото магазинче на ул. 
"Бесарабия" 35- в касата на ЦН. 

3. За част от терена в "Левски-Г" има собственик - Станимир  Антов и с решение на 
настоятелството му се изплаща по една МРЗ месечно. 

4. ЦН е отправило молба до Министерския съвет- Дирекция по вероизповеданията 
за отпускане на сума за строежа на храма. На 20.11.97 г. е преведена сумата от 1 000 000 
лева. 

5. Предвид високата инфлация в началото на годината ЦН е закрило срочните си 
депозити и е закупило валута за 980 774 лева - 623 долара. 

6. През лятото на 97 година ЦН е подпомогнало манастира "Св. Георги" в 
Кремиковци с материали и работа за изграждане на стара стена към оградата на 
манастира.  

7. Изготвена е виза за строеж на храма и на 21.12.97г. е направен изкоп с багер, 
транспортирана е земната маса и с това практически се слага началото на строежа на 
новия храм. 

8. Приходите през отчетната година са от вноските на наемателите, съгласно 
сключените договори, дарения от МС , от фирми и физически лица. По решение на ЦН на 
всички дарители се издава благодарствено писмо, което съпътства приходния документ 
ако вноската е направена през касата на ЦН. За годината приходите : 

-  през касата                    3 453 720 лв. 

-  през ТБ "Биохим"         5 390 275 лв. 

общо                                 8 843 975 лв. 

9. Разходите на ЦН през отчетния период са свързани с редовно плащане на 
наемите в район "Подуяне", съгласно сключените договори, транспорт на материали, 
изкоп с багер , закупуване на валута, както и с внасянето на срочен депозит в ТБ"Биохим" 
. Разходите през годината са: 

-през касата              2 862 199 лв.  

- през "Биохим"          955 400 лв.  

 общо                         3 817 599 лв. 

10. С наличността от предходната година към 31.12.97 г. ЦН разполага със 
следните суми: 

- наличност в ТБ" Биохим" - 4 631 976,00 лв. 

- наличност в касата           -  1 606 114,00 лв. 



- депозит в ТБ" Биохим"     -  1 144 293,00 лв. 

- закупена и дарена валута -        1 273,00 долара 

Дейността на ЦН на храм “Св. Ап.  Йоан Богослов" за 1998 година се 
изразява в: 

1. През 1998 година е започнало строителството на новия храм и ЦН  се е справило 
с основните си задачи. 

2. С решение на ЦН от 12.01.98 г. е открита втора сметка на настоятелството в ДСК 
- клон "Левски-В". 

3. Договорите с наемателите на четирите обекта продължават през цялата година. 

- За магазинчето на ул. "Бесарабия" 35 е сключен договор с ЕТ "Нели-55" за продажба на 
пластмасови и санитарни изделия. Вноските, съгласно договора /една МРЗ/ постъпват 
регулярно през касата на ЦН. 

- Вноските от терена в "Левски - В", ползван от Тихомир Терзийски са постъпвали 
редовно чрез ТБ"Биохим". 

- Вноските , които дължи по договор ЕТ "Бойа" /10 МРЗ/ не се внасят редовно, не се 
съобразяват с променящата се  МРЗ и се налага изравняване. През 98г. са внесени 
останалите от 1997 г. суми. 

- Вноските, които дължи фирма Си-Джи-ЕС-Транс  /съдружник и наследник на 
"Стилстрой"/ за ползване на терена със сградите в "Левски-В" се внасят в касата с 
приходни ордери на ЦН. По предварителна договорка през отчетната година 
настоятелството е ползвало транспортни услуги от фирмата, която често е осигурявала 
бетон-помпа и строителни материали /бетонов разтвор/, заплащани от настоятелството. 
Документите са оформяни чрез ежемесечни протоколи от двете страни. 

- До м. юли продължава изплащането на една МРЗ на Станимир Антов за ползвания от ЦН  
негов терен. 

-Сключен е договор с Костик Михайлов за ползване от него на част от терена, но в касата 
на настоятелството са внесени само 600 000 лева. Фирмата не е успяла да усвои терена и 
договорът е прекъснат. 

4. Наемите, дължими от ЦН на район "Подуяне" са внасяни редовно, както 
изискват условията на договорите. 

5. Сключен е договор с ЕТ"Гримит" - строителна фирма, която да извърши 
строителни работи до завършване на нулевия цикъл на храма. Заплащането става с 
авансови суми до пълното изплащане на 30 млн. лева. 

6. За нуждите на строителството са закупени строителни материали /бетонно 
желязо, дървен материал за кофраж и бетонов разтвор/ за около 18 млн. лева. 

7. ЦН е търсило начин за осигуряване на средства за строежа на храма. Писани са 
писма с молба за финансова помощ до МС, Софийска митрополия, "Биохим", 
"Кремиковци", "Инжстрой", "Елит-Инс", Застрахователно дружество, 
Винпром","Булгартабак" Ф-ма "Монтажи",Общинска фирма "ВиК",Централен 
кооперативен съюз и др. ЦН се е обърнало с молба да "Итонг" за дарение на 40 куб. м. 
газобетонови блокчета и до "Геовод-инженеринг" за дарение на 120 кг. бронз за отливане 
на камбани за храма. 

8. През отчетната година е започнал реалният строаж на храма. ЦН се е събирало 
на заседания, но често решенията са вземани от двама-трима души предвид наложените 



темпове на строителството. Приходните и разходните документи са твърде много, 
забелязва се забавяне при вписването им, което затруднява отчетната дейност на 
комисията. 

