
 
 
 
 

П Р О Т О К О Л   
 

№ 02-КДП/03.05.2011 г. 
 

 
 
 Днес, 03.05.2011 г. от 10:00 ч., съгласно заповед № КИИП-073/29.04.2011 г. на 
Председателя на УС на КИИП се състоя заседание на Комисията по дисциплинарно 
производство (КДП), избрана с решение на ОС на КИИП от 27.03.2011г. и в 
съответствие на чл. 25, ал. 1 от ЗКАИИП. 
 
Съставът на КДП е:  
 
Председател:              инж. Серафим Александров 
Технически секретар:  инж. Маринела Цветкова 
Членове:   инж. Владимир Костов 
    инж. Божидар Иванов 
    инж. Виктория Бързакова 
    инж. Валентин Петров 
    инж. Валентин Динев 
    инж. Петранка Христова 
 
 
Присъстваха:   инж. Серафим Александров 
    инж. Владимир Костов 
    инж. Божидар Иванов 
    инж. Виктория Бързакова 
    инж. Валентин Петров 
    инж. Валентин Динев 
 
След като откри заседанието инж. Александров предложи да се определи график на 
следващите заседания на Комисията. 

След гласуване единодушно се реши заседанията да се провеждат от 16:00 часа на 
следните дати: 19.05.2011 г.; 02.06.2011 г.; 16.06.2011 г. и 14.07.2011 г. 

Инж. Иванов подчерта, че ако има заседания извън графика, членовете на КДП да 
бъдат уведомявани най-малко пет дни преди това. 

Инж. Александров предложи да се изиска от авторите на сигналите до КДП да 
уведомят комисията има ли настъпили промени в обстоятелствата, отразени в жалбите 
и поддържат ли направените от тях предложения. Той пое ангажимент да препрати на 
присъстващите всички постъпили и неразгледани сигнали. Инж. Александров прочете 
на глас Декларация-предложение вх. № КИИП-022/18.01.2011 г. от членове на секция 
«Водно строителство» при КИИП РК Хасково. 
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По повод този сигнал инж. Бързакова се изказа, че според нея при посочването частта 
на проекта в удостоверението за проектантска правоспособност по-важна е 
професионалната реализациа, отколкото завършената специалност по дипломата. 

Инж. Костов обърна внимание, че този въпрос е не само технически, но и юридически.  
Според него КДП трябва да изиска да й се предоставят от Комисията по регистрите 
(КР) критериите за оправомощаване на проектантите. 

Инж. Иванов обясни, че всички секции са натоварени да излъчат комисии, които да 
разработят професионалните квалификации, с посочени минимални изисквания към 
хорариума на техническите специалности на регулираната професия инженер-проект. 
Когато всички станат готови, едва тогава КДП може да разчита да получи база за 
преценка.  

Според инж. Бързакова би трябвало да се възстановят експертните съвети към 
общините. 

Инж. Костов направи организационно предложение: постъпилите в КДП сигнали да се 
разпределят между членовете й съобразно компетентността им. 

Инж. Александров предложи инж. Владимир Костов за свой заместник, когато му се 
налага да отсъства. 

След гласуване предложението беше прието единодушно. 
 

Заседанието приключи в 11:00 ч.  
 
 
 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)    СЕКРЕТАР: (п) 
        /инж. С. Александров/   /инж. М.Цветкова/ 


