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П Р О Т О К О Л   
 

№ 06-КДП/24.09.2009 г. 
 

 
 
 Днес, 24.09.2009 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. Асен Миланов 
   инж. Даниела Пенева 
   инж. Валентин Петров 
   инж. Маринела Цветкова 
 

Дневен ред: 
1. Разглеждане жалба о т инж.  Мар иела Ивано ва по  по во д о тказ о т РКР към РК 

София-град за присъждане на Пълна проектантска правоспособност; 
2. Разни. 
 

По т. 1 от дневния ред: В отговор на писмо изх. № К-ЦУ-054/03.08.2009 г. на 
Председателя на КДП,  РК София-град предостави на Комисията копие от пълния 
комплект документи на инж. Мариела Георгиева Иванова за придобиване на пълна 
проектантска правоспособност. След като се запознаха с тях членовете на КДП 
стигнаха до заключението, че е необходимо документите по кандидатурата за ППП на 
инж. Иванова да бъдат преразгледани.  
 
По т. 2 от дневния ред:  Всички присъстващи членове на КДП изразиха своето 
безпокойство от незачитане решенията на Комисията от страна на УС на КИИП. 
Инж. Иванчев заяви, че ще откаже да участва в разглеждането на жалби постъпили  в 
КДП, ако УС на КИИП не промени отношението си. 
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Комисия по дисциплинарно производство 2 

Инж. Миланов обърна внимание, че все още няма резултат от направеното 
предложение на КДП (Протокол № 02-КДП/26.03.2009), а именно: “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” 
 

В резултат от проведеното заседание КДП взе следните  
 
                                                       РЕШЕНИЯ: 

 
1. На следващото си заседание комисията за оправомощаване с ППП/ОПП към 

секция “ГПГЛ” в РК София-град да преразгледа кандидатурата за ППП на инж. 
Мариела Георгиева Иванова. 

2. Да се напомни на УС на КИИП за т. 3 от решенията на КДП от Протокол № 05-
КДП/17.07.2009г. (“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.”) 

3. Да се предоставят на членовете на КДП вътрешните приети нормативни 
документи, касаещи дейността на Камарата, заверени от Председателя на КИИП. 

 
Заседанието приключи в 18:20 ч.  
 

 
 
 
 
 
 

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