9. Приходите се формират от внесени наеми съгласно сключените договори ,от 
дарения на физически лица, както и от Софийска митрополия-15млн.,МС-3 млн., 
ТБ"Биохим" - 5 млн., ЦКС- 1 млн. На всички дарители е изпратено благодарствено писмо. 
Приходите на ЦН през годината са: 

- през касата                   15 091 870 лв. 

- през ТБ"Биохим"         33 325 963 лв. 

-  през ДСК -                    1 398 404 лв. 

Общо                              49 816 237 лв. 

10. Разходите на ЦН през отчетния период за свързани със заплащане на 
строителни материали,техния транспорт до обекта и авансови вноски на ЕТ"Гримит"- за 
извършени строителни работи. Първата вноска за фирмата е направена във валута - 
внесени са 1273 долара. Разходите за годината са: 

-чрез "Биохим"        2 011 500 лв. / бетонов разтвор,банк. обсл./ 

- чрез ДСК                       6 000 лв / банк.обсл./ 

- чрез касата           49 419 053 лв.  

11. Като се вземе предвид наличността в банките и касата на настоятелството  в 
началото на годината, към 31.12.1998 година ЦН има следните суми: 

- наличност в " Биохим"    -  3 296 439 лв. 

- наличност в ДСК             -     242 404 лв. 

- наличност в касата          -  1 178 931 лв. 

- депозит в " Биохим"         -  1 179 097 лв. 

 

През 1999 г. ЦН е провеждало дейност главно за довършването на храма. 
1.  Строителството на храма е продължило и през отчетната година. Приключила е 
дейността на строителната фирма ЕТ"Гримит". Последната вноска  от 485 000 лева е 
направена на 05.01.99 г. Фирмата е изпълнила задълженията си по договора /изграждане 
на нулевия цикъл на храма/ и настоятелството е изплатило цялата сума по договора с нея. 

2. Заседанията на ЦН са се правили веднаж месечно, но често са отсъствали част от 
членовете, а решенията и действията понякога не търпят отлагане. Комисията обръща 
внимание на председателя на настоятелството да засили контрола по отношение на 
присъствие и активизиране на всички членове. 

3. Сключените договори продължават да действат и през отчетната година. 

 - договорът с ЕТ"Нели-55" е прекратен по взаимно съгласие през м. октомври 99 г. 
и през м. ноември е сключен договор с ЕТ "Светла Цекова" за продажба на книжарски 
стоки, парфюмерия и дребна кинкалерия. Наемът остава същият /една МРЗ/. Вноските се 
правят ежемесечно през касата на настоятелството. 

 - договорът с ЕТ"Бойа" за магазина в "Левски-Г" е за 11 МРЗ от 20.11.98 г. 
Вноските се правят чрез ТБ"Биохим"- до м. март вкл. , от м. април - в ДСК. Вноските са 
правени на части с доплащане през следващия месец. За м. декември 1999 г. са внесени 



само 588,50 вм. 737 лева. Фирмата има затруднения при изплащането на наема и с 
одобрението на ЦН дели наема с ЕТ"Мария Вичева и синове". 

 -договорът с Тихомир Терзийски /10 МРЗ/ продължава действието си . Вноските се 
правят редовно чрез ТБ"Биохим". 

 -договорът с фирма "Си-Джи-Ес-транс" е за 12 МРЗ за 6 месеца и 11 МРЗ за 6 
месеца. Вноските се внасят през касата, продължава съвместната дейност. ЦН ползва 
фирмата за транспорт на строителни материали, услуги с бетонпомпа и др. Фирмата  е 
закупувала със средства на ЦН бетонов разтвор. Разходите на фирмата са отчитани с 
ежемесечни протоколи. 

3. Сключен е договор с ЕТ"Красимир Григоров" за изработване на металните 
прозорци /решетки/ за храма. Заплащането става чрез протоколи и фактури. 

4.  С решение на ЦН строителна фирма  "Мико Консулт-ООД" от м. май.99 г.  е 
започнала да работи на строежа на храма. Обектът е заграден от фирмата с метална 
ограда, докарани са два фургона, където спят част от работниците. По този начин се и 
охраняват строителните материали на строежа. Плащането става чрез авансови вноски за 
извършени от фирмата СМР. 

5.  Приходите се реализират чрез наемите, внасяни съгласно сключените договори и 
дарения по банков път. През годината приходите са: 

- през касата              10 263,00 лв.  

- през "Биохим"           9 017,79 лв. 

- през ДСК                   6 098,89 лв. 

6.Общо                       25 379,68 лв. 

  Разходите през отчетната година са свързани със закупуване на дървен материал, 
желязо, бетон, транспорт , заплащане за изработка на прозорци и авансови вноски на 
строителната фирма "Мико Консулт-ООД". Разходите за годината са:  

- през касата -            22 857,16 лв. 

- през ДСК    -                   14,25 лв. 

- през "Биохим"                12,00 лв. 

Общо                           22 883,41 лв. 

7. Заедно с наличността в началото на годината на 31.12.1999 г. ЦН разполага със 
следните суми: 

- наличност в ТБ"Биохим"         1 162,22 лв. 

- наличност в ДСК                      3 327,27 лв. 

- наличност в касата                   2 724,77 лв. 

- депозит в "Биохим"                  1 187,95 лв. 

  Общо                                          8 402,21 лв. 

 

През 2000 година ЦН трябваше да запази извършеното през годините - 
поради обективни причини строителството практически беше спряно. 

 



1. Заседания на ЦН са провеждани ежемесечно, но присъствието на някои членове е 
почти символично. През годината е извършена голяма част от планираната строителна 
дейност. 

2. За  осъществяване на по-добър контрол на строителството, ЦН е взело решение да 
делегира права  за надзор на инж. Лазар Пушкаров /за периода март-октомври/. Той е имал 
задълженията да закупува строителни материали и да ги транспортира до обекта, да 
контактува с работниците и техническия ръководител на фирмата, както и да осъществява 
връзката с настоятелството. Гласуван му е хонорар в рамките на една МРЗ /67 лева/ за 
месец, в които влизат и суми за закупуване на карта за градския транспорт. 

