
 

 

КОМИСИЯ ПО РЕГИСТЪРА КЪМ УС 
Протокол № 59 

 

Днес, на 12.03.2020 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 промени 
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. Възстановяване на членството в КАБ на архитекти с ограничена проектантска правоспособност. 
5. Възстановяване на членството в КАБ на ландшафтни архитекти с ограничена проектантска 

правоспособност по паркоустройство. 
 
 

На заседанието присъстваха: арх. Мартин Христов, арх. Маргарита Козовска, арх. Доротея Христова, арх. Руси 
Делев, арх. Белян Белчев, л. арх. Веляна Найденова, л. арх. Десислава Данчева 
 

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. Грета Боянова Георгиева    № 06424 РК София А 

2. арх. Георги Юлиянов Желязков    № 06425 РК София Г 
3. арх. Мехмед Мустафа Еюпов    № 06426 РК София Е 
4. арх. Хюсеин Неждетов Рашидов    № 06429 РК Пловдив 
5. арх. Николая Ангелова Маркова-Йончева   № 06430 РК Пловдив 
6. арх. Никола Костадинов Арабаджиев   № 06431 РК Стара Загора 
7. арх. Пламен Недков Тодоров    № 06432 РК София Г 
8. арх. Владислав Петров Неделев    № 06444 РК Пловдив 
9. арх. Павлета Веселинова Павлова    № 06448 РК Варна 

 
 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 промени на ограничена проектантска правоспособност, съгласно чл. 229, ал. 1 от ЗУТ и 
членство в КАБ и 

Р Е Ш И : 
2.1. Отписва от том трети, раздел трети на регистъра на архитектите с ограничена проектантска 
правоспособност, съгласно чл. 229, ал. 1 от ЗУТ и членство в КАБ: 

1. арх. София Георгиева радулова-Ушева   № 06233 РК Благоевград - огр. общ. Банско 
 
2.2. Вписва в том трети, раздел първи на регистъра на архитектите с ограничена проектантска 
правоспособност и членство в КАБ: 
1. арх. София Георгиева радулова-Ушева   № 06233 РК Благоевград 

 



 

 

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, и членове на КАБ и да разпореди издаването на 
съответните документи: 

- удостоверение за съответната проектантска правоспособност 
 

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. Симеон Василев Василев    № 06433 РК София област 
2. л.арх. Таня Георгиева Шопова     № 06449 РК Кърджали 
3. л.арх. Владислава Ивова Георгиева    № 06450 РК София Ж 

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

ландшафтните архитекти 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 К Р предлага на УС на КАБ да вземе следното решение 

Р Е Ш И : 
 4.1. 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. Иван Красенов Бонев     № 05442 РК София Е 
2. арх. Мартин Стефанов Карналов    № 05927 РК София  Г 
3. арх. Кристина Викторова Градинарска    № 06276 РК София Е 
4. арх. Атанас Иванов Кунев     № 06397 РК Благоевград 
5. арх. Фатме Алиосман Алиосман-Чулхаоглу   № 05966 РК Кърджали 

 

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

 
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 ландшафтните архитекти с ограничена проектантска 

правоспособност по паркоустройствона основание чл. 49, ал.2 и 3 от Устава на КАБ на : 
1. л.арх. Траян Иванов Анастасов    № 05120 РК София Ж 

 
5.2. Разпорежда издаването на съответните документи:  

- удостоверение за съответната проектантска правоспособност 

 
 
 

 

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

 /арх. Мартин Христов, Председател на Комисия по регистър/ 

         

               
 

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



 

 

 

   

             

         


