КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ПО РЕГИСТЪРА КЪМ УС
Протокол № 60
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 пълна
проектантска правоспособност.
2. Възстановяване на членството в КАБ на архитекти с пълна проектантска правоспособност.
3. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на архитекти кандидати за промени на проектантска
правоспособност.
4. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на архитекти кандидати за промени на пълна
проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ .
5. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на архитекти кандидати за придобиване на пълна
проектантска правоспособност по паркоустройство.
6. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на ландшафтни архитекти кандидати за промени на
пълна проектантска правоспособност по паркоустройство, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ
7. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на ландшафтни архитекти по паркоустройство
кандидати за промени на проектантска правоспособност.
8. Отлагане разглеждането на документите на кандидати за пълна проектантска правоспособност на:
1.арх. Иван Стефчов Стефанов
РК София град
На заседанието присъстваха: арх. Мартин Христов - председател, 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 КР разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на кандидатите за
придобиване на пълна проектантска правоспособност и членство в КАБ и
РЕШИ:
1.1. Определя индивидуални регистрационни номера на архитектите от :
1. арх. Георги Томов Бутров
№ 06427 РК София Д
2. арх. Федя Кирилов Грънчарски
№ 06428 РК София Е
3. арх. Теодор Росенов Мирчев
№ 06434 РК София област
4. арх. Надя Георгиева Дончева
№ 06435 РК София област
5. арх. Георги Георгиев Панчов
№ 06436 РК София област
6. арх. Валентина Йорданова Петрова
№ 06437 РК Варна
7. арх. Пламена Илиянова Коева-Орешкова
№ 06438 РК Бургас
8. арх. Габриела Станимирова Тенева
№ 06253 РК Пловдив
9. арх. Мария Иванова Димитрова
№ 06439 РК София Е
10. арх. Гергана Мариянова Янева
№ 06440 РК София Б
11. арх. Теодора Велкова Футекова
№ 06441 РК София А
12. арх. Георги Неделчев Пеев
№ 06442 РК София А
13. арх. Александра Хранов
№ 06398 РК София Г
14. арх. Борис Иванов Захариев
№ 06445 РК София Г
15. арх. Георги Василев Василев
№ 06446 РК Бургас
16. арх. Красимира Веселинова Костадинова
№ 06447 РК Варна
1.2. Предлага на УС на КАБ да вземе решение да бъдат вписани в том първи, раздел първи на регистъра на
архитектите с пълна проектантска правоспособност 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 К Р предлага на УС на КАБ да вземе следното решение
РЕШИ:
2.1. Възстановява членството и вписва в регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност на
основание чл. 49, ал.2 и 3 от Устава на КАБ на :
1. арх. Диана Миндова Миндова-Андреева
№ 05205 РК София Е
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2. арх. Владимир Стоилов Копралов
3. арх. Георги Борисов Зашев
4. арх. Чавдар Людмилов Ангелов
5. арх. Диана Дечева Дечева
6. арх. Димитър Красимиров Ламбрев
7. арх. Мая Емилова Моллова
8. арх. Мариос Диплас
9. арх. Станислав Валериев Хаджийски
10. арх. Христо Христов Генчев
11. арх. Боряна Василева Китова

№ 01408 РК София Е
№ 03316 РК София Г
№ 06247 РК София Е
№ 00037 РК Бургас
№ 04296 РК Пловдив
№ 04425 РК София област
№ 04338 РК София област
№ 04583 РК Кърджали
№ 04597 РК София област
№ 03366 РК София Е

