
 

П Р О Т О К О Л   

 

 

№ 05-КДП/27.06.2019 г. 

 

Днес, 27.06.2019 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 Цветков и инж. Никола Николов. 

Инж. Николов беше на разположение за дистанционно участие чрез 

конферентна връзка. 

 

След като откри заседанието инж. Боснев направи преглед на изпълнението на 

решенията на КДП от 30.05.2019 г. - прочете решенията и отчете 

изпълненнието им: 

 В писмения отговор до КС, КДП да опише хронологията на развитието 

на преписката с инж. Парлъкова. 

В изпълнение на това решение инж. Боснев беше изпратил до всички членове 

на КДП предложение за текст на писмото. Пристъпи се към обсъждането му. 

Инж. Младенов смята, че писмото е достатъчно изчерпателно. Инж. Кунчев го 

подкрепи.  

Инж. Миранджиева не е съгласна с част от текста на писмото, където се 

споменава, че разглежданите въпроси не влизат в правомощията на Комисията 

и направи предложение да се допълни в писмото, когато членове на КИИП 

сезират институциите да съгласуват писмата си с Централното ръководство на 

Камарата. 

Премина се към гласуване текста на писмото-отговор до КС, подготвено от 

инж. Боснев. 

 



Комисия по дисциплинарно производство 2 

Гласуване: ЗА – 4 

  ПРОТИВ – 1 

  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Писмото се приема.  

 В писмо до Председателя на НПС КСС (с копие до УС и инж. 

Бакърджиев) КДП да предложи да се сформира експертна комисия, 

която да провери твърденията от писмото на инж. Бакърджиев, 

качеството на изпълнения от него проект и на основание на 

изготвеното от нея становище КДП да предприеме последващи 

действия. 

Това писмо още не е написано. Предстои неговото изготвяне. 

Дневен ред на настоящото заседание: 

1. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КДП-011/18.06.2019 г. от адв. Явор 

Данчев Дочев; 

2. Разни. 

По т. 1 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КДП-011/18.06.2019 

г. от адв. Явор Данчев Дочев. 

Жалбата на адв. Дочев е насочена срещу предприети действия и постъпки от 

страна на инж. Владимир Данаилов Тонев, в качеството му на независим 

експерт, поканен от Община Балчик, по повод на извършена проверка на 

изградена подпорна стена в поземлен имот, собственост на родителите му, 

намиращ се в с. Оброчище, Община Балчик. 

Инж. Миранджиева постави въпроса има ли разрешение за строеж на 

подпорната стена. Какво е основанието за събарянето й според инж. Тонев? 

Инж. Боснев: Трябва да уведомим инж. Тонев, че в КДП е постъпила такава 

жалба и да му поискаме обяснение по нея. 

В разискванията се включи по телефона и инж. Николов, който подкрепи 

предложението на инж. Боснев. 

Инж. Кунчев: Бихме могли да поискаме информация от общината относно 

законността на строежа. 

Инж. Боснев отбеляза, че адв. Дочев е спазил чл. 195, ал. 3 от ЗУТ като е 

уведомил общината за започнати аварийни строителни действия по 

изграждане на подпорната стена. 

След като приключиха обсъжданията се стигна до следното предложение за 

решение: КДП да поиска писмено обяснение от инж. Владимир Данаилов 

Тонев, с копие до жалбоподателя,  по поставените в жалбата въпроси. 

Гласуване: ЗА - единодушно 

Решението се приема. 
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В заключение на заседанието се приеха следните 

решения: 

1. КДП приема текста на писмото-отговор до КС, изготвено от инж. 

Боснев.  

2. КДП да поиска писмено обяснение от инж. Владимир Данаилов 

Тонев, с копие до жалбоподателя,  по поставените в жалбата 

въпроси. 

 

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

 

 

 /п/ 

………………………………….. 

инж. Стойо Боснев 

 /п/ 

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

инж. Валери Кунчев 

 /п/ 

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

инж. Марияна Миранджиева 

 

 /п/ 

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

инж. Славка Делчева 

 

 /п/ 

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

инж. Марин Младенов       инж. М. Цветкова 

          


