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 КОМИСИЯ ПО РЕГИСТЪРА КЪМ УС 
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Днес, на 23.07.2021 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 пълна 

проектантска правоспособност. 
2. Възстановяване на членството в КАБ на архитекти с отложена проектантска правоспособност 
3. Възстановяване на членството в КАБ на архитекти с пълна проектантска правоспособност. 
4. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на архитекти кандидати за промени на проектантска 

правоспособност. 
5. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на архитекти кандидати за промени на пълна 

проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ. 
 

На заседанието присъстваха: арх. Мартин Христов - председател, арх. Руси Делев, л. арх. Веляна 
Найденова, арх. Маргарита Козовска, арх. Доротея Христова, л. арх. Десислава Данчева, арх. Белян Белчев 

 
  По т.1 от дневния ред КР разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на кандидатите за 
придобиване на пълна проектантска правоспособност и членство в КАБ и 

Р Е Ш И : 
1.1. Определя индивидуални регистрационни номера на архитектите от : 

1. арх. Айлин Метин Хамид     № 06716 РК Раград 
2. арх. Веселин Юриев Алексиев    № 06724 РК София Е 
3. арх. Тугай Ялчън Исмаил     № 06725 РК София Б 
4. арх. Николета Жорева Балабанова    № 06726 РК Пловдив 
5. арх. Росица Георгиева Митева    № 06727 РК Пловдив 
6. арх. Момчил Цветанов Стоилков    № 06728 РК Пловдив 
7. арх. Снежана Петров-Дойчинова    № 06729 РК Бургас 
8. арх. Боян Петров Янкулов     № 06730 РК Плевен 
 

1.2. Предлага на УС на КАБ да вземе решение да бъдат вписани в том първи, раздел първи на регистъра на 
архитектите с пълна проектантска правоспособност 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 К Р предлага на УС на КАБ да вземе следното решение 

Р Е Ш И : 
2.1. Възстановява членството и вписва в регистъра на архитектите с отложена проектантска правоспособност 

на основание чл. 49, ал.2 и 3 от Устава на КАБ на: 
1. арх. Десислав Любомиров Вацев    № 03867 РК София В 
 
По т.3. от дневния ред К Р предлага на УС на КАБ да вземе следното решение 

Р Е Ш И : 
3.1. Възстановява членството и вписва в регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност на 

основание чл. 49, ал.2 и 3 от Устава на КАБ на: 
2. арх. Чавдар Ивов Цолов     № 03066 РК София В 
3. арх. Нина Милкова Илиева     № 04870 РК София Г 
4. арх. Невена Николаева Данева    № 05558 РК София област 
5. арх. Красимира Йорданова Лазарова    № 02634 РК София А 
 

3.2. Разпорежда издаването на съответните документи:  
- удостоверение за съответната проектантска правоспособност 
 
 
По т.4. от дневния ред КР разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на кандидатите за промяна 
на проектантска правоспособност. На основание чл.13 „б” от Устава на КАБ във връзка с постъпило уведомление 
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съгласно чл.12 т.5 за промени в обстоятелствата, свързани с проектантската правоспособност, Комисията по 
регистъра предлага на Управителния съвет да вземе следните решения 

Р Е Ш И : 
4.1. Отписва от том трети, раздел първи на регистъра на архитектите с ограничена проектантска 
правоспособност: 
1. арх. Цветозар Иванов Сагов     № 05742 РК Стара Загора 
2. арх. Недялка Иванова Чалъмова    № 05994 РК Пловдив 
   

4.3. Вписва в том първи, раздел първи на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност: 
1. арх. Цветозар Иванов Сагов     № 05742 РК Стара Загора  
2. арх. Румяна Ангелова Иванова-Николова   № 02033 РК Пловдив 
3. арх. Недялка Иванова Чалъмова    № 05994 РК Пловдив 

 
4.4. Разпорежда издаването на съответните документи: 
- удостоверение за съответната проектантска правоспособност 
- личен печат. 

 
По т.5. от дневния ред КР разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на кандидатите за 
промяна на проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ. На основание чл.13 „б” от Устава 
на КАБ във връзка с постъпило уведомление съгласно чл.12 т.5 за промени в обстоятелствата, свързани с 
проектантската правоспособност, Комисията по регистъра предлага на Управителния съвет да вземе следните 
решения 

Р Е Ш И : 
5.1. Отписва от том първи, раздел четвърти на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност, 

съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ: 
1. арх. Румяна Ангелова Иванова-Николова  № 02033 РК Пловдив – огр. общ. Стамболийски 
2. арх. Михаела Пламенова Йончева-Райчинова  № 06045 РК Пловдив – огр. общ. Пловдив 
 

5.3. Вписва в том първи, раздел четвърти на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност, 
съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ: 
1. арх. Михаела Пламенова Йончева-Райчинова  № 06045 РК Пловдив– огр. общ. Стамболийски 
 

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

 
 

Председател на заседанието: ……………….......   За протокола: ………............................  

   /арх. Мартин Христов/     / Ралица Панчева / 
  Председател на Комисия по регистър    Секретар на Комисията по регистър 


