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Изх. № СГ-ВК- 334 / 29.12.2016 г. 

ДО 
арх. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА УС  НА КАБ 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
От арх. Иван Аврамов - Председател на Регионална колегия София-град към КАБ 

Относно: Допълнителни възнаграждения на щатен и нещатен състав на РК София-град към КАБ 
 
Уважаеми архитект Игнатов, 

Във връзка с решения на Съвета на РК София-град към КАБ от Протокол №10 - 

14.12.2016г.: 

Извадка: 

 

По т.3.1. от дневния ред: 

Съветът реши: 
Съветът на РК София-град към КАБ приема определената от предходното 
ръководство рамка на възнаграджения за извършена работа в ЕСУТ и ОЕСУТ, а 
именно: 
Извадка Протокол №10/19.11.2015г 
По т.3.1. от дневния ред: 
След направено обсъждане, 
Съветът реши: 
Определя рамка на възнаграждения при участие на РЕСУТ: 
 до 3 пъти – 120 лв; от 3 до 6 пъти – 240 лв; от 6 до 9 пъти – 360 лв; от 9 до 12 пъти – 480 лв 
и над 12 пъти – 600 лв. 

Гласували 17 души; „ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 
Предложението се приема с мнозинство. 
 

След направеното обсъждане, 
Съветът реши: 
Дa се представят за неприсъствено гласуване доклади от председателите на 
работните групи към Съвета на РК София-град за извършена работа и сума с 
възнаграждения на членовете в нея. 
Гласували  14 души; „ЗА” – 14; „ПРОТИВ” –0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
Предложението се приема с мнозинство. 
 
И след проведено неприсъствено гласуване с 11 гласа „3А“, 2 „ПРОТИВ“ и 0 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  
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Се определят следните възнаграждения на щатен и нещатен състав на РК София-
град към КАБ 

 
1.  арх. Ангел Мазников за участие в РЕСУТ - Р. Оборище; организация на 

обучителен семинар "Професията АРХИТЕКТ и използването на методите на 
Строителното Информационно Моделиране (BIM) - 840 лв. (осемстотин и четиридесет 
лева). 

2.  арх. Ани Цонинска за участие в работата на  Съвета и връзка с  АК-Ж - 240лв. 
(двеста и четиридесет лева). 

3. арх. Атанас Динев за участие в ОЕСУТ  НАГ – „Инв. Проектиране“ 240лв. 
(двеста и четиридесет лева). 

4. арх. Атанас Ковачев  за участие в работата на Съвета и изготвяне на програми 
за обеспечение с нормативни документи - 270 лв. (двеста и седемдесет лева). 

5. арх. Борислав Борисов за участие в ОЕСУТ - НАГ – „Устройство на 
територията“, изготвяне на становище; организационна дейност - връзки с АК - Б - 360 
лв. (триста и шестдесет лева). 

6. арх. Борислава Манчева за участие в РЕСУТ - Р. Люлин - 120лв. (сто и 
двадесет лева). 

7. арх. Валентина Василева за участие в ЕСУТ към МК; програма за работа на 
работната група професионална дейност - 510 лв. (петстотин и десет лева). 

8. арх. Васил Василев за участие в РЕСУТ - Р. Младост; организационна дейност 
- връзки с АК - А  - 180лв. (сто и осемдесет лева). 

9. арх. Величка Тименова за участие в ОЕСУТ – „Кадастър“, РЕСУТ- Р. Слатина, 
комисия в НАГ по изработване на НПРНОО и работна група по нормативна уредба. - 
340лв. (триста и четиридесет лева) 

10. арх. Венета Кавалджиева за участие в работата на  Съвета и участие в 
РЕСУТ - Р. Сердика - 120 лв. (сто и дводесет лева). 

11. арх. Весела Георгиева  за участие в работна група "Нормативна дейност"; 
анализ и предложения по текстове от проекта за НРНПОО - 200 лв. (двеста лева). 

12. арх. Веселина Николова за участие в работна група "Междунарадна дейност 
и Евроинтеграция", Подготовка на изложба "Съвременен италиански дизайн" – 240лв. 
(двеста и четиридесет лева). 

13. арх. Владимир Дереджиев за участие в РЕСУТ - Р. Подуяне – 120 лв. (сто и 
двадесет лева). 

14. арх. Габриела Семова-Колева за участие в работна група „Бюджет и финанси“; 
изготвяне на становища в работна група по ЗКН към МК - 360 лв. (триста и шестдесет 
лева). 

15. арх. Георги  Мечанов  за участие в ОЕСУТ- НАГ - НКН , монументално 
изкуство и реклама -  360 лв. (триста и шестдесет лева). 

16. арх. Даниела Дюлгерова за участие в РЕСУТ - Р. Подуене и организационна 
дейност – връзки с АК – Д; програма за работа на работната група професионална дейност 
- 990лв. (деветстотин и деветдесет лева). 

17. арх. Данчо Данчев за участие в РЕСУТ - Р. Витоша, Р. Средец – 120 лв. (сто 
и двадесет лева). 