2.2. Разпорежда издаването на съответните документи:
- удостоверение за съответната проектантска правоспособност
По т.3. от дневния ред КР разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на кандидатите за промяна
на проектантска правоспособност. На основание чл.13 „б” от Устава на КАБ във връзка с постъпило уведомление
съгласно чл.12 т.5 за промени в обстоятелствата, свързани с проектантската правоспособност, Комисията по
регистъра предлага на Управителния съвет да вземе следните решения
РЕШИ:
3.1. Отписва от том трети, раздел първи архитекти с ограничена проектантска правоспособност:
1. арх. Иван Красенов Бонев
№ 05442 РК София Е
2. арх. Мартин Стефанов Карналов
№ 05927 РК София Г
3. арх. Генади Иванов Стоянов
№ 04726 РК Варна
4. арх. Ивайло Христов Оцетов
№ 05374 РК Варна
5. арх. Димитър Велинов Георгиев
№ 05553 РК София Е
3.2. Отписва от том първи, раздел първи на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност:
1. арх. Станимир Станиславов Тонев
№ 05357 РК София А
2. арх. Юсуф Аляетдин Налбант
№ 05200 РК София Г
3.3. Вписва в том първи, раздел първи на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност:
1. арх. Иван Красенов Бонев
№ 05442 РК София Е
2. арх. Мартин Стефанов Карналов
№ 05927 РК София Г
3. арх. Генади Иванов Стоянов
№ 04726 РК Варна
4. арх. Ивайло Христов Оцетов
№ 05374 РК Варна
5. арх. Димитър Велинов Георгиев
№ 05553 РК София Е
6. арх. Красимир Генов Стефанов
№ 01084 РК Шумен
7. арх. Деляна Антонова Панайотова
№ 03107 РК Хасково
3.4. Разпорежда издаването на съответните документи:
- удостоверение за съответната проектантска правоспособност
- личен печат.
По т.4. от дневния ред КР разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на кандидатите за
промяна на проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ. На основание чл.13 „б” от Устава
на КАБ във връзка с постъпило уведомление съгласно чл.12 т.5 за промени в обстоятелствата, свързани с
проектантската правоспособност, Комисията по регистъра предлага на Управителния съвет да вземе следните
решения
РЕШИ:
4.1. Отписва от том първи, раздел четвърти на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност,
съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ :
1. арх. Красимир Генов Стефанов
№ 01084 РК Шумен – огр. общ. Нови пазар
2. арх. Деляна Антонова Панайотова
№ 03104 РК Хасково - огр. общ. Хасково
3. арх. Надя Иванова Бабунска
№ 04766 РК Стара Загора - огр. общ. Родопи
4.2. Вписва в том първи, раздел четвърти на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност,
съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ :
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1. арх. Станимир Станиславов Тонев
1. арх. Надя Иванова Бабунска
2. арх. Юсуф Аляетдин Налбант

№ 05357 РК София А – огр. общ. Челопеч
№ 04766 РК Стара Загора - огр. общ. Пловдив
№ 05200 РК София Г - огр. общ. Момчилград

4.3. Разпорежда издаването на съответните документи:
- удостоверение за съответната проектантска правоспособност
По т.5 от дневния ред КР разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на кандидатите за придобиване
на пълна проектантска правоспособност по паркоустройство и членство в КАБ и
РЕШИ:
5.1. Определя индивидуални регистрационни номера на ландшафтните архитекти от :
1. л.арх. Мирела Тодорова Керанова-Трендафилова
№ 06443 РК София Ж
5.2. Предлага на УС на КАБ да вземе решение да бъдат вписани в том четвърти, раздел втори на регистъра на
ландшафтните архитекти с пълна проектантска правоспособност по паркоустройство и да разпореди
издаването на съответните документи:
- членска карта и удостоверение за членство
- удостоверение за съответната проектантска правоспособност
- личен печат
По т.6. от дневния ред КР разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на ландшафтни архитекти
по паркоустройство, кандидати за промяна на проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ.
На основание чл.13 „б” от Устава на КАБ във връзка с постъпило уведомление съгласно чл.12 т.5 за промени в
обстоятелствата, свързани с проектантската правоспособност, Комисията по регистъра предлага на
Управителния съвет да вземе следните решения
РЕШИ:
6.1. Отписва от том четвърти, раздел първи на регистъра на ландшафтните архитекти с пълна проектантска
правоспособност по паркоустройство:
1. л.арх. Асен Петров Илиев
№ 03928 РК София Ж
6.2. Вписва в том четвърти, раздел четвърти на регистъра на ландшафтните архитекти с пълна проектантска
правоспособност по паркоустройство, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ:
1. л.арх. Асен Петров Илиев
№ 03928 РК София Ж - Столична община
6.3. Разпорежда издаването на съответните документи:
- удостоверение за съответната проектантска правоспособност
По т.7. от дневния ред КР разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на ландшафтните архитекти
по паркоустройство, кандидати за промяна на проектантска правоспособност. На основание чл.13 „б” от Устава на
КАБ във връзка с постъпило уведомление съгласно чл.12 т.5 за промени в обстоятелствата, свързани с
проектантската правоспособност, Комисията по регистъра предлага на Управителния съвет да вземе следните
решения
РЕШИ:
7.1. Отписва от том четвърти, раздел трети на регистъра на ландшафтните архитекти с ограничена
проектантска правоспособност по паркоустройство:
1. л.арх. Теодора Кирилова Хаджиева
№ 05030РК София Ж
7.2. Вписва в том четвърти, раздел първи на регистъра на ландшафтните архитекти с пълна проектантска
правоспособност по паркоустройство:
1. л.арх. Теодора Кирилова Хаджиева
№ 05030 РК София Ж
7.3. Разпорежда издаването на съответните документи:
- удостоверение за съответната проектантска правоспособност
По т. 8. от дневния ред Комисията по регистъра предлага на УС на КАБ да вземе решение за отлагане разглеждането на
документите на кандидати за пълна проектантска правоспособност на:
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1. арх. Иван Стефчов Стефанов РК София град – отлага поради липса на достатъчно доказателства за
придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП.

Председател на заседанието: ……………….......
/арх. Мартин Христов/
Председател на Комисия по регистър

За протокола: ………............................
/ Ралица Панчева /
Секретар на Комисията по регистъра
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