
 
 

КОМИСИЯ ПО РЕГИСТЪРА КЪМ УС 
Протокол № 09 

 
 
Днес, на 28.09.2021 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 архитекти, кандидати за промени 
на ограничена проектантска правоспособност, съгласно чл. 229, ал. 1 от ЗУТ и членство в КАБ. 

4. Възстановяване на членство в КАБ на архитекти с ограничена проектантска правоспособност. 
5. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на ландшафтни архитекти, 

кандидати за придобиване на ограничена проектантска правоспособност по паркоустройство и 
членство в КАБ. 

 
 

 
На заседанието присъстваха: арх. Мартин Христов, арх. Руси Делев, л. арх. Веляна Найденова, л. арх. Десислава 
Данчева, арх. Маргарита Козовска, арх. Доротея Христова, 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. Ивета Славчева Славчева    № 06732 РК София Е 
2. арх. Серкан Сезгин Сабри     № 06733 РК Добрич 
3. арх. Адиле Ибраимова Билюкова    № 06734 РК Благоевград 
4. арх. Гергана Велкова Дякова    № 06744 РК София Е 
5. арх. Цветин Тихомиров Стоянов    № 06745 РК Пловдив 
6. арх. Красимира Димитрова Пилева    № 06747 РК Варна 
7. арх. Йорданка Димитрова Запрянова   № 06748 РК Бургас 
8. арх. Тея Валериева Колева     № 06755 РК Шумен 
9. арх. Ралица Галинова Славчева    № 06756 РК Шумен 
10. арх. Денислав Анатолиев Соколов    № 06757 РК София област 
 

 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. Мариела Радкова Иванова    № 06731 РК Пазарджик - огр.общ. Стрелча 
2. арх. Деница Тодорова Уркова    № 06746 РК Плевен – огр. общ. Плевен 

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

Р Е Ш И : 
31. Отписва от том трети, раздел първи на регистъра на архитектите с ограничена проектантска 
правоспособност: 
1. арх. Еркут Ерол Кемал     № 06719 РК Хасково 
 
3.2. Вписва 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: 

1. арх. Еркут Ерол Кемал     № 06719 РК Хасково – огр. общ. Минерални бани 
- удостоверение за съответната проектантска правоспособност 

 
 

 По т.4. от дневния ред К Р предлага на УС на КАБ да вземе следното решение 
Р Е Ш И : 

 4.1. 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. Михаела Станиславова Станчева  № 06410 РК Варна 

 
4.2. Разпорежда издаването на съответните документи: 

-  удостоверение за съответната проектантска правоспособност 
 

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 и 
членство в КАБ и 

    Р Е Ш И : 
 5.1.Определя индивидуални регистрационни номера на : 
1. л.арх. Мария Иванова Липчева    № 06749 РК Бургас 
 

5.2. 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 

 
 

 
 

 
Председател на заседанието: ……………….......  За протокола: ………............... 
/арх. Мартин Христов, Председател на Комисия по регистър/  /Ралица Панчева, секретар на КР/      


