
 
П Р О Т О К О Л   

 
№ 03-КДП/19.05.2011 г. 

 
 
 
Днес, 19.05.2011 г. от 16:00 ч., 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 Динев 
 

След като откри заседанието инж. Александров направи предложение да се изготви 
писмо от името на КДП до председателите на НПС, с молба да предоставят на 
членовете на Комисията разработените професионални квалификации, характерни за 
съответната секция. Разполагайки с тях, КДП ще има възможност по-прецизно да 
подходи при разглеждането на конкретна жалба. 
 
Инж. Александров отбеляза, че би трябвало да се разгледат сигналите, получени в 
периода декември 2010 г. - февруари 2011 г. и останали без отговор, а именно: 

- Жалба вх. № КИИП-472/15.12.2010 г. от МИНПРОЕКТ ЕАД; 

- Декларация-предложение вх. № КИИП-022/18.01.2011 г. от членове на секция «Водно 
строителство» при КИИП РК Хасково; 

- Изложение вх. № КИИП-047/31.01.2011 г. от инж. Марин Младенов; 

- Писмо вх. № КИИП-105/25.02.2011 г от инж. Тодор Ангелов. 

Членовете на Комисията бяха запознати предварително със съдържанието на 
горецитираните сигнали и единодушно решиха, че нито един от тях не е оформен по 
надлежния ред. Няма точна формулировка на проблемите. 

Във връзка с това, инж. Костов предложи да се публикува на електронната страница на 
КИИП указание за начина на оформление на жалбите и сигналите, адресирани до КДП. 
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Инж. Бързакова предостави на присъстващите писмо вх. №  КИИП-465/10.12.2010 г. на 
инж. Тодор Ангелов до УС на КИИП, с предложение да вземат отношение по 
поставените въпроси. 

След като се запознаха с текста на писмото членовете на КДП решиха, че в него се 
разглеждат актуални проблеми, но не е адресирано до Комисията и не е предмет на 
настоящо обсъждане. 

В заключение, на заседанието се взеха следните 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Да се изпратят писма до председателите на НПС за предоставяне на 
професионалните квалификации на проектантите, членуващи към съответната 
секция; 

2. Да се изпратят писма до авторите на неразгледаните сигнали с молба за 
препотвърждение.  

3. Писмата да са придружени от следния текст, указващ начина на оформление на 
жалбите и сигналите, адресирани до КДП. 

 
“ Комисията по дисциплинарно производство е независим орган на КИИП, избран от 
Общото събрани на Камарата в съответствие с чл. 25, ал. 1 от ЗКАИИП и: 
1. следи за спазването на професионалния кодекс; 
2. констатира нарушенията и прави предложения до управителния съвет за налагане 
на наказания по този закон; 
3. разглежда жалби на трети заинтересувани лица относно нарушения, свързани със 
спазването на професионалния кодекс.  
За да изпълнява стриктно тези си задължения е необходимо жалбите и сигналите, да 
отговарят на следните изисквания: 

а) Да са адресирани до КДП; 
б) Да са входирани в деловодството на ЦО на КИИП; 
в) Да са написани кратко, ясно, с точна формулировка на проблемите; 
г) Да са приложени копия от всички цитирани документи; 
д) Да е посочен точен адрес за кореспонденция и телефон за връзка; 
е) Да не се дават предложения за наказания.” 

4. След одобрение от УС на КИИП, указанията да се публикуват на електронната   
страница на Камарата. 

Следващите заседание на КДП са планирани да се проведат на: 02.06.2011г.; 
16.06.2011г. и 14.07.2011г. от 16:00 часа в заседателната зала на ЦО на КИИП. 

 
Заседанието приключи в 17:30 ч.  

 
 
 
 

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


