
 

 

КОМИСИЯ ПО РЕГИСТЪРА КЪМ УС 
Протокол № 63 

 

 
Днес, на 03.07.2020 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. Възстановяване на членството в КАБ на архитекти с ограничена проектантска правоспособност. 
 

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

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. Нина Иванова Лазарова    № 06467 РК Пловдив 

2. арх. Александра Георгиева Янева    № 06476 РК София област 
3. арх. Костадин Илиев Проданов    № 06477 РК София А 
4. арх. Албена Огнянова Джуджева    № 06478 РК София Б 
5. арх. Светлана Божанова Христова    № 06486 РК Разград 
6. арх. Петко Недялков Георгиев    № 06489 РК София В 
7. арх. Мелани Детелинова Качарова    № 06500 РК София Г  

   
 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 и вписва в 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. Александра Георгиева Кодова   № 06485 РК София област - огр.общ. Самоков 

 
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 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. Милчо Рангелов Томов     № 05157 РК София област 
2. арх. Благой Маневски     № 04499 РК София А 

 



 

 

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

 

Председател на заседанието: ……………….......  За протокола: ………............... 
/арх. Мартин Христов, Председател на Комисия по регистър/  /Ралица Панчева, секретар на КР/      


