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 Днес, 26.03.2009 г. от 16:00 ч. се състоя заседание на Комисията по 
дисциплинарно производство (КДП), създадена с решение на ОС на КИИП и в 
съответствие на чл. 25, ал. 1 от ЗКАИИП. 
Съставът на КДП е:  
 
Председател:              инж. Петър Драганов 
Технически секретар:  инж. Маринела Цветкова 
Членове:   инж. Божидар Иванчев 
    инж. Асен Миланов 
    инж. Даниела Пенева 
    инж. Валентин Петров 
    инж. Румен Хорев 
    инж. Петранка Христова 
 
Присъстваха:   инж. Петър Драганов 
    инж. Божидар Иванчев 

инж. Асен Миланов 
инж. Валентин Петров 
инж. Маринела Цветкова 

      
Дневен ред:   1. Вземане решение по писмо № К-ЦУ-013/04.03.2009г. на Председателя 
на КИИП за неспазване на срока за провеждане на ОС от РК Габрово  и РК Со фия-
област, съгласно разпоредбите на чл. 5.2., ал. 4, т. 1 от Устава на КИИП. 
    2. Разни 

 
Инж. Петранка Христова, поради невъзможност да присъства на заседанието на 

КДП, предостави на членовете на Комисията писмено становище по разглежданите 
въпроси и обяви, че е на разположение за конферентна връзка. 

Гост на заседанието беше инж. Стефан Кинарев – Председател на УС на КИИП 
 
По т. 1 от дневния ред: членовете на КДП решиха, че трябва да изслушат страните по 
писмо № К-ЦУ-013/04.03.2009г. 
По т. 2 от дневния ред: инж. Б. Иванчев предложи списъците с делегатите на ОС на 
КИИП, заявили присъствие чрез подписа си, да бъдат публикувани след приключване 
на събранието на сайта на КИИП и по този начин чрез публичност да се създаде 
самодисциплина. 

Предложението беше прието. 
КДП реши да направи следните предложения пред ОС на КИИП на 30.03.2009г. 
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• ОС да приеме актуализирания Правилник за работа на Комисията по 
дисциплинарно производство (КДП). 

• В срок от десет дни след ОС вътрешните приети нормативни документи, 
касаещи дейността на Камарата, подписани от Председателя на УС и 
подпечатани да бъдат заверени пред нотариус преди да се публикуват на 
официалната електронна страница на КИИП; 

• Преди закриването на  ОС Комисията по предложенията задължително да 
докладва какво е направила по време на събранието; 

• За яснота и спазване на законосъобразността на разходване на средства, 
всички платежни документи, получавани в КИИП, да бъдат придружени с  
ясно изразено основание за плащане (заповед на Председателя на КИИП или 
решения на ръководството на регионалните колегии),  съгласно Заповед № 
К-057/18.06.2008 г.  

• Да се избере комисия по промяна на Устава на КИИП, съобразно решения 
приети от ОС и предстоящите промени в ЗКАИИП. 

 
Заседанието приключи в 19:00 ч. 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..........................  СЕКРЕТАР: .......................... 
        /инж. П.Драганов/    /инж. М.Цветкова/ 
 

 
 
 