3. Сключените договори продължават да действат . Кметът на район "Подуяне" е 
продължил срока на договорите за терените в "Левски - В и Г", но съгласно две наредби на 
СО е определен ежемесечен наем за терена в "Левски - В" - 235,12 лв. , а за терена в 
"Левски Г" - 230,56 лв. 

- Наемателят на магазинчето на ул. Бесарабия, Светла Цекова редовно е внасяла вноските 
през касата на настоятелството до м. септември вкл., а от м. октомври - в ТБ "Биохим" 

-  Наемателят на магазина в 8 бл. в ж.к. "Левски-Г", ЕТ"Бойа" е внесла молба до ЦН за 
намаляване на сумите, които внася предвид свитото потребление и драстичното 
намаляване на оборота. ЦН е взело решение наемателят от м. декември 99 г. да внася 
ежемесечно по 588,50 лв ., а от м. октомври 2000 г . по-600,00 лв. Дължимите суми са 
внесени. 

- Наемателят на терена в ж.к. "Левски-Г"Тихомир Терзийски внася по договор 15 МРЗ  в 
ТБ"Биохим". Всички дължими вноски са направени. 

-"Си-Джи-Ес-Транс"-наемател на терена в Левски-В"  съгласно договор с ЦН внася по 12 
МРЗ до м. октомври вкл. и съгласно анекс към договора - от м.ноември 2000 г. - по 13 
МРЗ. До м. август вноските са правени през касата и сумите са издължени. От м. 
септември 2000 г. по решение на ЦН вноските трябва да се правят чрез ДСК. До края на 
годината са внесени 1997,00 лева. Наемателят дължи още 1 905 лева. През годината ЦН е 
ползвало услуги с транспорт от фирмата като разходите са отчитани с ежемесечни 
протоколи. 

4. Приходите на ЦН се реализират от постъпленията от наемите от предоставените 
обекти и от дарения на физически лица и институции. По-крупна сума е дарена от Тоти 
Бенчев - 3 700 лева. Софийската митрополия е дарила 31 000 лева, Дирекцията по 
вероизповедания към МС - 3 000 лева  Социадемократическата партия в район "Подуяне" 
- 3 000 лева и "Метал-Пак-ООД"- 1 600 лева. 

Общо приходите  на настоятелството за годината са: 

- през касата                    6 842,00 лв. 

- през ТБ"Биохим"        57 158,56 лв. 

- през  ДСК                      9 297,00 лв. 

- депозит в "Биохим"      1 400,00 лв. 

общо приходи                74 697,56 лв. 

5. Разходите на ЦН през годината са свързани със закупуването на дървен материал, 
желязо, тухли, цимент, теракол, шиндли за покриване на купола и други строителни 
материали, както и за транспортирането им до строежа. 

Общо разходите на настоятелството за годината са: 



- през касата             73 738,14 лв 

- през "Биохим"              44,10 лв /банк.обсл. и комис./  

- през ДСК                      34,50 лв./банк.обсл.и комис./ 

общо разходи           73 816,74 лв. 

6. С наличните суми в банките и касата в началото на годината на 31.12.2000 година 
ЦН има в наличност следните суми: 

- ТБ"Биохим"                 1 926,68 лв. 

- ДСК                              2 090,50 лв. 

- в касата                         2 678,63 лв. 

- депозит в "Биохим       1 400,00 лв. 

общо наличност              8,095,81 лв. 

Дейност на ЦН "Свети Апостол Йоан Богослов" за 2001 година: 
 1. През отчетната година настоятелството се е събирало на заседания, които за 
съжаление не са посещавани  редовно  от всички членове. В края на 2000 г. работниците 
на строителната фирма са преместени на друг обект и строежът на храма практически е 
спрял. ЦН е взело необходимите мерки за запазването на строежа. Куполът е покрит с 
мушама,  горната част от оградата на обекта е покрита с бодлива тел, направени са 
временни железни врати на постройката, заключени с катинари. Въпреки това през зимата 
на няколко пъти оградата е разбивана, от постройката са откраднати вратите, останалите 
тухли и употребявания за кофраж дървен материал. През лятото от строителната фирма са 
изработени от бетон орнаментите за купола на храма, но не са качени и монтирани на 
място. Дейността на ЦН е била съсредоточена към популяризиране строежа на храма и 
сремеж за събиране на средства. 

2.  През м. ноември кметът на района е подновил сключените с ЦН договори за 
ползване на двете помещения за още три години.   

- ЕТ "Светла Цекова", ползваща магазинчето на ул. "Бесарабия"35 внася вноските по 
договора в "Биохим" 

- ЕТ" Бойа" и ЕТ "Мария Вичева", които ползват магазина в "Левски- Г" не са внесли 
всичките суми, които дължат за годината. Мария Вичева не е внесла 200,00 лева за м. 
декември, а Бойка Трифонова дължи за десет месеца 4000 лева ,от които е внесла в 
"Биохим"- 1 200 лева и в касата на настоятелството- 800 лева. Договорът й  е изтекъл в 
края на м. октомври и не е продължен. Остава да дължи на ЦН сумата от 2000 лева. На 
28.10.2001 г. ЦН е сключило договор с ЕТ "Ралица - Рада Иванова" за ползване на 2/3 от 
помещението  с предмет на дейност- отдаване на видеокасети под наем. Месечният наем е 
определен на 400 лева. С анекс към договора  тя поема задълженията на Бойка Трифонова 
в размер на 2 000 лева, които ще внася на вноски до края на м. март 2002 г. За останалата 
част от 1/3 от помещенията договорът е подновен с Мария Вичева с месечен наем 200 
лева. 

