
 
 
 
 

П Р О Т О К О Л   
 

№ 05-КДП/17.07.2009 г. 
 

 
 
 Днес, 17.07.2009 г. от 16:00 ч. се състоя заседание 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. Даниела Пенева 
    инж. Петранка Христова 
 На заседанието присъстваше и Председателят на УС на КИИП инж. Стефан 
Кинарев. 
 
Дневен ред: 

1. Разглеждане постъпили в КИИП жалби от възложители в РК В. Търново: 
- от Ректора на Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” за обект: 
Ремонт покрив, възстановяване фасади и укрепване на блок № 5, част 
“конструкции”; 
- от инж. Николай Хаджирадев за обект: Жилищна сграда, УПИ ІІ-443, кв. 68, 
с.Мерданя, общ. Лясковец. 
2. Разглеждане постъпили в КИИП жалби във връзка с проведеното на 29.05.2009г. 
гласуване за избор на председател и представител на НПС “КСС” в УС на КИИП от: 
- инж. П. Панов, вх. № К-ЦУ-177/03.06.2009г.; 
- инж. Г. Мишев, вх. № К-ЦУ- 180/04.06.2009г.; 
- инж. Б. Готов, вх. № К-ЦУ-181/04.06.2009г. 
3. Разглеждане писмо от Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, вх. № К-ЦУ-072/05.03.2009г., свързано с жалба на г-жа Мая 
Стоянова Томова, относно възлагане от кмета на община Елин Пелин на общ 
устройствен план на общината в нарушение на Закона за обществените поръчки. 
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4. Разглеждане жалба от инж. Мариела Иванова по повод отказ от РКР към РК 
София-град за присъждане на Пълна проектантска правоспособност. 

 
По т. 1 от дневния ред : 
Инж. Драганов отбеляза, че КДП се е забавила с произнасяне на становище 

относно проблемите касаещи двете жалби, поради изчакване избора на председател 
на НПС “КСС”, който да даде компетентно техническо мнение  по посочените 
нарушения. Той предложи да се поканят за изслушване всички страни по жалбите 
на следващото заседание на Комисията през м. септември 2009г. 

 
По т. 2 от дневния ред: 
В жалбите се оспорва легитимността на проведения избор за председател на 

НПС “КСС”. След като се запознаха с изтъкнатите доводи, членовете на Комисията 
стигнаха до констатациите, че: 

- Изборът е проведен в процедурно нарушение по отношение на времетраене на 
избора и редовността на бюлетините; 

- Обявеното за победител лице не е събрало 50%+1 от гласувалите. 
- УС , в качеството си на упълномощен от ОС, е утвърдил обявения за спечелил 

кандидат след като е сезиран за горните нарушения с решение на  Контролния съвет 
от заседание на 08.06.2009г. 

Инж. Иванчев предложи на УС да се наложи наказание   “глоба в размер до 
2000 лв”, съгласно чл. 36 (1 ), т. 2 от ЗКАИИП. 

Инж. Пенева отбеляза, че тъй като е първо нарушение наказанието да е 
“забележка”. 

Гласуване предложението на инж. Иванчев: 
ЗА – 1  
ПРОТИВ – 3 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
Предложението се отхвърли. 
 
Гласуване предложението на инж. Пенева: 
ЗА – 3 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
Предложението се прие. 
Комисията единодушно реши, че изборът е нелегитимен. 
 
По т. 3 от дневния ред: 
Председателят на УС на КИИП инж. Стефан Кинарев предостави на 

вниманието на  членовете на КДП писмото от Министерството на регионалното 
развитие и тъй като повдигнатия в жалбата проблем касае отчасти правомощията на 
комисиите по дисциплинарно производство на КИИП и КАБ, инж. Кинарев отправи 
покана от името на КАБ за съвместно заседание на двете комисии на 24.07.2009г. от 
14:00 ч.  

 
По т. 4 от дневния ред: 
Подадените от инж. Мариела Иванова документи за оправомощаване с пълна 

проектантска правоспособност са разгледани от Регионалната комисия по регистрите в 
РК София-град и инж. Иванова е получила отказ. За да се произнесе КДП по жалбата й 
е необходимо да се изискат документите от РК София-град. 
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В резултат от проведеното заседание КДП взе следните  
 
                                                       РЕШЕНИЯ: 

 
1. Да се поканят за изслушване всички страни по жалбите от възложители в РК 

В. Търново на следващото заседание на Комисията през м. септември 2009г. 
2. Проведеният избор за председател и представител на НПС “КСС” в УС на 

КИИП е недействителен, предвид нарушения в процедурите и в противоречие с 
изискванията, регламентирани в чл. 9, ал. 2 от ЗКАИИП, Устава на КИИП и инструкция 
№ 3 за провеждане на избори в КИИП. 

3. Да се насрочи ново извънредно общо събрание на НПС “КСС” с ясно обявена 
процедура по избора на председател и представител на НПС “КСС” в УС на КИИП – 
срок за провеждане на събранието до 30 септември 2009г. 

4. На членовете на УС на КИИП да се наложи наказание “забележка” за 
нарушаване на чл.5.14., ал. 1, т. 1 от Устава на КИИП за несъобразяване с решение на 
КС. 

5. Да се проведе съвместно заседание на комисиите по дисциплинарно 
производство на КИИП и КАБ на 24.07.2009г. от 14:00 ч., ул. “Цар Асен” № 1, на което 
да се разгледа повдигнатия от г-жа Мая Томова въпрос относно възлагане от кмета на 
община Елин Пелин на Общ устройствен план на общината в нарушение на Закона за 
обществените поръчки. 

6. Да се изискат документите на инж. Мариела Иванова от РК София-град и да 
се разгледат на заседанието на Комисията по регистрите. 

7. Всички жалбоподатели писмено да се запознаят с настоящите решения на 
КДП. 

 
Заседанието приключи в 18:15 ч.  
 
 
 
 

 
  
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..........................  СЕКРЕТАР: .......................... 
        /инж. П.Драганов/    /инж. М.Цветкова/ 