18. арх. Добринка Камбурова за участие в РЕСУТ - Р. Красно село и в работна 
група "Нормативна дейност" - с конкретни предложения за текстове и коментари по 
НРНПОО и ЗИД на ЗУЗСО - 480лв. (четиристотин и осемдесет лева). 

19. арх. Емил Сардарев за участие в ОЕСУТ НАГ-ниско строителство; - 120 лв. (сто 
и двадесет лева). 
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20. арх. Емил Стоянов за участие в работата на  Съвета в периода 01.01 -04.2016
 - 60 лв. (шестдесет лева). 

21. арх. Женя Русева за участие в РЕСУТ Р. Връбница – 240лв. (двеста и 
четиридесет лева). 

22. арх. Здравко  Кузманов за участие в РЕСУТ Р. Банкя– 240лв. (двеста и 
четиридесет лева). 

23. арх. Иван Аврамов за участие в ОЕСУТ - НАГ - устройство на територията;.
 - 600 лв. (шестстотин лева). 

24. арх. Катя Ангелова за участие в работна група "Бюджет и финанси", и 
подпомагане на работата на работна група "Международна дейност и Евроинтеграция".
 - 180 лв. (сто и осемдесет лева). 

25. арх. Костадин Попов за участие в РЕСУТ Р. Овча Купел - 600 лв. (шестстотин 
лева). 

26. арх. Лилия Кадийска за участие в работата на  Съвета в периода 01.01 -04.2016
 - 60 лв. (шестдесет лева). 

27. арх. Марин Колев за участие в РЕСУТ Р. Красна поляна  - 600 лв. 
(шестстотин лева). 

28. арх. Милен Русенов за участие в РЕСУТ Р. Средец, Р. Слатина, изготвяне на 
становища, участие в работна група „Нормативна дейност“, с коментари и конкретни 
предложения 690 лв. (шестстотин и деветдесет лева). 

29. арх. Милка Белотелева за участие в РЕСУТ Р. Възраждане, организационна 
дейност - връзка с АК – Г  -  630 лв. (шестстотин и тридесет лева). 

30. арх. Николай Колев за участие в РЕСУТ Р. Витоша, организационна дейност - 
връзки с АК - Е 420лв. (четиристотин и двадесет лева). 

31. арх. Румяна Борисова за участие в РЕСУТ - Р. Илинден; организационна 
дейност - връзки с АК – Б  - 420лв. (четиристотин и двадесет лева). 

32. арх. Светломир Никодимов за участие в ОЕСУТ - НАГ – „Инв. Проектиране“
 - 120 лв. (сто и двадесет лева). 

33. арх. Николай Хаджимарински за организационна дейност - връзки с АК - А
 - 120 лв. (сто и двадесет лева). 

34. арх. Христо Венков за участие в РЕСУТ Р. Лозенец и работна група "Бюджет и 
финанси"; организационна дейност - връзки с АК- Е - 840 лв. (осемстотин и 
четиридесет лева). 

35. арх. Христо Чепилев за участие в РЕСУТ НАГ – „Инв. Проектиране“ - 120 лв. 
(сто и двадесет лева). 

36. арх. Яна Борисова за участие в РЕСУТ Р. Връбница - 120 лв. (сто и двадесет 
лева). 

37. арх. Димчо Чуков за участие в РЕСУТ Р. Нови Искър - 120 лв. (сто и 
двадесет лева). 

38. л.арх. Веселина Калайкова за участие в РЕСУТ Р. Възраждане, 
организационна дейност -връзка с АК - Ж - 420лв. (четиристотин и двадесет лева). 

39. л.арх. Пенчо Добрев за участие в ОЕСУТ - НАГ – „Устройство на територията“
 - 600 лв. (шестстотин лева). 

40. ланд. арх. Иван Мустаков за участие в ОЕСУТ НАГ-„Ниско строителство“, РЕСУТ 
Банкя; организационна дейност по участие на ландшафтните архитекти в РЕСУТ - 810 
лв. (осемстотин и десет лева). 

41. ланд.арх. Александър Недев за участие в РЕСУТ Р. Средец  - 120 лв. 
(сто и двадесет лева). 
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42. ланд.арх. Веселин Рангелов за участие в ОЕСУТ- Зелена система; ОЕСУТ- 
„НАГ- преместваеми обекти, реклами…“; РЕСУТ- Р. Община Възраждане - 360 лв. (триста 
и шестдесет лева). 

43. ланд.арх. Симеон Георгиев за участие в РЕСУТ- Р. Връбница - 120 лв. (сто и 
двадесет лева). 

44. ланд.арх. Стоян Йорданов за участие в РЕСУТ- Р. Овча купел - 120 лв. (сто и 
двадесет лева). 

45. ланд.арх.Ганчо Бакалов за участие в РЕСУТ- Р. Подуяне - 240лв. (двеста и 
четиридесет лева). 

 
Всичко: 15 810 лв 
 
 

П Р Е Д Л А Г А М: 

Да бъдат оформени необходимите фиансово-счетоводни документи със съответните 

възнаграждения. 

 
 
 
 
С уважение, 
арх. Иван АВРАМОВ 
Председател на РК София-град към КАБ  
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