- Част от терена в "Левски-Г" е върнат на собствениците и наемателят Тихомир Терзийски 
го е закупил.  С решение на ЦН  месечният му наем е намален от м. февруари на 1 000 
лева.  Вноските, които е внесъл в "Биохим" са до м. август вкл. До края на годината дължи 
4 000 лева. Необходимо е да се изясни с район "Подуяне" точно каква част от терена е 
общински , за да може да се актуализира и договорът с наемателя. 



-Съгласно решение на ЦН от м. септември 2000 г. наемателят на терена в "Левски-В"-"Си-
Джи-Ес-Транс" трябва да прави месечните вноски в ДСК. Наемателят дължи за 
последното тримесечие на 2000 година 1793 лева и  за 2001 година - 4 130 лв.  Общата 
сума, която дължи фирмата  до края на отчетната година е 5 923 лева. ЦН е писало 
предупредителни писма до наемателя, но резултатът е незадоволителен. 

3.  Приходите на ЦН за годината са сравнително малко. Реализирани са от внесените 
наеми, дарения и от МС - Дирекция по вероизповеданията -5 000 лева. 

Приходите  за 2001 година са: 

- през ТБ"Биохим"             19 645,81 лв. 

- през ДСК                          10 716,14 лв. 

- през касата                             800,00 лв. 

Общо                                    31 161,95 лв. 

4.  Разходите са свързани с изплащане на вноски на строителната фирма "Мико 
Консулт" за извършена работа през предишната година, закупуване на материали /пясък, 
баластра,цимент/ за изработването на профилите за купола, транспорт, платени наеми на 
район "Подуяне", платени суми  за изработването на металния кръст за купола и на  
постоянните метални врати на храма / по проект, даден от архитекта/. 

 Разходите за годината са: 

- през касата                  22 918,51 лв. 

- през "Биохим"                    43,00 лв./банк.обсл.ком./ 

- през ДСК                             34,50 лв./банк.обсл.ком./ 

Общо разходи                    22 996,01 лв. 

5. Като се вземат предвид наличностите в началото на годината, на 31.12.2001 година 
ЦН има: 

- в ТБ"Биохим"                6 129,49 лв. 

- в ДСК                             8 572,15 лв. 

- в касата                             160,12 лв. 

- депозит в "Биохим"       1 300,00 лв. 

 

Дейност на ЦН "Свети Апостол Йоан Богослов" за 2002 година: 
1. През 2002 година настоятелството се е събирало на заседания, на които са решавани 
организационни въпроси, свързани с изграждането на храма. По семейни и здравословни 
причини трима от членовете на ЦН и КК  от дълго време не са посещавали заседанията на 
ЦН и практически не са участвали в работата на ЦН. За да се разшири дейността на ЦН в 
състава му и в КК от началото на 2002 година са привлечени Панайот Панайотов, Васил 
Христов и Евстати Златарев. 

2.  През 2002 година договорите за ползване на двете помещения продължават да 
действат, но сумите от наемателите се внасят със закъснение от по няколко месеца и КК 
обръща внимание на ЦН да бъде по-настоятелно за събирането им.  ЦН е писало 
предупредителни писма до наемателите,  но резултатът е незадоволителен. 

- ЕТ "Светла Цекова", ползваща магазинчето на ул. "Бесарабия"35 внася вноските по 
договора в "Биохим". Дължи вноски за девет месеца /900 лева/. 



- ЕТ" Ралица" и ЕТ "Мария Вичева", които ползват магазина в "Левски- Г" не са внесли 
всичките суми, които дължат за годината. Мария Вичева не е внесла 1000,00 лева за м. 
август-декември, а ЕТ “Ралица” – дължи 1275,00 лева за м. октомври-декември.Сумата от 
2000 лева,определена с договора е внесена в срок. 

- Част от терена в "Левски-Г" е върнат на собствениците и наемателят Тихомир Терзийски 
го е закупил. През 2002 година той не е внасял по сметките на ЦН сумите, определени с 
договора, а само тези, които ЦН трябва да внесе като наем в районната администрация. 
Затова с решение на ЦН е направено заявление до кмета на района за прекратяване на 
договора, считано от 01.10.2002 година . 

- Наемателят на терена в "Левски-В"-"Си-Джи-Ес-Транс"  дължи вноски за последното 
тримесечие на 2002 година - 2700 лева. 

3.  Приходите на ЦН за годината са сравнително малко. Реализирани са от внесените 
наеми,  от дарения и от МС - Дирекцията по вероизповеданията  в размер на 5 000 лева. 

Приходите  за 2002 година са: 

- през ТБ"Биохим"             27 710,46 лв. 

- през ДСК                            4 623,35 лв. 

- през касата                            20,00 лв. 

Общо :                                32 353,81 лв. 

4.  Разходите са свързани с изплащане на вноски на строителната фирма "Мариверг", 
с която е сключен договор през м. април за довършителни работи и покриване на храма, 
платени наеми на район "Подуяне", платени суми  за изработването и монтирането  на 
металния кръст за купола и на  постоянните метални прозорци / по проект, даден от 
архитекта/,за закупуване на мазилка за измазването отвън на храма. 

 Разходите за годината са: 

- през касата                  29 416,20 лв. 

- през "Биохим"                    38,50 лв./банково обслужване и комисионни/ 

- през ДСК                            36,00 лв./банк.обсл.ком./ 

Общо разходи :               29 490,70 лв. 

5. Като се вземат предвид наличностите в началото на годината, на 31.12.2002 
година ЦН има: 

- в ТБ"Биохим"                13 501,45 лв. 

