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                        Изх. № СГ-ВК- 277./ 23.11.2015 г. 

ДО 
арх. ВЛАДИМИР  ДАМЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА УС  НА КАБ 
 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
От арх. Николай Баровски - Председател на Регионална колегия София-град към КАБ 

Относно: Допълнителни възнаграждения на щатен и нещатен състав на РК София-град към КАБ 
 

Уважаеми архитект Дамянов, 

Във връзка решение на Съвета на РК София-град от Протокол №10 - 19.11.2015г.: 
По т.3.1 от дневния ред: 

Съветът реши: 
1. Да се изплатят възнаграждения на посочените колеги с граждански договори, за 
извършена работа по съответните отчети и ресори: 

 
1) арх.Николай Баровски – за цялостна координация, участие в изготвянето на 

програмата и манифестите, организация на отделни събития и техническо 
обезпечаване на Архитектурен фестивал София 2015; за анализ и изготвяне на 
становища за Програмата за енергийно обновяване, културното наследство и 
обществени поръчки; за организация на обучителен семинар и др – 1570 – хиляда 
петстотин и седемдесет лева. 

2) арх.Красимир Язов   - за цялостна организация и техническо обезпечение на всички 
събития от Архитектурен фестивал София 2015, организация на обучителни 
семинари и участие като представител на РК София-град в жури – 1570 – хиляда 
петстотин и седемдесет лева. 

3) арх.Стефан Аспарухов  - за участие в комисия по подбор на студентски проекти от 
ВСУ Любен Каравелов – 150 – сто и петдесет лева 

4) ланд.арх.Даниела Стайкова  - за цялостно участие в подготовката и провеждането 
на Архитектурен фестивал София 2015 - изготвяне на цялостен графичен дизайн, 
изготвяне на плакати и брошури, аранжиране, поддържане на facebook профил на 
събитието и др.  – 1120 – хиляда и сто и двадесет лева 

5) Елена Бикова – за цялостно участие в подготовката и провеждането на 
Архитектурен фестивал София 2015 - водене на протоколи на работни групи и 
заседания на жури поддържане на facebook профил на събитието и др – 1120 – 
хиляда и сто и двадесет лева 

6) арх.Емил Стоянов – За организиране на обучителен семинар, анализ и изготвяне на 
становища по обществени поръчки и Програма за енергийно обновяване; участие в 
комисии по подбор на проекти от УАСГ и ВСУ Любен Каравелов, участие в жури на 
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конкурс "Борисова градина", като представител на РК София-град и др. – 1500лв – 
хиляда и петстотин лева 

7) арх.Атанас Ковачев – За организиране на събития от ресор "Професионална 
дейност", участие в работна група по изготвяне на визуализации към нормативни 
документи, организация на събития от Архитектурен фестивал София 2015 – 1500лв 
– хиляда и петстотин лева 

8) арх.Валентина Василева –  за участие в работна група по обществени обсъждания 
и становища, изготвяне на становище по проекти за ЦГЧ на София - Зони 1,2,4 и 
други, участие в комисия по проект "АЗ МОГА ДА СТРОЯ" – 350 – триста и петдесет 
лева. 

9) арх.Юлия Райчева –  за участие в работна група по обществени обсъждания и 
становища, изготвяне на становище по проекти за ЦГЧ  на София- Зони 1,2,4 и други, 
участие в обществени обсъждания в Район Изгрев – 350 – триста и петдесет лева. 

10) арх.Даниела Дюлгерова –  за участие в работна група по обществени обсъждания и 
становища, изготвяне на становище по проекти за ЦГЧ на София - Зно 1,2,4 и други; 
участие в РЕСУТ на Район "Подуене" като представител на РК София-град  – 920 – 
деветстотин и двадесет лева 

11) арх.Димчо Чуков – за участие в РЕСУТ на Район Нови Искър като представител на 
РК София-град – 240 – двеста и четиридесет лева 

12) арх.Катя Ангелова – За участие в работна група по международна дейност - 
подготовка на изложбата "10 години КАБ - новото начало", представена в гр. Рим 
26.10-05.11.2015г. - изготвяне на програма за подбор и др; подпомагане дейностите 
по Архитектурен Фестивал София 2015 - изложби и гости от Ордена на архитектите в 
Рим – 1300 – хиляда и триста лева 

13) арх.Лилия Кадийска –  за участие в работна група по обществени обсъждания и 
становища, изготвяне на становище по проекти за ЦГЧ на София - Зони 1,2,4 и други, 
участие в комисия по подбор на проекти за изложба към Архтектурен фестивал 
София и за участие в ОЕСУТ на НАГ и РЕСУТ на Район Банкя като представител на 
РК София-град.– 920 – деветстотин и двадесет лева 

14) арх.Христо Венков – За организиране на контактни срещи с администрациите по 
Районите на АК Е и представителство на РК София-град в РЕСУТ; за изготвяне на 
мотивирано становище относно техническите ръководители на строежи; за участие в 
комисия по подбор на проекти за изложба към Архитектурен Фестивал София 2015 –
360 – триста и шестдесет лева 

15) арх.Милка Белотелева –  за участие в работна група по обществени обсъждания и 
становища, изготвяне на становище по проекти за ЦГЧ на София - Зно 1,2,4 и други; 
участие в комисии по подбор на студентски проекти във ВСУ Любен Каравелов; 
участие в техническа комисия на конкурс "Борисова градина" като представител на 
РК София-град, участие в РЕСУТ на Район "Възраждане" като представител на РК 
София-град.– 1250 – хиляда двеста и петдесет лева 

