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П Р О Т О К О Л   
 

№ 07-КДП/26.11.2009 г. 
 

 
 
 Днес, 26.11.2009 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. Маринела Цветкова 
 

Дневен ред: 
1. Разглеждане жалба Вх. № К-ЦУ-324/06.11.2009 от д-р инж. Балчо Балчев – член 

на КИИП, секция ВС в РК София-град, инж. Людмил Иванов - член на КИИП, 
секция КСС в РК София-град и инж. Красимир Димитров - член на КИИП, 
секция КСС в РК София-град. 

2. Разни. 
 
 
По т.1 от дневния ред: Комисията по дисциплинарно производство разгледа обстойно 
жалбата от инж. Балчев, инж. Иванов и инж. Димитров и приложените към нея: Рамков 
договор за ВК проектантски услуги; Възлагателно писмо № 1; Протокол за предаване и 
приемане на инвестиционния проект; Договор за инвестиционно проектиране; 
Окончателна хонорар сметка и формулярите за регистрация в КИИП на договор за 
проектантска услуга. Тъй като жалбата е срещу арх. Мориц Леон Маджар – член на 
КАБ, членовете на Комисията подчертаха, че тя трябва да се разгледа и от КДП към 
КАБ. 
По т.2 от дневния ред: Всички присъстващи членове на КДП отново изразиха своето 
безпокойство от незачитане решенията на Комисията от страна на УС на КИИП. 
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Комисия по дисциплинарно производство 2 

Инж. Пенева обърна внимание, че все още няма резултат от направеното предложение 
на КДП (Протокол № 02-КДП/26.03.2009), а именно: “В ср о к о т 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” и за нея 
единственият редовен нормативен документ е ЗКАИИП. 
 

В резултат от проведеното заседание КДП взе следните  
 
                                                       РЕШЕНИЯ: 
 
1. Да се окаже съдействие за юридическа помощ на жалбоподателите по 

повдигнатия въпрос, съгласно чл. 3.2.,  т.  6 о т Устава на КИИП и в 
съответствие с чл.5, т. 1 от ЗКАИИП; 

2.  Да се запознае  Комисията по дисциплинарно производство към КАБ с 
решенията на настоящия протокол и ако тя установи  допуснато 
нарушение от арх. Маджар, предлагаме да му се наложи наказание, 
съгласно ЗКАИИП.  

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

 
 
 

Заседанието приключи в 17:30 ч.  
 

 
 
 
 
 
 

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


