
 
 

КОМИСИЯ ПО РЕГИСТЪРА КЪМ УС 
Протокол № 65 

 
 
Днес, на 25.09.2020г., 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 архитекти, кандидати за промени 
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 и 
членство в КАБ. 

5. Възстановяване на членството в КАБ на архитекти с ограничена проектантска правоспособност. 
 

На заседанието присъстваха: арх. Мартин Христов, 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 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. Цветина Димитрова Маринова    № 06503 РК София област 
2. арх. Биляна Веселинова Белчева    № 06504 РК Шумен 
3. арх. Виктория Йорданова Георгиева   № 06511 РК Варна 
4. арх. Анна Георгиева Петрова    № 06512 РК Варна 
5. арх. Джули-Джесика Едмонд Керян    № 06513 РК Варна 
6. арх. Спас Христов Спасов     № 06514 РК Пловдив 
7. арх. Ивайло Станиславов Стоянов    № 06518 РК София А 
8. арх. Мирела Красимирова Хлебарова   № 06519 РК София Е 
9. арх. Ния Николаева Хлебарова    № 06524 РК София област 
10. арх. Яна Янкулова Янкова     № 06526 РК София А  
11. арх. Александра Живомирова Жекова   № 06530 РК Варна 
12. арх. Мария Радославова Парашкевова   № 06531 РК Пловдив 
13. арх. Сашка Петева Христова    № 06534 РК Шумен 
14. арх. Стефани Боянова Дишлиева    № 06541 РК Смолян 
15. арх. Ралица Красимирова Чакмакова   № 06542 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. Иванела Росенова Неделчева   № 06529 РК Варна - огр.общ. Аксаково 
 



 
 

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 промяна на проектантска правоспособност, съгласно чл. 229, ал. 1 от ЗУТ и членство в КАБ 
и 

Р Е Ш И : 
3.1. Отписва от 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. Аксел Османова Насуфова   № 06390 РК Разград - огр.общ. Разград 
 

3.2. Вписва в том трети раздел първи на регистъра на архитектите с ограничена проектантска 
правоспособност 

1. арх. Аксел Османова Насуфова   № 06390 РК Разград 
 

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

 
 

По т.4. 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 : 
 4.1.Определя индивидуални регистрационни номера на  
1. л.арх. Йоанна Стефанова Алексиева    № 06515 РК София Ж 
  
 

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 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. Атанас Илиев Христозов     № 06312 РК София Е 
2. арх. Петър Атанасов Минев     № 03715 РК София А 
3. арх. Александър Бисеров Иванов    № 06166 РК Пловдив 
4. арх. Християн Светланов Стоянов    № 06245 РК Пловдив 
5. арх. Василена Димитрова Куртева    № 05126 РК Варна   

 
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/      


