
 

 
П Р О Т О К О Л   № 05 

 
от  заседание на Контролен съвет  на КАБ 

 
 
  

Днес, 4 август 2021 г. (четвърти август две хиляди  двадесет и първа година) се 
проведе редовно заседание от 10ч на Контролен съвет от разстояние чрез виртуално 
участие на членовете, посредством видеоконферентна връзка през ZOOM платформа на 
адрес: 

https://us06web.zoom.us/j/85336868983?pwd=MnVnYjM4M0lqYkt6TDFab3pYMXVGdz09 
 
 

 Заседание от разстояние на основание т.I 1, б.е) от Заповед РД – 01-446/31.07.2020 г. на 
Министъра на Здравеопазването. 
 
На заседанието присъстваха : 
 
1. Арх. Костадин Христов – председател на КС 
2. Арх. Христо Венков – зам.председател на КС 
3. Арх. Банко Банов 
4. Арх. Пламен Генов 
5. Арх. Христо Чепилев 
6. Арх. Петър Стрясков 
7. Арх. Николай Баровски 

 
За водене на протокола беше определена Люсиена Георгиева – технически секретар 

на КС. 
 
Заседанието бе открито от Председателя на КС арх. Костадин Христов по следния  
 
Дневен ред: 
 

1.Преглед на Протокол 04/16.04.2021г на УС на КАБ 
 
2. Преглед на Протокол 05/28.05.2021г на УС на КАБ с приложени протоколи 06/14.05.2021г, 
и 07/20.05.2021г на ОР 
 
3. Преглед на Протокол 06/25.06.2021г на УС на КАБ с приложен протокол 08/18.06.2021г 
 
4. Сигнал от арх. Марин Бакалов, относно мандатността на органите на национално ниво на 
КАБ – УС, КС и КДП, съгласно решение на XX ОС на КАБ. 
 
5. Проверка на мандатността на членовете на Съветите на Регионални колегии.  
 
6. Писмо на Председателя на КДП по отношение особените мнения на членове на УС при 
взимане на решения за наказания по предложение на КДП. 
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7. Преглед на Решенията на XX ОС на КАБ 
 
8. Анализ на Регламент за провеждане ОС на КАБ 

 
 
По предложение на арх. Костадин Христов се взе следното: 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Контролен съвет приема така представения дневен ред без забележки. 
 
Гласували 6 души: „за” – 6, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема. 
 
 
 
По т.1 от Дневния ред 
 
Преглед на Протокол 04/16.04.2021г на УС на КАБ 
 

Арх. Костадин Христов докладва за решенията, приети от УС с Протокол 4/16.04.2021г., 
относно решението на УС на КАБ да се участва в създаването на  Европейски цифров 
иновационен хъб в сектор строителство  /ЕИЦХ/ като юридическо лице с нестопанска цел 
със самоучастие на КАБ до 50 хил. лв на година. Последваха дискусии, относно бюджета на 
КАБ. 

След дискусия арх. Костадин Христов предложи проект за 
 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Членовете на КС приемат Протокол 4/16.04.2021г на УС на КАБ без забележка.  
 
 
Гласували 6 души: „за” – 6, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
 
 
По т.2 от дневния ред 
 
Преглед на Протокол 05/ 28.05.2021г на УС на КАБ с приложени протоколи 

06/14.05.2021г, и 07/20.05.2021г на ОР 
 
Арх. Костадин Христов докладва за решението на УС с Протокол 5/28.05.2021г, по 

отношение на промяна на състава на Комисията по регистъра. Последва дискусия, относно 
предложенията за промени в на състава на Комисията, направени от арх. Васил Василев -
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Председател на РК-София, и последвалите решения на УС. Арх. Костадин Христов предложи 
следния проект за 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
КС обръща внимание на УС на КАБ, че поради констатиран проблем в комуникацията 

между Комисията по регистъра и регионалните колегии, предлага да се обсъдят промени 
в Устава, които се изразяват в това, Комисията да се увеличи на 9 члена и да се 
прецизират възможностите за предлагане на членове на комисията за одобрение от УС. 

