КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ПО РЕГИСТЪРА КЪМ УС
Протокол № 62
Днес, на 08.05.2020 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 ландшафтни архитекти кандидати за промени на
пълна проектантска правоспособност по паркоустройство, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ
6. Възстановяване на членството в КАБ на ландшафтни архитекти с пълна проектантска правоспособност по
паркоустройство.
7. Отлагане разглеждането на документите на кандидати за пълна проектантска правоспособност на:
1.арх. Цветина Сергеева Кривошиева РК Ловеч
8. Разглеждане на писмо от Неона ООД, доставчик на печати и мастила за членовете на КАБ.
На заседанието присъстваха: арх. Мартин Христов - председател, арх. Маргарита Козовска , арх. Руси Делев,
арх. Белян Белчев, л. арх. Веляна Найденова, л. арх. Десислава Данчева
отсъства: арх. Доротея Христова
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. Росица Юри Николова
№ 06452 РК София Е
2. арх. Христо Димитров Димитров
№ 06453 РК София Д
3. арх. Габриела Константинова Колева
№ 06454 РК София В
4. арх. Любомира Иванова Момчева-Петрова
№ 06455 РК София В
5. арх. Михаела Любомирова Икономова
№ 06458 РК София А
6. арх. Марио Бойков Дойчинов
№ 06459 РК Варна
7. арх. Стефан Илиянов Илиев
№ 06462 РК София Б
8. арх. Даниил Иванов Комитски
№ 06463 РК София В
9. арх. Добрин Станимиров Михайлов
№ 06464 РК София Е
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. Климент Стефанов Радоев
№ 03874 РК София Е
2. арх. Александър Захариев Кехайов
№ 05855 РК София A
3. арх. Вероника Георгиева Фурнаджиева
№ 02424 РК Варна
4. арх. Никола Пламенов Малинов
№ 06140 РК София област
2.2. Разпорежда издаването на съответните документи:
- удостоверение за съответната проектантска правоспособност
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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 на регистъра на архитектите с ограничена праоектантска
правоспособност:
1. арх. Стефан Николаев Георгиев
№ 06047 РК Велико Търново
3.2. Отписва от том първи, раздел първи на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност:
1. арх. Владимир Асенов Чангулев
№ 04275 РК София област
2. арх. Емил Славянов Бурулянов
№ 04346 РК Бургас
3. арх. Лазар Тодоров Ковачев
№ 01094 РК Пазарджик
4. арх. Диан Димов Димов
№ 04674 РК София област
3.3. Вписва в том първи, раздел първи на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност:
1. арх. Даниела Георгиева Владимирова-Цанкова
№ 01888 РК Кюстендил
2. арх. Емилия Димитрова Пенева
№ 01205 РК Хасково
3. арх. Стефан Николаев Георгиев
№ 06047 РК Велико Търново
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. Даниела Георгиева Владимирова-Цанкова
№ 01888 РК Кюстендил – огр. общ. Сапарева баня
2. арх. Емилия Димитрова Пенева
№ 01205 РК Хасково - огр. общ. Момчилград
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 :
1. арх. Лора Стефанова Бъчварова
№ 04272 РК Велико Търново – огр. община
Велико Търново и Две могили
2. арх. Владимир Асенов Чангулев
№ 04275 РК София област - огр. общ. Сапарева баня
3. арх. Емил Славянов Бурулянов
№ 04346 РК Бургас - огр. общ. Бургас
4. арх. Лазар Тодоров Ковачев
№ 01094 РК Пазарджик - огр. общ. Пещера
5. арх. Диан Димов Димов
№ 04674 РК София област - огр. Столична община
6. арх. Марио Бойков Дойчинов
№ 06459 РК Варна - огр. общ. Аксаково
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 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:
5.1. Отписва от 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. Стоянка Недкова Гигова
№ 03898 РК София Ж - огр. Столична община
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5.2. Вписва в том четвърти, раздел първи на регистъра на ландшафтните архитекти с пълна проектантска
правоспособност по паркоустройство:
1. л.арх. Стоянка Недкова Гигова
№ 03898 РК София Ж
5.3. 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
РЕШИ:
6.1. Възстановява членството и вписва в регистъра на ландшафтните архитекти с пълна проектантска
правоспособност по паркустройство на основание чл. 49, ал.2 и 3 от Устава на КАБ на :
1. л.арх. Мина Петрова Янакиева
№ 04367 РК София Ж
6.2. Разпорежда издаването на съответните документи:
- удостоверение за съответната проектантска правоспособност
По т. 7. 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:
1. арх. Цветина Сергеева Кривошиева, РК Ловеч – отлага поради липса на достатъчно доказателства за
придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП.
По т.8. от дневния ред Комисията по регистъра разгледа постъпило писмо от фирма Неона ООД, с което
информира УС на КАБ, че поради настъпили технологични промени в производствения процес на австрийската
компания, производител на печати и мастила, цветовете на мастилата вече се произвеждат с променени нюанси
на основния цвят и предлага на УС на КАБ да вземе решение за едновременната валидност на двата нюанса от
всеки цвят, до изчерпване на наличностите.

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

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