
П Р О Т О К О Л   

 

№ 03-КДП/14.03.2019 г. 

 

Днес, 14.03.2019 г. от 14:00 ч. се състоя заседание на Комисията по дисциплинарно 

производство (КДП), избрана с решение на ОС на КИИП от 02.04.2017 г. и в 

съответствие на чл. 25, ал. 1 от ЗКАИИП. 

Съставът на КДП е:  

Председател:  инж. Стойо Боснев 

Технически секретар:  инж. Маринела Цветкова 

Членове:   инж. Валери Здравков Кунчев 

    инж. Марин Кирилов Младенов 

    инж. Марияна Савова Миранджиева 

    инж. Никола Атанасов Цветков     

инж. Никола Николов 

инж. Славка Георгиева Делчева 

 

Присъстват 5 от общо 7 души. 

Отсъстват инж. Никола Николов и инж. Никола Цветков.. 

Дневен ред: 

1. Приемане отчетния доклад за дейността на КДП през 2018 г. 

2. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КДП-004/19.02.2019 г. на инж. Надежда 

Парлъкова – Председател на НПС ТСТС. 

3. Разни. 

 

Дневният ред е приет единодушно. 

Инж. Боснев информира присъстващите за внесеното от него на заседанието на УС 

от 28.02.2019 г. предложение на КДП за дисциплинарно наказание „Забележка“ на:  

инж. Петър Николаев Чернев, ППП с рег. № 13118,  

инж. Венцислав Луков Коларов, ППП с рег. № 01190 

инж. Васил Иванов Кърджев, притежаващ ТК с рег. № 1302 

и приетото от УС решение, а именно: За следващия УС Централната комисия за 

технически контрол (ЦКТК), разширена с участието на инж. Георги Кордов и инж. 

Емил Бойчев, да разгледат приложените документи относно извършван основен 

ремонт и реконструкции на сграда, находяща се в гр. София, ул. «Аксаков» 48, вх. 

Б. и да излязат с предложение за решение. 

По т. 1 от дневния ред: Приемане отчетния доклад за дейността на КДП за 

периода март 2018 г. – март 2019 г. 

Инж. Боснев представи отчетния доклад, който е приложен към протокола. 

Докладът е единодушно приет от присъстващите членове на КДП и е придвижен за 

публикуване на електронната страница на КИИП. 

 

По т. 2 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КДП-004/19.02.2019 г. на 

инж. Надежда Парлъкова – Председател на НПС ТСТС. 

Писмото на инж. Парлъкова е адресирано и до Председателя на УС, и до КС.  



Комисия по дисциплинарно производство 2 

Инж. Боснев съобщи, че допълнително, само на неговия e-mail, инж. Парлъкова е 

изпратила писмо с приложени материали. Той прочете на глас писмото. Тъй като е 

получено на 13.03.2019 г. (денят преди заседанието на КДП) Комисията ще вземе 

решение на следващото заседание. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 15:00 часа. 

 

 

 /п/ 

………………………………….. 

инж. Стойо Боснев 

 

 /п/ 

........................................................ 

инж. Валери Кунчев 

  

/п/ 

................................................. 

инж. Марин Младенов 

 

 

 /п/ 

................................................ 

инж. Славка Делчева 

 

 

 /п/ 

......................................................    Протоколирал: /п/ 

инж. Марияна Миранджиева       инж. М. Цветкова 

          