 
Гласували 7 души: „за” – 7, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
 
 
КС възлага на арх. Банко Банов да изготви конкретни текстове за промяна в 

Устава, които да се представят на членовете на КС предварително за съгласуване. Срок 
на изпълнение до 20.08.2021г. 

 
Гласували 7 души: „за” – 7, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

КС приема Протокол 5/28.05.2021г на УС на КАБ със забележките по предходните 
две решения, относно Комисията по регистъра. 

 
Гласували 7 души: „за” – 7, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
 
 
По т.3 от дневния ред 
 
Преглед на Протокол 06/25.06.2021г на УС на КАБ с приложен протокол 

08/18.06.2021г 
 
Арх. Костадин Христов докладва за решенията на УС с Протокол 6/25.06.2021г, и 

предложи следния проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

КС приема Протокол 6/25.06.2021г на УС на КАБ без забележки. 
 
Гласували 7 души: „за” – 7, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 



 

4 

 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
КС да изготви и изпрати официално писмо до УС на КАБ с искане да бъде представен 

бюджет за 2021г и да бъде предоставен за разглеждане от КС поне 3 седмици преди ОС, 
заедно с програмата и проекто-бюджета за 2022г. 

 
Гласували 7 души: „за” – 7, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
 
 
 
По т.4 от дневния ред 
 
Сигнал от арх. Марин Бакалов, относно мандатността на органите на национално 

ниво на КАБ – УС, КС и КДП, съгласно прието решение на XX ОС на КАБ. 
 
от Протокола на XX ОС на КАБ 
 

 „Р Е Ш Е Н И Е: Общото събрание приема предложението на арх. Марин Бакалов: 
Общото събрание на КАБ е следвало и следва да спазва законовите изисквания за 
мандатност на органите на национално ниво на КАБ – Управителен съвет, Контролен съвет 
и КДП – изброени в чл. 15 на ЗКАИИП. Кандидат-членовете на тези органи нямат право да 
бъдат избирани за трети мандат, в който и да е от тях, ако преди това са били два 
последователни мандата в някой друг от тях. 

Гласували 184 делегати. 
Гласували “ЗА” – 98. 
Гласували “ПРОТИВ” – 63. 
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 23. 
Предложението е прието.“ 
 
 
Арх. Христо Чепилев запозна членовете на КС със сигнала от арх. Марин Бакалов, 

относно мандатността на органите на национално ниво на КАБ – УС, КС и КДП. Арх. Костадин 
Христов предложи следния проект за 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
КС констатира, че Уставът и Законът към този момент не ограничават кандидат-

членовете на КАБ да се кандидатират и да бъдат избирани за следващ мандат в друг 
национален орган след два последователни мандата в един и същ орган на национално 
ниво. 

 
Гласували 7 души: „за” – 7, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
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РЕШЕНИЕ: 

 
Да се отговори на арх. Марин Бакалов, че това, което той е подал като решение на 

ОС във второто си изречение не намира основание за такъв вид тълкуване на 
действащите разпоредби. Ако той желае, да се въведе такъв вид ограничение в 
мандатността, то това следва да залегне като ограничение в Устава и да бъде прието 
с решение от 2/3 от членовете на ОС. 

 
Гласували 7 души: „за” – 7, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

КС ще предложи на свое следващо заседание няколко варианта с основания на 
предложения за промяна в Устава, относно мандатността, които да бъдат огласени сред 
РК и при одобрение от тях, УС да ги предложи за разглеждане на ОС. 