- в ДСК                               3 659,50 лв. 

- в касата                               563,92 лв. 

- депозит в "Биохим"       1 300,00 лв. 

 

Дейност на ЦН “СВЕТИ АПОСТОЛ ЙОАН БОГОСЛОВ” ЗА 2003 година. 
І. ЦН е развивало нормално своята дейност и своевременно е решавало текущите 

въпроси. 

ІІ. През 2003 г. договорите за ползване от наемателите на предоставените на ЦН 
имоти продължават да действат. 



1. ЕТ “Светла Цекова”, ползваща магазинчето на ул. “Бесарабия” № 35 внася 
вноските по договора в ТБ “Биохим”.Внесла е дължимите за 2002 година 900 лева, но за 
2003 година е  внесла  само 330 лв за м. І, ІІ и ІІІ. Дължи 990 лв до края на 2003 г. /9 
вноски по 110 лева/. 

 2. ЕТ “Ралица”, ползваща помещение в бл. 8 на “Левски-Г” внася вноските в ТБ 
“Биохим”. Внесени са 1200 лева /част от дължимите за 2002 година 1275 лева./ Остава да 
дължи още 75 лева за м. ІХ 2002. За 2003 г. са внесени 3 200 лв.-  за м. от І до VІІІ 
включително. Дължи още 1 600 лв до края на 2003 г., плюс още 75 лв. неуредени от 2002 
г./4 вноски по 400 лв и 75лв.-02г./ 

 3. ЕТ “Мария Вичева”, ползваща помещение в бл. 8 на “Левски-Г”, внася вноските 
в ТБ “Биохим”. Внесени са дължимите от 2002 година 1000 лева, но за 2003 г. е внесла  
само 2 000 лв.- за м. от І до Х включително. Дължи още 400 лв до края на 2003 г./две 
вноски по 200 лева/ 

 4. “Си-Джи-Ес-Транс” ООД, ползващо терен в “Левски-В” внася вноските в ТБ 
“Биохим”. За 2003 г. е внесло 1800 лева – дължимите вноски за 2002 година и само 1800 
лева –  за м. от І и ІІ включително за 2003 година. Дължи още 9 000 лв до края на 2003 
г./10 вноски по 900 лева/ 

 През м. Юни 2003 година ЦН е писало писма с предупреждения до всичките 
наематели, но резултатите не за задоволителни. Контролната комисия препоръчва на ЦН 
да направи всичко възможно за събирането на дължимите суми от наемателите и 
внасянето им в срок, така както го изискват сключените с тях договори. 

 ІІІ. По приходите на ЦН.  

 1. Комисията констатира, че през отчетната 2003 г. приходите са сравнително 
малко. Реализирани са само 12 230 лв от наеми по договорите за годината в това число 
внесени от наеми за 2002 г. 5 875 лв. 

2. От Дирекцията по вероизповеданията са преведени  3 000 лв. 

3. Дарител  ЕТ“Стенли” 50 лв. 

4. Чрез ДСК дарения от частни лица - 40 лв. 

5. От лихви общо 17,17 лв 

6. Чрез касата дарения 131,28 лв 

 Общо по приходите за 2003 г.: 

 през ТБ “Биохим” – 16,627.33 лв. 

 през ДСК               –       43,39 лв. 

 през касата             –     131,28 лв. 

 всичко                    – 16,802.00 лв. 

 ІV. По разходите на ЦН. 

 Разходите са свързани основно със заплащане на материали и труд по 
доизграждане на храма, наеми за стопанисваните имоти, консумативи – ел. енергия и др. 

 Общо разходите възлизат на 26,655.20 лв. 

 V. Рекапитулация 

 Като се вземат предвид наличностите в началото на 2004 г. ЦН има: 

в ТБ “Биохим” – 5,086.78 лв. 



 в ДСК               –    966.86 лв. 

 в касата             – 1,740.00 лв. 

 всичко             – 7,793.67 лв. 

Дейност на ЦН "Св.Апостол Йоан Богослов" за 2004 година: 
І.   Административна дейност 

1. ЦН е развивало нормално своята дейност и своевременно е решавало текущите 
въпроси. 

2. Сключен е договор с ЕТ "Боби" за остъкляване на храма. Платени са общо 3472,76 
лева за стъкла, работа и заплащане на алпинисти за остъкляване на най-горните 
прозорци. 

3. На Тони Николов  заедно с материалите е заплатена сумата от 2286,58 лева за 
изработване на ел. инсталацията на храма. 

4. Сключен е договор с фирма "Елитком 95" АД за охрана на храма със СОТ за месечна 
сума 30 лева. Заедно с охранителните такси  и монтирането на охранителната техника 
е заплатена сумата от 788 лева. 

5. Редовно са плащани дължимите наеми на район "Подуяне" за предоставените 
помещения и терен. 

ІІ. Дейност на ЦН с фирмите, ползващи помещенията и терена, дадени  от район 
"Подуяне" През 2004 г. договорите за ползване от наемателите продължават да действат. 

1. ЕТ "Светла Цекова", ползваща магазинчето на "Бесарабия" № 35 внася вноските по 
договора в ТБ "Биохим". Внесла е дължимите за 2003 година 990 лева, но за 2004 
година е внесла само 240 лева /за м. януари и февруари/ . Дължи 1200 лева. 

2. ЕТ "Ралица", ползваща едно помещение в бл. 8 в "Левски - Г" внася дължимите вноски 
по договора в ТБ"Биохим". Внесла е 1600 лева за 2003 година и 4800 лева за  времето 
от януари - декември 2004 година. Дължимите 75 лева за 2002 година не са внесени, 
тъй като ги е дала за неплатени сметки за парно от предишния наемател. 

