
 
 

КОМИСИЯ ПО РЕГИСТЪРА КЪМ УС 
Протокол № 03 

 
 
Днес, на 05.03.2021 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. 
3. 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. 

4. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на ландшафтни архитекти, 
кандидати за придобиване на ограничена проектантска правоспособност по паркоустройство 

5. 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. 

6. Възстановяване на членство в КАБ на архитекти с ограничена проектантска правоспособност. 
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, 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. Мария Живкова Жеркова    № 06585 РК София област 
2. арх. Лора Ненкова Богданлийска    № 06586 РК Пловдив 
3. арх. Цветина Миткова Димитрова    № 06587 РК Пловдив 
4. арх. Ангел Нейчев Петраков    № 06588 РК Пловдив 
5. арх. Никола Иванов Биделев    № 06589 РК София Б 
6. арх. Катерина Димитрова Данаилова   № 06605 РК София област 
7. арх. Ивелин Валентинов Тодоров    № 06606 РК София А 
8. арх. Полина Бойкова Кьосева    № 06607 РК София А 
9. арх. Моника Николаева Маринова    № 06456 РК Бургас 
10. арх. Есин Зюлкярова Юсеинова    № 06615 РК Разград 
11. арх. Роман Георгиев Душков    № 06617 РК Варна 
12. арх. Глория Иванова Харалампиева   № 06618 РК София А 
13. арх. Жечо Емилов Жечев     № 06623 РК Пловдив 
14. арх. Владимира Порфирова Жечева   № 06624 РК Пловдив  
15. арх. Петя Ивайлова Проданова    № 06625 РК Русе  
16. арх. Венцеслав Венцеславов Попов   № 06633 РК Пловдив 
17. арх. Десислава Георгиева Стефанова   № 06634 РК София област 
18. арх. Мария-Дария Петрова Димитрова   № 06635 РК Бургас 
19. арх. Надежда Николаева Андреева   № 06254 РК Благоевград 
20. арх. Сара Марианова Мартинова    № 06640 РК Монтана 
21. арх. Габриела Димитрова Симеонова   № 06647 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 придобиване на ограничена проектантска правоспособност. 

   Р Е Ш И : 
 2.1.Определя индивидуални регистрационни номера и вписва в том трети, раздел втори на регистърна на 
архитектите с ограничена проектантска правоспособност, които не са членове на КАБ:  

1. арх. Калина Ивова Сиракова    № 06583 РК София Б 
 

 2.2. Предлага на УС на КАБ да вземе решение за  вписване в том трети, раздел втори на регистъра на 
архитектите с ограничена проектантска правоспособност, които не са членове на КАБ и да разпореди 
издаването на съответните документи: 

- 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, съгласно чл. 229, ал. 1 от ЗУТ 
и членство в КАБ и 

Р Е Ш И : 
3.1. 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. Радина Тихомирова Николова   № 06639 РК Търговище - огр.общ. Търговище 
 

3.2. 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.4. 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 : 
 4.1.Определя индивидуални регистрационни номера на  
1. л.арх. Невена Райчева Пачеджиева    № 06584 РК Пловдив  
2. л.арх. Владимир Тихомиров Томов    № 06608 РК София Ж 
3. л.арх. Петър Стоянов Пързулов    № 06609 РК София Ж  
4. л.арх. Самуил Стоянов Кирков    № 06616 РК София Ж  
5. л.арх. София Рангелова Стоянова    № 06652 РК София Ж 
6. л.арх. Исмаил Азис Исмаил     № 06653 РК София област    
 

4.2. 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.5. 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 : 
 5.1.Определя индивидуални регистрационни номера на  
1. л.арх. Вълкана Николаева Тарапанова-Русева № 06632 РК Велико Търново–огр.общ.Велико Търново 
 

5.2. 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.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 на основание чл. 49, ал.2 и 3 от Устава на КАБ на :  
1. арх. Павлета Веселинова Павлова    № 06448 РК Варна 
2. арх. Фатма Неджми Чалъшкан    № 06198 РК София Е 
3. арх. Стефан Иванов Христов     № 05682 РК София Д  
4. арх. Джунает Мюмюн Сюлейман    № 06451 РК Кърджали 
5. арх. Зорница Венциева Захариева    № 06127 РК София Г 
6. арх. Юлиян Юлиянов Семерджиев    № 05737 РК Варна 
7. арх. Петър Валериев Георгиев    № 05383 РК Благоевград 
8. арх. Джули-Джесика Едмонд Керян    № 06513 РК Варна 

 
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. Венелина Стефанова Лазарова    № 05842 РК Благоевград  
 

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/      