 
Гласували 7 души: „за” – 7, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
 
 
По т.5 от дневния ред 
 
Проверка на мандатността на членовете на Съветите на Регионалните колегии 
 
Арх. Костадин Христов представи на членовете на КС таблици с уточнена мандатността 

на текущите членовете на Съветите на РК, съобразно предоставените протоколи от изборни 
Общи събрания на Регионалните колегии. Отбеляза, че за няколко колегии не е получена 
окончателна информация. В обобщен до момента вид информацията има следния вид: 

 
28 – Регионални колегии в КАБ 
10 – Председатели на Съвети на РК с повече от 2 последователни мандата в съвета  
13 – Съвети на РК с членове с повече от 2 последователни мандата /включително 10те/ 
  5 – Съвети на РК с членове с неуточнена мандатност /очакват се протоколи/ 
10 – Съвета на РК с членове изпълняващи разпоредбата на чл. 24 (2) от Устава 
 
Подробна справка по колегии в Приложение 1. 
 
Последва дискусия. Арх. Костадин Христов предложи следния проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
КС констатира, че има нарушение на чл.24 (2) от Устава от членовете на 

Съветите на РК, които заемат трети или повече последователни мандата в състава на 
съответния  Съвет на регионална колегия. 
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Гласували 7 души: „за” – 7, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

КС да изпрати писмо до всеки член на Регионална колегия, за Съвета на която  е 
констатирано нарушения на Устава, с предложения да коригират тази неточност на 
предстоящите Общи събрания за избор на делегати за XXI ОС на КАБ. КС да изпрати 
писма до Съветите на РК, за които не са събрани всички изборни протоколи, с обща 
констатация на проблематиката и напомняне да се осигури изискуемата информация. 

 
Гласували 7 души: „за” – 7, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

КС да информира УС и Председателите на Съветите на РК, които са в нарушение 
на Устава по чл.24(2), да бъдат ограничени да участват във взимането на решения на УС 
до изчистване на несъответствието с Устава. 

 
Гласували 7 души: „за” – 7, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
 
 
По т.6 от дневния ред 
 
Писмо на Председателя на КДП по отношение особените мнения на членове на УС 

при взимане на решения за наказания. 
 
Арх. Костадин Христов представи писмото на КДП, след което последва дискусия, 

относно особените мнения при гласуване на решение на КДП. Председателят на КС предложи 
следния проект за 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
КС потвърждава необходимостта всеки от членовете на УС, участващ в 

гласуването да  представя писмени мотиви към своя вот, независимо как гласува при 
решенията на УС, за налагане на наказания по предложения на КДП. 

 
Гласували 6 души: „за” – 5, „против” – 1, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
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РЕШЕНИЕ: 

 
КС смята, че процедурата по вземане на решения на УС, за налагане на наказания 

по предложения на КДП е неясна и следва да бъде прецизирана в Устава. 
 
Гласували 6 души: „за” – 6, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
 
 
По т.7 от дневния ред 
 
Преглед на Решенията на XX ОС на КАБ 
 
Арх. Христо Венков и арх. Банко Банов представиха преглед на решенията на 20-то ОС. 

Арх. Христо Венков докладва, че една част от решенията са изпълнени. От неизпълнените 
решения докладва, че най-важното решение е свързано с бюджета. Последва дискусия 
относно Комисията по решенията. Арх. Банко Банов допълни с констатации по отношение 
избора и отчетността на журьори в конкурси, КС да изпрати писмо до УС с искане да бъде 
спазена досега действащата Наредба и да потърси отчетност на всички представители на 
КАБ журита.  

Арх. Костадин Христов предложи следния проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

КС да изготви писмо до ОР с искане за обосновка за неизпълнението на 
решенията, взети на ОС. Писмото да бъде изготвено от арх. Христо Венков. 

 
Гласували 6 души: „за” – 6, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

КС да изготви писмо до УС на КАБ, с което да поиска статистическа информация 
кои са представителите на КАБ в жури на конкурси, както и на кои от тях е изискан и 
получен отчет за дейността им съгласно действащата МЕТОДИКА за подбор и 
определяне на журьори към КАБ за последния тригодишен период. Писмото да се изготви 
от арх. Банко Банов. 