3. ЕТ"Мария Вичева", ползваща едно помещение в бл. 8 в ж.к. "Левски - Г" също внася 
дължимите вноски в ТБ"Биохим". Внесла е 2800 лева /дължимите 400 лева за 2003 
година/ и 2400 лева за периода януари-декември 2004 година. 

4. От месец април 04 г. ЦН е сключило договор с фирма ЕТ "Динамит" за ползване на 
малкото трето помещение в бл. 8. Договорът е до края на годината като вноските са 
определени за месеците от април до септември по 120 лева и от октомври- декември по 
150 лева. Внесени са всички дължими суми - 1170 лева. 

5. "Си-Джи-Ес-Транс- ООД, ползваща терена в "Левски - В" е внасяла дължимите вноски 
в ТБ"Биохим" и  в ДСК. Внесла е сумата от 16000 лева, от които 9000 лева за 2003 
година и 7600 лева за 2004 година. От 01.01 2004 година е сключен анекс с фирмата 
като дължимите вноски са определени на 700 лева. Остават задължения на фирмата за 
2004 година - 800 лева. 

Касиерът на Настоятелството е изготвял справки за дължимите суми от наемателите и 
Председателят им е изпращал писма с предупреждения за своевременното внасяне на 
вноските, но въпреки това не всички са били изрядни. Контролната комисия 
препоръчва на ЦН да направи всичко възможно за събирането на дължимите суми и 
внасянето им в срок, така както го изискват сключените с тях договори. 

ІІІ. По приходите КК констатира: 



1. Приходите са предимно от внесени вноски от наемателите на магазините и на 
терена. Реализирани са            28200,00 лева.  

2. От дарения са получени          326,00 лева 

3. От начислени лихви                   33,04 лева 

Всичко приходи :                      28559,04 лева 

ІV. По разходите на ЦН 

Разходите са свързани предимно със закупуване на материали и труд за остъкляване на 
храма и ел. инсталацията, както и за наеми за стопанисваните имоти, консумативи и 
др. Общо разходите възлизат на 10875,30 лева. 

V.Рекапитулация 

Като се вземат предвид наличностите на 31.12 2003 година в края на 2004 година ЦН 
има: 

1. В ТБ"Биохим"           24271,16 лева 

2. В ДСК                            952,55 лева 

3. В касата                         253,70 лева 

Всичко                        25477,41 лева 

Дейност на ЦН "Св. Ап. Йоан Богослов" за 2005 година: 

І. Административна дейност 

ЦН е развивало нормално своята дейност през годината и своевременно е решавало 
текущите въпроси. С решение на Настоятелството през месец октомври 2005 година 
сметката в ДСК е закрита, тъй като постъпления в нея няма, а банковото обслужване е 5 
лева месечно. 

ІІ. Дейност на ЦН с фирмите, ползващи помещенията и терена, дадени от район 
"Подуяне". През 2005 година договорите с фирми, ползващи магазина на "Бесарабия" № 
35 и терена в ж.к. "Левски -В" продължават да действат. Договорът на ЦН с район 
Подуяне за магазина в  8 блок в ж.к. "Левски-Г" е прекратен от 01.06.05 г.   

1. ЕТ "Светла Цекова",  ползваща помещението на ул. "Бесарабия" № 35 внася 
дължимите по договор суми в ЕЙЧ ВИ БИ Биохим и в касата на Настоятелството. Внесла 
е дължимите 1200 лева за 2004 година и 1260 лева за 2005 година. Съгласно анекс от м. 
декември 04 г. внася по 150 лева /МРЗ/ за летните месеци и по 120 лева - за зимните 
/1,2,3,11,12/. Дължи за месец октомври 150 лева и за м. ХІ и ХІІ - 240 лева. Общо 390 лева. 

2. Си-Джи-Ес-Транс-ООД, ползваща терена в "Левски - В". Съгласно анекс от 2004 
година внася по 700 лева. Задълженията на фирмата за 2004 година са 800 лева, които са 
внесени в ТБ"Биохим" през м. януари 2005 година. За отчетната година фирмата дължи на 
Настоятелството 8400 лева. Внесени са 6600 лева. Остава да дължи 1800 лева. 

3. През месец април 2005 година с решение на СОС магазинът в 8 блок в ж.к. "Левски-
Г" е продаден. Наемателите нямат задължения към ЦН за 2004 година. За 2005 година 
Мария Вичева е внесла 1100 лева /5 вноски по 220 лева/, а ЕТ"Ралица" е внесла 2000 лева 
/5 вноски по 400 лева/. С това за съжаление се прекратяват наемните отношения между 
ЦН и район "Подуяне" за помещенията в 8 блок в ж.к. "Левски - Г", както и договорите на 
ЦН с фирмите, ползващи тези помещения. 



 През отчетната година ЦН е писало предупредителни писма до ЕТ "Светла Цекова" 
и до "Си-Джи-Ес-Транс" които погасяват част от задълженията си в следващата година, но 
резултатите са незадоволителни.  

ІІІ. По приходите КК констатира: 

1. Основната част от приходите на ЦН са от постъпили вноски от наеми за магазините и 
терена                                                                          -  12960,00 лв. 

2. Дарение от социалдемократическата партия в р-н Подуяне    -     3000,00 лв. 

3.От  други частни лица                                                                    -        59,00 лв. 

3. Начислени лихви                                                                           -        21,67 лв. 

Всичко приходи                                                                                -    16040,67лв. 

ІV. По разходите 

1.През 2005 година е довършена работата по ел. инсталацията. От фирма "Изорем" е  
направена  хидроизолация на горните тераски.  

