
 

 

КОМИСИЯ ПО РЕГИСТЪРА КЪМ УС 
Протокол № 57 

 

Днес, на 30.01.2020 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 архитекти, кандидати за 
придобиване на ограничена проектантска правоспособност, съгласно чл. 229, ал. 1 от ЗУТ и 
членство в КАБ. 

3. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на ландшафтни архитекти, 
кандидати за придобиване на ограничена проектантска правоспособност по паркоустройство и 
членство в КАБ. 

4. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на урбанисти, кандидати за 
придобиване на ограничена проектантска правоспособност по устройствено планиране и 
членство в КАБ. 

5. Възстановяване на членството в КАБ на архитекти с ограничена проектантска правоспособност. 
6. Възстановяване на членството в КАБ на архитекти с ограничена проектантска правоспособност 

съгласно чл. 229, ал. 1 от ЗУТ и членство в КАБ. 
 
 

На заседанието присъстваха: л. арх. Веляна Найденова  - зам.-председател на Комисия по регистър, арх. Руси 
Делев, арх. Белян Белчев, л. арх. Десислава Данчева 
Отсъстваха: арх. Мартин Христов, арх. Маргарита Козовска, 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. Атанаска Георгиева Николова    № 06388 РК Бургас 

2. арх. Богдан Спасов Радичев    № 06389 РК София Е 
3. арх. Христо Иванов Христов    № 06391 РК София област 
4. арх. Анна Неделчева Димитрова    № 06395 РК Габрово 
5. арх. Ваня Динкова Кандарова    № 06396 РК Бургас 
6. арх. Георги Ивайлов Бозуков    № 06397 РК Пловдив 
7. арх. Николина Иванова Сергиева    № 06406 РК София В 
8. арх. Георги Михайлов Димов    № 06407 РК София Е  
9. арх. Петя Кръстева Кръстева    № 06409 РК Стара Загора 
10. арх. Михаела Станиславова Станчева   № 06410 РК Варна 
11. арх. Цветомира Владимирова Павлова   № 06411 РК Варна 
12. арх. Любомира Любомирова Никова   № 06412 РК Кюстендил 
13. арх. Ася Савова Бушнакова-Арапова   № 06413 РК Пазарждик 
14. арх. Маргарита Божидарова Александрова   № 06420 РК Пловдив 

 
 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, съгласно чл. 229, ал. 1 от ЗУТ 
и членство в КАБ и 

Р Е Ш И : 



 

 

2.1. Определя индивидуални регистрационни номера на: 
1. арх. Аксел Османова Насуфова   № 06390 РК Разград - огр. общ. Разград 

 
2.2. Предлага на УС на КАБ да вземе решение за  вписване в том трети, раздел трети на регистъра на 

архитектите с ограничена проектантска правоспособност, съгласно чл. 229, ал. 1 от ЗУТ 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.3. 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 : 
 3.1. Определя индивидуални регистрационни номера на  

1. л. арх. Гергана Здравкова Нанева   № 06414 РК Хасково 

 
 3.2. Предлага на УС на КАБ да вземе решение за  вписване в том четвърти, раздел трети на регистъра на 

архитектите с ограничена проектантска правоспособност по паркоустройство 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.4. от дневния ред Комисията на регистъра разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на 
урбаности кандидати за придобиване на ограничена проектантска правоспособност по устройствено 
планиране и членство в КАБ и 

    Р Е Ш И : 
 4.1.Определя индивидуални регистрационни номера на 
1. урб. Светлозар Красимиров Благоев    № 06399 РК София Е 

 
 4.2. Предлага на УС на КАБ да вземе решение за  вписване в том пети, раздел втори на регистъра на 
урбанистите с ограничена проектантска правоспособност по устройствено планиране 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.5. от дневния ред К Р предлага на УС на КАБ да вземе следното решение 

Р Е Ш И : 
 5.1. 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. Йоанна Валери Петрова    № 05830 РК София област 
2. арх. Стефан Иванов Балев    № 06161 РК София  В 
3. арх. Мариета Даринова Маринова-Йосифова  № 05447 РК Варна 
4. арх. Данаил Красимиров Генчев   № 06241 РК Варна 
5. арх. Никола Иванов Малкочев   № 04303 РК Варна 
6. арх. Ивко Огнянов Станев    № 05020 РК София Б 

 

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

 
По т.6. от дневния ред К Р предлага на УС на КАБ да вземе следното решение 



 

 

Р Е Ш И : 
 6.1. Възстановява членството и вписва в регистъра на архитектите с ограничена проектантска 

правоспособност съгласно чл. 229, ал. 1 от ЗУТ на основание чл. 49, ал.2 и 3 от Устава на КАБ на :  
1. арх. Денис Юнал Татар     № 04622  РК Разград – огр. общ. Завет 

 

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

 

 
 
 

 

Председател на заседанието: ……………….......  

  /л.арх. Веляна Найденова/ 

 зам.-председател на Комисия по регистър        

               
 

За протокола: ………............... 
/Ралица Панчева, секретар на КР/ 
 

 

   

             

         