 
Гласували 7 души: „за” – 7, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
 
 
По т.8 от дневния ред 
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Анализ на Регламент за провеждане ОС на КАБ 
 
Арх. Николай Баровски представи Регламента на последното ОС. Сериозен проблем 

има с Комисията по решенията. Трябва да има предварителен регламент за систематизиране 
на решенията, като основно е да се състави регламент за работа на Комисията по решенията. 
Проблем се явяват предложенията за решения. Арх. Баровски заяви, че има проблем и с 
регистрацията, което оказва влияние и на кворума. Тези проблеми трябва да залегнат в 
Регламента на ОС. Вариант е предварително да са избрани от УС Комисиите, които да 
работят на ОС. Арх. Христо Венков подкрепя предложението да има предварително избрани 
членове на комисиите, предлага предложения за решения, които са отхвърлени на 
регионално нива да не се представят на ОС, това ще помогне да се систематизират 
предварително нещата. Арх. Костадин Христов подкрепя предложенията, но по Устав не е 
ясно как ще бъдат избирани предварително членовете към Комисиите. Дискусионен въпрос е 
дали КС може да предложи на УС предварително да бъдат избрани членове, но тези Комисии 
се водят временни към ОС, поради което този избор не е залегнал в Устава. Арх. Банов смята, 
че УС може да се подготви с предложения за членове на комисии предварително, които да се 
гласуват на ОС, което би спестило време. Арх. Костадин Христов смята, че по-голяма част от 
предложенията за решения трябва да са прегледани предварително. Арх. Христо Венков 
предлага решенията на Общите събрания на РК  да бъдат предварително представяни на УС 
преди ОС. Арх. Петър Стрясков изрази мнение, че в Устава е залегнал начинът за провеждане 
на ОС, но би могло да се помисли в насока за подпомагащи членове. Арх. Христо Чепилев 
изрази мнение, че се наблюдава повтарящ се на всяко събрание проблем с начина на 
изчисление на кворума при който се гласува спрямо броят регистрирани делегати, 
необходимо е прецизиране за да не се оспорва. Комисията по нормативна уредба трябва ясно 
и точно да го определи и да се запише еднозначно в Регламента. 

 
Поради изчерпване на дневния ред, арх. Костадин Христов закри заседанието. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС НА КАБ: .................................. 
(арх. Костадин Христов ) 
 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС НА КАБ: .................................. 
(арх. Христо Венков) 
  
 
ЧЛЕН НА КС на КАБ: .................................. 
(арх. Христо Чепилев) 
 
ЧЛЕН НА КС на КАБ:........................................... 
(арх. Банко Банов) 
 
ЧЛЕН НА КС на КАБ:........................................... 
(арх. Петър Стрясков) 

 
 
ЧЛЕН НА КС на КАБ:........................................... 
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(арх. Николай Баровски) 
 
 
ЧЛЕН НА КС на КАБ:........................................... 
(арх. Пламен Генов) 
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Приложение 1 
 Подробна справка за мандатност на членовете на Регионалните колегии към КАБ за мандат 
2020-2024г спрямо ограниченията въведени с чл. 24 (2) от Устава на КАБ. 
 
28 – Регионални колегии в КАБ 
10 - Председатели на Съвети на РК с повече от 2 последователни мандата в съвета 
13 - Съвети на РК с членове с повече от 2 последователни мандата /включително 10те по-горе/ 
  5 - Съвети на РК с членове с неуточнена мандатност /очакват се протоколи/ 
10 - Съвети на РК с членове изпълняващи разпоредбата на чл. 24 (2) от Устава 
 