2.С решение на ЦН през пролетта фирмата "ЕН-Пи-СИ" е започнала работа по 
вътрешното измазване на храма. Купувани са строителни материали /бетон, теракол, 
дървен материал, варов разтвор, боя и др./ Направена е В и К инсталацията. 

Общо разходите през касата са                                                          38148,86 лв. 

За банково обслужване                                                                             75,00 лв. 

Всичко разходи                                                                                    38223,86 лв. 

V. Рекапитулация 

Като се вземат предвид наличностите на 31.12.2004 година, в края на 2005 година ЦН има: 

1. В ЕЙЧ ВИ БИ БАНК Биохим                                                            620,42 лв. 

2. В касата                                                                                              2673,80 лв. 

Всичко:           3294,22 лв.     

Дейност на ЦН "Св. Апостол Йоан Богослов" за 2006 година. 
І. Административна дейност 

1. ЦН е продължило нормално своята дейност и през 2006 г. и своевременно е решавало 
текущите въпроси. 

2. Решено е да се свърже магазинчето на "Бесарабия" № 35 с интернет като ЦН поема 
инсталационната такса и таксата за първия месец, след това разходите се поемат от 
Светла Цекова. 

3. За предотвратяване на зачестилите кражби в района около храма, ЦН е взело решение 
да се демонтира ламаринената ограда. С това ще се осигури видимост на сградата и 
набезите ще престанат. 

4. Председателят на ЦН се е срещнал със счетоводителя на Софийската митрополия, 
който е обещал да се преведе в сметката на Настоятелството остатъкът от гласуваните 
през 2000 година 14000 лева. 

5. След среща с кмета на района е удължен срокът на договорите за терена и магазина с 
още шест месеца. 

ІІ. Дейност на ЦН с фирмите, ползващи терена и магазина 



1. ЕТ Светла Цекова, ползваща магазина на ул. "Бесарабия" № 35 внася дължимите по 
договора вноски в ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ и в касата на Настоятелството. През 
2006 година е внесла дължимите за 2005 година 390 лева и 1340 лева за всичките 
месеци на 2006 година. 

2. Си-Джи-Ес-Транс дължи за 2005 година 1800 лева, които е внесла през месец януари 
2006 година. За отчетната 2006 година дължат 12 вноски по 700 лева - 8400 лева. От 
тях са внесени 7800 лева. Дължат една вноска от 700 лева за месец декември. 

3. И през отчетната година са изготвяни справки за дължимите суми от двете фирми. 

ІІІ. По приходите КК кнстатира: 

1.   Реализираните приходи са от наеми                                           - 11330,00 лв. 

2.   Субсидия от Софийската митрополия                                       -   4000,00 лв.  

3.   От дарения                                                                                    -       20,00 лв. 

4.   От начислени лихви                                                                     -       27,00 лв. 

      Всичко приходи                                                                            - 15377,00 лв. 

ІV. По разходите 

1.    Редовно са внасяни дължимите наеми в района                       -  2930,07 лв. 

2.    Консумативи /ел.енергия, копирни услуги и др./                     -    694,96 лв. 

3.    Охрана със СОТ                                                                            -   360,00 лв. 

4.    Водопроводни части                                                                     -   116,00 лв. 

5.    Банково обслужване                                                                      -     26,00 лв. 

       Общо разходи                                                                                - 4127,68 лв. 

V. Рекапитулация 

Като се вземат предвид наличните на 31.12.2005 година в края на 2006 
година ЦН има: 

1. В ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ                                         - 13302,01 лв. 

2. В касата на Настоятелството                                              -   1242,12 лв. 

Всичко           - 14544,13 лв. 

Дейност на ЦН "Св. Апостол Йоан Богослов" за 2007 година: 

І. Административна дейност 

1. ЦН е развивало нормално своята дейност и през 2007 г. и своевременно е решавало 
текущите въпроси. 

2. През отчетната година не е извършвана никаква строителна дейност по храма. 

3. Предстои да се монтира отоплителна инсталация, да се сложат плочки на пода и да 
се боядисат стените, по които ще се рисуват фреските., както и да се изработи и монтира 
иконостасът и храмовата икона. Средствата, с които разполага ЦН не са достатъчни за 
тази дейност. 

4. ЦН на няколко пъти се е срещало с представители на фирма "Алфа Пропърти 
България - ООД", която е проявила интерес  със собствени средства да извърши всички 
довършителни дейности и да поръча след съгласуване със Софийската митрополия 



изработването и монтирането на иконостаса. Написани са съответните писма до фирмата с 
подробно описание на довършителните работи. 

5. На 20.12.2007 г. ЦН и КК са участвали в среща, организирана от кмета на район 
"Подуяне" с биснесмени от района, които да подпомогнат финансово храма. 

ІІ. Дейност на ЦН с фирмите, ползващи магазинчето на "Бесарабия" 35 и терена в 
"Левски-В"  

1. ЕТ "Светла Цекова"  е внесла 1020 лева за 2007 година. По този начин е направила 
вноски до 30.ІХ.07 г. Остава да дължи 120 лева за месец октомври и 200 лева за ноември и 
декември. Общо 320 лева. С решение на СОС от м. юли, магазинът е обявен на търг, който 
е спечелен през м. декември. С това магазинът става частна собственост и наемните 
отношения на ЦН с район "Подуяне" и ЕТ Светла Цекова са прекратени от 01.01.2008 
година. 

2. Си-Джи-Ес-Транс дължи 700 лева за м. ХІІ.06 г., за първото тримесечие на 2007 г. 2100 
лева /три вноски по 700 лева/ и след подписан от двете страни анекс - 9 вноски по 1000 
лева. Всичко 11800 лева. Фирмата е внесла 9800 лева. Остават задължения от 2000 лева /за 
м. ноември и декември/ 

ІІІ. По приходите КК констатира: 

1. Основните приходи са от наеми                                          10820,00 лв. 

