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Днес на 14.11.2018 г. се проведе заседание на Комисията по регистъра, съгласно решение на УС на 

КАБ при следния дневен ред: 
1. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на архитекти кандидати за 

придобиване на ограничена проектантска правоспособност и членство в КАБ. 
2. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на ландшафтни архитекти кандидати 

за придобиване на ограничена проектантска правоспособност по паркоустройство и членство в 
КАБ. 

3. Възстановяване на членството в КАБ на архитекти с ограничена проектантска правоспособност 
 

На заседанието присъстваха: - арх. Маргарита Козовска – зам. председател и членове: арх. Белян 
Белчев, арх. Руси Делев, ландш. арх. Веляна Найденова и ландш. арх. Десислава Данчева.  
Отсъстваха: арх. Мартин Христов и арх. Доротея Христова. 

 
По т.1. от дневния ред Комисията на регистъра разгледа постъпилите от Регионалните колегии 

документи на кандидатите за придобиване на ограничена проектантска правоспособност и членство в КАБ 
и 
    Р Е Ш И : 
 1.1.Определя индивидуални регистрационни номера на  

1. арх. Зенита Дамянова Парапанова    № 06169 РК София Г 
2. арх. Ангелина Красимирова Овчарова   № 06170 РК София Г 
3. арх. Явор Красимиров Генов    № 06176 РК Шумен 
4. арх. Антон Недялков Гороломов    № 06177 РК София Г 
5. арх. Юзджан Тургаев Хасанов    № 06182 РК Варна 
6. арх. Теодора Цветанова Карагьозова   № 06183 РК Варна 
7. арх. Жасмина Веселинова Александрова   № 06184 РК Варна 
8. арх. Марио Николаев Ненов    № 06185 РК Варна 
9. арх. Красимир Красимиров Димитров   № 06187 РК Добрич 
10. арх. Денис Невенов Наумов    № 06189 РК Русе 
11. арх. Александрина Ивайлова Маринова   № 06190 РК София Е 
 

 1.2. Предлага на УС на КАБ да вземе решение за  вписване в том трети, раздел първи на регистъра на 
архитектите с ограничена проектантска правоспособност и членове на КАБ и да разпореди издаването на 
съответните документи: 

- членска карта и удостоверение за членство 
- удостоверение за съответната проектантска правоспособност 
- личен печат 

 
По т.2. от дневния ред Комисията на регистъра разгледа постъпилите от Регионалните колегии 

документи на кандидатите за придобиване на ограничена проектантска правоспособност по 
паркоустройство и членство в КАБ и 
    Р Е Ш И : 
 2.1.Определя индивидуални регистрационни номера на  

1. ландш. арх. Мариела Дончева Дончева   № 06181 РК Бургас 
2. ландш. арх. Гергана Милчева Георгиева   № 06186 РК Варна 

 2.2. Предлага на УС на КАБ да вземе решение за  вписване в том четвърти, раздел трети на регистъра 
на архитектите с ограничена проектантска правоспособност и членове на КАБ и да разпореди издаването 
на съответните документи: 

- членска карта и удостоверение за членство 
- удостоверение за съответната проектантска правоспособност 
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- личен печат 
 
 

 По т.3. от дневния ред К Р предлага на УС на КАБ да вземе следното решение 
Р Е Ш И : 

 3.1.Възстановява членството и вписва в регистъра на архитектите с ограничена проектантска 
правоспособност на основание чл. 49, ал.2 и 3 от Устава на КАБ на :  

1. арх. Камен Нинов Деведжиев   № 05319 РК Пловдив 
2. арх. Даниела Драганова Власева   № 05921 РК Пловдив 

  
3.2. Разпорежда издаването на съответните документи: 
- удостоверение за съответната проектантска правоспособност 

 

 

Зам. председател на КР: ………………....... За протокола: ………............... 

 /арх. Маргарита Козовска/       /Ралица Панчева/ 

              Секретар на Комисията по регистъра 

 

 

 

   

             
         