 
РК – Благоевград  / 1 / 
1. арх. Александър Костадинов Сандев (00034) –  - - Председател /15/ – мандат … ? 
2. арх. Екатерина Боянова Баханова-Лазарова (00954) – 14 – мандат 1/2 
3. арх. Мария Петрова Сакелариева-Манова (00052) – 14 – мандат … ? 
4. арх. Веселин Атанасов Белинчев (00045) – 14 – мандат 1/2 
5. ланд. арх. Никола Христов Попкостадинов (04230) – 14 – мандат 1/2  
6. арх. Никола Христов Дюлгеров (04465) – 14 – мандат 1/2 
7. арх. Людмила Иванова Сердарова-Манова (01052) – 14 – мандат 1/2  
 
РК – Бургас / 1 / 
1. арх. Събин Николов Попов (02183) –  - - Председател /24/ – мандат 1 
2. арх. Венета Ангелова Иванова (01562)– 41 – мандат 1 
3. арх. Костадин Христов Христов (01545) – 41 – мандат 2 /заменен с арх. Иван Сашев Кючуков 
(03381) – мандат 1/ 
4. арх. Мирослав Алексиев Бойчев (02200) – 26 – мандат 1 
5. арх. Мина Стоянова Георгиева (05213) – 31 – мандат 1 
6. ланд. арх. Пламен Влаев Матеев (04025) – 25 – мандат 1 
7. арх. Калоян Георгиев Матеев (04802)– 19 – мандат 1 
 
РК – Варна / 2 / 
1. арх. Марин Иванов Велчев (03719) –  - - Председател /24/ – мандат 2 
2. арх. Александър Антонов Минчев (03393) – 65 – мандат 1 
3. арх. Жулиан Георгиев Начев (04306) – 51 – мандат 1 
4. ланд. арх. Деница Иванова Русева (04048) – 46 – мандат 2 
5. арх. Христо Димитров Топчиев (03648) – 45 – мандат 1 
6. арх. Чавдара Руменова Николова (04190) – 40 – мандат 1 
7. арх. Иванка Йорданова Караджова-Гочева (02549) – 30 – мандат 2 
 
РК – Велико Търново / 3 / 
1. арх. Юрий Георгиев Любомирски (01637) –   - - Председател /18/ – мандат 2 
2. арх. Милен Трифонов Маринов (00975) – 15 – мандат 1 
3. арх. Николай Стефанов Георгиев (01631) – 10 – мандат 1 
 
РК – Видин  / 2 /  
1. арх. Люба Атанасова Еленкова (00101) – - - Председател /6 / – мандат 1 
2. арх. Галина Димитрова Антова (01667) - 6 – мандат … ? 
3. арх. Христо Милчев Илиев (02218) – 6 – мандат 1 
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РК – Враца  / 1, 1 / 
1. арх. Петър Димитров Червеняшки (01755) – - - Председател / / – мандат 4 
2. арх. Валери Свиленов Маринов (00108) - – мандат 4  
3. арх. Петя Петрова Златарска (02241) – – мандат 4 
4. арх. Николай Цветков Нанков (01757) – – мандат 1 
5. арх. Пламен Милчев Стоянов (02243) - – мандат 1 
липсва протокол за избор на Съвет, забележки по протокол за избор Председател 
 
РК – Габрово / 3 / 
1. арх. Мария Живкова Хлебарова (00126) –   - - Председател // – мандат 1/2 
2. арх. Евгений Иванов Николов (00120) –   – мандат … ? 
3. ланд. арх. Виктор Венциславов Христов (04644) – – мандат 1/2 
 
РК – Добрич / 2, 2 / 
1. арх. Красимир Георгиев Пампоров (01527) –  - - Председател /14/ – мандат 3 
2. арх. Светослава Василева Коларова (01525) – 14 – мандат 4 
3. арх. Боян Костов Коларов (05888) – 14 – мандат 1 
 
РК – Кърджали / 4 / 
1. арх. Радосвета Георгиева Хаджиева (01144) –  - - Председател // – мандат 2 
2. арх.  
3. арх. 
 