2. Дарения                                                                                    2290,00 лв. 

3. Начислени лихви                                                                         75,26 лв. 

Всичко:                                                                                       13185,26 лв. 

ІV. По разходите: 

1. Платени наеми в район "Подуяне"                                        4507,44 лв. 

2. Охрана                                                                                         360,00 лв. 

3. Административна дейност /визитки, коп. услуги/                  280,56 лв. 

4. Консумативи /ел.енергия/                                                            42,98 лв. 

5. Банково обслужване                                                                     18,40 лв. 

Общо разходи                                                                               5209,38 лв. 

V. Рекапитулация: 

Като се вземат предвид наличните на 31.12.2006 година, на 31.12.2007 година ЦН 
разполага с: 

1. В Уникредит Булбанк                                                            20968,87 лв.  

2. В касата на Настоятелството                                                   1551,14 лв. 

Всичко         22520,01 лв. 

Дейност на ЦН „СВ. АП. ЙОАН БОГОСЛОВ” за 2008 година.  
І. Административна дейност: 

1. От представените 6 (шест) протокола от заседанията на ЦН е видно, че настоятелството 
е развивало нормално своята дейност и своевременно е решавало текущите въпроси. 

2. През отчентия период е развита значителна строителна дейност, която позволи храмът 
да бъде осветен на 25.01.2009 г. и да започне своята религиозна дейност. 



 Сключен е Договор със строителна бригада от Великотърновско с ръководител 
Симеон Димитров. За 5 (пет) месеца е направена отвътре варова шпакловка на стените и 
купола с обща площ 1930 кв. м. Изработен е солеят, проскумедийната и Светия престол в 
олтара на храма. Направен е парапет на хор-балкона, положен е гранитогрес на пода, 
монтирани са външните и вътрeшните врати, изработена и е монтирана стълба към хор-
балкона, уплътнени са всички прозорци със силикон. Монтиран е иконостасът с иконите и 
двата полилея. Отвън е направено стълбището и е покрито с плочи. Външният цокъл на 
храма е облицован с камък „жълт гнайс”. Направена е площадката пред храма от 200 кв.м. 
също покрита с камък. Пътеките около храма са покрити със скална фракция (чакъл) и са 
валирани. Проверена е ел. инсталацията, а за полилеите и климатиците са положени нови 
кабели. Направена е временна водопроводна инсталация свързваща олтара, стаята на 
свещенниците и стълбите към мазето. 

 От първичните документи е видно, че по решение на ЦН по-голямата част от 
строителните материали са доставяни от фирма „Петър Димитров”, намираща се в 
непосредствана близост до храма. Същата е правила отстъпки в цените и не са се плащали 
транспортни разходи. На работниците е плащано след свършена работа с подробни 
констативни протоколи и отбелязани цени за кв.м. или определени задачи и 
предварително уточнени суми. През цялото време ЦН и проверителната комисия са 
работели в непосрадственото участие на кмета и зам. кмета на район „Подуяне”. 
Проведени са много съвместни срещи, на които са набелязвани предстоящите задачи.  

През отчетния период са постъпили дарения  от ф-ма “Техноресурс” ЕООД – иконостас и 
патриаршески трон ф-ма “Сико-С” – Съби Събев – 400 кв.м. гранитогрес, ф-ма ЕТ 
“Ресурси”-ЕООД – жълт гнайс, сем. Суванджиеви – полилии и входни врати на храма, 
Софийска митрополия – църковна утвар за освещаването на храма, ф-ма “Неджи Башев” – 
дървен материал, ф-ма “Трик” ООД – желязо и материали и др. След освещаването на 
храма Нели Стамболова дараява меден купел и кутийка с миро за кръщаване и 
панахидник, а Кирил Георгиев дарява пангар за свещи и църковни книги. Дарени са и 
много икони, покривки, вази и др. 

ІІ. Дейност на ЦН с фирмите ползващи терена в „Левски В” и магазин на ул. 
Бесарабия № 35. 

1. От 01.01.2008 г. магазинът е частна собственост и наемните отношения с р-н Подуяне са 
прекратени. Светла Цекова дължеше 320.00 лв. За ХІ и ХІІ 2007 г., които е внесла в 
банката през м. май 2008 г. 

2. Ф-ма Си-Джи-Ес-Транс имаше задължения за м. ХІ и ХІІ.2007 г., които е внесла през 
пролетта на 2008 г. До м. януари 2009 г. фирмата е внесла всички вноски за 2008 г. 
Договорът с Общината за този терен, след търг, е до 2012 г. 

ІІІ. По приходите проверителната комисия констатира: 

1. Основните приходи са от дарения – 47,156.00 лв. 

2. От вноски по договор 14,320.00 лв. 

ІV. Разходите са свързани с приключване на строителната дейност 

1. За работа – 40,809.00 лв. 

2. За строителни материали – 21,320.00 лв. 

3. За оборудване – 10,300.00 лв.  

4. Платени наеми – 3,880.00 лв. 

V. Рекапитулация  



1. Приходи:  

а) каса = 18,500.00 лв.  

б) банка = 43,060.29 лв.  

Общо = 61,560. 29 лв. 

2. Разходи:  

а) каса = 77,311.98 лв. 

б) банка = 4,470.00 лв. 

Общо = 81,782. 68 лв. 

 Като се вземат предвид наличните средства на 20.02.2009 г. ЦН разполага в:  

1. УниКредит Булбанк – 1,558.46 лв. 

2. Касата на ЦН – 789.16 лв. 

3. От дарения в дарителниците – 1,515.00 лв. 

Общо      3,862. 62 лв. 

 

 София, 22.02.2009 г. 


