
 
 

КОМИСИЯ ПО РЕГИСТЪРА КЪМ УС 
Протокол № 01 

 
 
Днес, на 11.12.2020г., 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 

4. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на ландшафтни архитекти, 
кандидати за придобиване на ограничена проектантска правоспособност по паркоустройство, 
съгласно чл. 229, ал. 1 от ЗУТ и членство в КАБ. 

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

съгласно чл. 229, ал. 1 от ЗУТ. 
7. Възстановяване на членство в КАБ на ландшафтни архитекти с ограничена проектантска 

правоспособност по паркоустройство. 
 

 
На заседанието присъстваха: арх. Мартин Христов, арх. Руси Делев, арх. Белян Белчев, л. арх. Веляна 
Найденова, л. арх. Десислава Данчева 
отсъства: 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. Джихан Яшар      № 06546 РК Кърджали 
2. арх. Даниела Белогаска     № 06552 РК Благоевград 
3. арх. Таня Валентинова Бангова    № 06558 РК София А 
4. арх. Цветелина Бориславова Димитрушева  № 06559 РК София А 
5. арх. Станислав Радославов Видолов   № 06560 РК София Е 
6. арх. Лилия Кирилова Гузгунова    № 06562 РК София област 
7. арх. Теодора Ангелова Тянкова    № 06574 РК Пловдив 
8. арх. Юмер Салиф Бекир     № 06577 РК Кърджали 
9. арх. Пламен Цанков Петков    № 06579 РК Търговище 
10. арх. Натали Дамянова Христова    № 06582 РК София А 

   
 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. Виктория Красимирова Бирова   № 06561 РК Благоевград - огр.общ. 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, 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: 

    Р Е Ш И : 
 3.1.Определя индивидуални регистрационни номера на  
1. л.арх. Илиян Красимиров Василев    № 06543 РК София област  
 

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 Комисията на регистъра разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на 
кандидатите за придобиване на ограничена проектантска правоспособност по паркоустройство, съгласно 
чл. 229, ал. 1 от ЗУТ и членство в КАБ и 

    Р Е Ш И : 
 4.1.Определя индивидуални регистрационни номера на  
1. л.арх. Вера Николаева Николова    № 06580 РК София Ж – огр. Столична община 
  
 

4.2. Предлага на УС на КАБ да вземе решение за  вписване в том четвърти, раздел четвърти на регистъра на 
ландшафтните архитекти с ограничена проектантска правоспособност по паркоустройство, 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.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. Азатухи Ашоти Саргсян     № 06132 РК София Д 
2. арх. Николая Валентинова Илиева    № 06232 РК Благоевград 
3. арх. Силвия Красимирова Панайотова    № 04845 РК Варна  

 
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. Светлана Лвовна Спасова    № 02130 РК Търговище - огр.общ. Омуртаг, Антоново 
 

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



 
 

По т.7. от дневния ред К Р предлага на УС на КАБ да вземе следното решение 
Р Е Ш И : 

 7.1. Възстановява членството и вписва в регистъра на ландшафтните архитекти с ограничена проектантска 
правоспособност по паркоустройство на основание чл. 49, ал.2 и 3 от Устава на КАБ на : 

1. л.арх. Светослав Владимиров Христов    № 04028 РК София Ж  
 

7.2. 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/      