РК – Кюстендил / 4 /  
1. арх. Мая Александрова Кожухарова-Димитрова (01886) – 12  - - Председател // – мандат 2 
2. арх. Чавдар Христов Георгиев (03139) – 11 – мандат 2 
3. арх. Анатоли Цветанов Цветков (04821) – 11 – мандат 2 
 
РК – Ловеч / 3 / 
1. арх. Сергей Богданов Денчев (01109) – - - Председател / / – мандат 1 
2. арх. Емилия  Христова Христова-Цонева (01868) - – мандат 5  
3. арх. Боян Иванов Кръстев (01107) – – мандат 5 
 
РК – Монтана / 5 / 
1. арх. Методи Иванов Методиев (01912) – - - Председател /11 / – мандат 1 
2. арх. Петър Радков Каменов (02181) – 11 – мандат 1  
3. арх. Галина Петрова Лазарова-Иванова (04528) – 11 – мандат 2 
4. арх. Александър Димитров Радоев (06220)– 11 – мандат 1 
 
РК – Пазарджик / 3, 4 / 
1. арх. Петър Иванов Мурджев (01074) –  - - Председател /9/ – мандат 4 
2. арх. Димитър Петров Боюклиев (03608) – 8 – мандат 1 
3. арх. Боряна Петрова Банева (00983)– 8 – мандат 1 
 
РК – Перник / 6 / 
1. арх. Александра Александрова Бабунска (04811) –  - - Председател /12/ – мандат 2 
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2. арх. Иво Кирилов Манов (04731) – 7 – мандат 1 
3. арх. Нора Стойчева Йорданова (03348) – 6 – мандат 1 
 
РК – Плевен / 4, 5 / 
1. арх. Емил Руменов Дечев (00955) – 17 - - Председател /15 / – мандат 3 
2. арх. Тошо Стефанов Станев (00185) – 17 – мандат 2 
3. арх. Лазар Енчев Лазаров (00166) – 17 – мандат 2 
 
РК – Пловдив / 6 / 
1. арх. Чавдар Борисов Тенев (01415) –  - - Председател /29/ – мандат 2 
2. арх. Ива Тихомирова Стоянова (04531) – 41 – мандат 1 
3. арх. Марта Любомирова Теодосиева (00220) – 38 – мандат 4 
4. арх. Димитър Николов Балджиев (05781) – 36 – мандат 1 
5. арх. Галя Вельова Кръстева (01826) – 35 – мандат 1 
6. арх. Юлия Красимирова Георгиева (05221) – 28 – мандат 1 
7. арх. Пламен Стоянов Делиджов (04837) – 27 – мандат 1 
 
РК – Разград / 5, 7 / 
1. арх. Емил Тотев Проданов (00244) – 13  - - Председател /12/ – мандат 5  /с ограничение по чл. 230 
от ЗУТ/ 
2. арх. Петър Димитров Сергеев (00884) – 11 – мандат 1/2 
3. арх. Стефка Цонева Донева (00246) – 7 – мандат  1/2 
 
РК – Русе / 5 / 
1. арх. Ралица Светозарова Панайотова (01125) –  - - Председател /8/ – мандат 1   
2. арх. Венцислав Константинов Илиев (00250) – 11 – мандат 1 
3. арх. Мария Костадинова Стефанова (00256) – 12 – мандат  2/3 
4. ланд. арх. Саша  Светлозарова Рулинска (03992) – 11 – мандат  2/3 
5. арх. Зорница Силвиева Стамболиева (01813) - 10 – мандат  2/3 
 
РК – Силистра / 6, 8 / 
1. арх. Атанаска Стодева Айдемирска (00265) –  - - Председател /11/ – мандат 2/5    
2. ланд. арх. Димо Михалев Димов (01283) – 12 – мандат 1 
3. арх. Мирослав Красимиров Орлоев (05285) – 12 – мандат 1 
 
РК – Сливен / 7, 9 / 
1. арх. Петко Марчев Любенов (01193) –  - - Председател – мандат 3 
2. арх. Петър Георгиев Койнов (03801) – мандат 3 
3. арх. Владимир Веселинов Маринов (04963) – мандат 1 
 