16) арх.Костадин Попов – Участие в комисия по подбор на студентски проекти във ВСУ 
Любен Каравелов – 150 – сто и петдесет лева 

17) арх.Веселина Николова – За участие в работна група по международна дейност - 
подготовка на изложбата "10 години КАБ - новото начало", представена в гр. Рим 
26.10-05.11.2015г. - изготвяне на програма за подбор, водене на цялостна 
кореспонденция с партньорите от Рим и др; подпомагане дейностите по 
Архитектурен Фестивал София 2015 - изложби и гости от Ордена на Архитектите в 
Рим – 1800 – хиляда и осемстотин лева 

18) арх.Любомир Пеловски – За организиране на обучителен семинар, за участие като 
представител на РК София-град в жури за конкурс за Римската стена и други 
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комисии; за организиране на събития, цялостна координация и комуникация с 
гостите от Франция към Архитектурен Фестивал София 2015. – 1480 – хиляда 
четири стотин и осемдесет лева. 

19) арх.Ивайло Владимиров – За участие в работна група по международна дейност - 
куратор на изложбата "10 години КАБ - новото начало", представена в гр. Рим 26.10-
05.11.2015г. – 1000 – хиляда лева. 

20) арх.Ангел Мазников – за участие в комисии по подбор на студентски проекти в 
УАСГ и ВСУ Любен Каравелов; участие в жури за студентски уъркшоп, като 
представител на РК София-град – 450 – четиристотин и петдесет лева 

21) арх.Венета Кавалджиева - За участие в ЕСУТ към Областна управа София, като 
представител на РК София-град – 360 – триста и шестдесет лева 

22) ланд.арх.Ани Цонинска – За участие в изготвянето на становища. – 200 – двеста 
лева. 

23) ланд.арх.Иван Мустаков – за участие в изготвянето на писма и становища на АК Ж 
и РК София-град; за организиране на конференция "Зеленият град" и изложба на 
моста на НДК: За участие в организацията на Архитектурен фестивал София 2015; з 
организиране на кръгла маса и обучителни семинари. – 600 – шестотин лева 

24) ланд.арх.Веселина Калайкова – За участие в организацията и изпълнението на 
семинари и кръгли маси на АК Ж, за участие в изготвянето на становища и писма на 
АК Ж   – 350 – триста и петдесет лева 

25) ланд.арх.Веляна Найденова – За участие в организацията и изпълнението на 
семинари и кръгли маси на АК Ж - 300лв – триста лева 

26) ланд.арх.Десислава Данчева – За участие в организацията и изпълнението на 
семинари и кръгли маси на АК Ж – 250 – двеста и петдесет лева 

27) ланд.арх.Добромира Лулчева – За организация на конференция "Зеленият град" и 
изложба на моста на НДК, организация на обучителни семинари и кръгли маси на АК 
Ж .– 350 – триста и петдесет лева 

28) ланд.арх.Веселин Рангелов – За участие в организацията и изпълнението на 
семинари и кръгли маси на АК Ж, за участие в изготвянето на становища и писма на 
АК Ж, за участие в експертен съвет към СО, като представител ландшафтен 
архитект..– 500 – петстотин лева 

29) ланд.арх.Александър Недев – За участие в изготвянето на становища и писма на 
АК Ж.– 350 – триста и петдесет лева 

30) ланд.арх.Пенчо Добрев – За участие в жури на конкурс "Борисова градина" като 
представител на РК София-град.– 200 – двеста лева 

31) ланд.арх.Тачо Пеев – За участие в работната група по становища и обществени 
обсъждания - изготвяне на становища за ЦГЧ - Зони 1,2,4 и Проект за ПУП на парк в 
Район Изгрев..– 300 – триста лева 

32) ланд.арх.Кристина Андреева - За участие в организацията и изпълнението на 
семинари и кръгли маси на АК Ж – 200 двеста лева 

33) ланд.арх.Мария Грозева - За участие в РЕСУТ на Район Младост като 
представител на РК София-град – 240 двеста и четиридесет лева 

34) ланд.арх.Ирена Пелова - За участие в РЕСУТ на Район Подуене като представител 
на РК София-град – 360 – триста и шестдесет лева 

 
2. Във връзка с успешното извършване на дейности в офиса на РК София –град 
през 2015г. и допълнителното ангажиране извън работно време и съгласно 
правилник за трудовите правоотношения в каб Чл.12 (10) предлагам 
допълнително да се стимулират с една минимална заплата /380лв-триста и 
осемдесет лв/ следните служители: 
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1.арх.Николай Баровски-председател 
2.арх.Красимир Язов 
3.Елена Бикова-офис секретар 
4.ланд.арх.Даниела Стайкова-офис секретар 
5.арх.Любомир Пеловски- Зам председател. 
 

Всичко: 25 560 лв 
 
Средствата да се вземат от бюджета на РК София-град – от съответните пера 
по ресори.         

 
поради което,  

П Р Е Д Л А Г А М: 

Да бъдат оформени необходимите фиансово-счетоводни документи със съответните 

възнаграждения. 

 
 
 
С уважение, 
 
арх. Н.Баровски 
Председател на РК София-град към КАБ 
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