
 
 

КОМИСИЯ ПО РЕГИСТЪРА КЪМ УС 
Протокол № 05 

 
 
Днес, на 18.06.2021 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, 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. 
 

 
На заседанието присъстваха: арх. Мартин Христов, арх. Руси Делев, л. арх. Веляна Найденова, л. арх. Десислава 
Данчева, арх. Маргарита Козовска, арх. Доротея Христова 
Отсъства: арх. Белян Белчев 
 
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-Йоана Атанасова Недевска   № 06656 РК Пловдив 
2. арх. Гергана Петкова Петкова    № 06657 РК София Б 
3. арх. Светла Владимирова Върбанова   № 06658 РК София Д 
4. арх. Георги Дилиянов Арнаудов    № 06665 РК Хасково 
5. арх. Ая Константинова Тодорова    № 06666 РК София област 
6. арх. Зекие Емин Емин     № 06669 РК Разград 
7. арх. Грета Младенова Рашева    № 06670 РК Стара Загора 
8. арх. Иво Димитров Капков     № 06672 РК Бургас 
9. арх. Мериям Лефтерова Юзеирова    № 06673 РК Смолян 
10. арх. Магдалена Тодорова Михайлова   № 06681 РК Пловдив 
11. арх. Таня Радионова Николова    № 06695 РК Стара Загора 
12. арх. Жара Николаева Кирякова    № 06696 РК София Е 
13. арх. Йоанна Людмилова Йорданова   № 06699 РК Разград 
14. арх. Шениз Мехмед Пачалъ    № 06700 РК Бургас 
15. арх. Златил Станицветов Пенев    № 06701 РК Варна 
16. арх. Денислав Деянов Ангелов    № 06702 РК Варна  
17. арх. Чавдар Сашев Бакърджиев    № 06703 РК Варна 
18. арх. Калоян Димитров Димитров    № 06706 РК Габрово 
19. арх. Свилен Павлов Вълканов    № 06708 РК Варна 
20. арх. Панайот Бориславов Цанин    № 06709 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. Атанас Дочев Дочев   № 06671 РК Пловдив - огр.общ. Карлово 
 

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. Мария Пламенова Савова    № 06682 РК София Ж 
2. л.арх. Явор Петров Петров     № 06697 РК Монтана   
 

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 Николова Иванова   № 06667 РК Ямбол - огр.общ. Ямбол 
2. л.арх. Кремена Стоянова Великова   № 06698 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. Хюсеин Неждетов Рашидов    № 06429 РК Пловдив 
2. арх. Стефани Стефанова Йовева-Йорданова   № 06160 РК София област 
3. арх. Иван Киров Кирков     № 05222 РК София А 
4. арх. Пасел Махмуд Мурей     № 05198 РК Варна 
5. арх. Валентин Янков Ганчев     № 05004 РК Варна 
6. арх. Денис Невенов Наумов     № 06189 РК Варна 
7. арх. Вера Боянова Стоянова     № 05982 РК София Е 

 
5.2. 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/      