РК – Смолян / 8, 10 / 
1. арх. Христо Михалев Караянков (01738) –  - - Председател /10/ – мандат 4 
2. арх. Аврам Атанасов Каджебов (04534) –  – мандат 2 
3. арх. Елена Томова Гунчева (05159) –  – мандат 1 
4. арх. Пепа Ненкова Каджебова (01739) – – мандат 1 
 
РК – София град / 7 / 
1. арх. Васил Иванов Василев (03518) – 56 - - Председател /83/ – мандат 1 
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2. арх. Красимир Анастасов Язов (00480) - 88 – мандат 1  
3. ланд. арх. Веселин Петров Рангелов (03887) – 76 – мандат 1 
4. ланд. арх. Даниела Венциславова  Стайкова (06000) – 71 – мандат 1 
5. арх. Емил Светозаров Стоянов (02888) – 60 – мандат 1 
6. арх. Женя Илиева Илиева (03287) – 56 – мандат 1 
7. арх. Любомир Тодоров Пеловски (00968) – 53 – мандат 1 
8. арх. Ангел Дилянов Енкин (04668) – 52 – мандат 1 
9. арх. Любомир Георгиев Георгиев (02347) – 52 – мандат 1 
10. арх. Емил Георгиев Сардарев (00408) – 50 – мандат 2 
11. арх. Здравко Венцеславов Кузманов (02808) – 46 – мандат 1 
 
РК – София област / 8 / 
1. арх. Борислав Георгиев Владимиров (01881) –  - - Председател // – мандат 1 
2. арх. Валери Петков Иванов (02169) – – мандат 1 
3. арх. Ваня Чавдарова Гергова (03633) –   – мандат  1 
4. арх. Ирина Владимирова Лалева (04806) –  – мандат  1 
5. арх. Ивайло Славчев Иванов (01340) –  – мандат  2 
 
РК – Стара Загора / 11 / 
1. арх. Петър Филипов Влахов (01658) – 20 - - Председател /17/ – мандат 1 /с ограничение по чл. 230 
от ЗУТ/ 
2. ланд. арх. Велина Симеонова Симеонова (04144) – 23 – мандат 2 
3. арх. Георги Танев Чернев (01001) – 18 – мандат 3 
4. арх. Виолетта Георгиевна Бакунина (01980) – 16 – мандат 1 
5. арх. Явор Велчев Янулов (02955) – 16 – мандат 2 
 
РК – Търговище / 9, 12 / 
1. арх. Вичка Стоянова Колева (00712) – 6 - - Председател /6/ – мандат 5 
2. арх. Елена Георгиева Калева (00713) – 6 – мандат 3  
3. ланд. арх. Десислава Станиславова Спасова (04938) – 6 – мандат 1 
 
РК – Хасково / 10, 13 / 
1. арх. Нина Георгиева Танчева (00717) – 19 - - Председател /23/ – мандат 3 
2. арх. Янчо Груйчев Апостолов (01311) – 21 – мандат 5 
3. арх. Иван Маргаритов Бакалов (01322) – 17 – мандат 4  
4. арх. Любомир Веселинов Бодуров (01315) – 14 – мандат 3 
5. ланд. арх. Драгомир Славчев Андонов (04341) – 13 - - /5/ – мандат 3 
 
РК – Шумен / 9 / 
1. арх. Валерий Кузманов Колев (01048) – 11 - - Председател /8/ – мандат 1 
2. арх. Чинка Тодорова Шишкова (01974) – 11 – мандат 1 
3. ланд. арх. Веселин Белчев Василев (04014) – 11 – мандат 2 
 
РК – Ямбол / 10 / 
1. арх. Георги Илиев Георгиев ( 00734)–  - - Председател /9/ – мандат 1 
2. арх. Димитър Александров Бъчваров (00854) – 8 – мандат 1 
3. арх. Илия Иванов Бумбалов (00738) – 8 – мандат 1 
 


