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П Р О Т О К О Л 

 

№ 03-КДП/20.04.2022 г. 

 

Днес, 20.04.2022 г. от 14:00 ч. се проведе присъствено заседание на Комисията по 

дисциплинарно производство (КДП). 

Съставът на Комисията, избрана с решение на ОС на КИИП от 26-27 септември 2020г. и 

в съответствие с чл. 25, ал. 1 от ЗКАИИП е следният: 

Председател:  инж. Серафим Янкулов Александров 

Членове:   инж. Ася Божидарова Божинова-Хаапанен 

    инж. Атанас Йорданов Пунев 

    инж. Валери Здравков Кунчев 

    инж. Емил Любенов Крумов 

    инж. Марияна Савова Миранджиева   

    инж. Никола Кръстев Николов 

Технически секретар:  инж. Маринела Цветкова 

В заседанието взеха участие 4 от общо 7 членове на КДП. Отсъстваха инж. Крумов,  инж. 

Пунев, инж. Божинова. 

Предложеният дневен ред е: 

1. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КДП-005/05.04.2022 г. на ЧЕЗ Разпределение 

България ООД. 

2. Разни. 

Гласуване дневният ред: ЗА – единодушно 

КДП приема дневния ред.  

Инж. Александров обяви, че по време на заседанието се прави аудио запис със съгласието 

на всички присъстващи. 

По т. 1 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КДП-005/05.04.2022 г. на ЧЕЗ 

Разпределение България АД. 

Инж. Александров Припомни текста на писмото. В него директорът на Дирекция 

„Стратегическо планиране и развитие на мрежата“ към ЧЕЗ сезира КДП за нелоялна 

практика от страна на инж. Ивелин Тодоров Кьосев, член на КИИП, отнасяща се до 

изготвени от него различни варианти  на проекти на главни електромерни табла на един 

и същ обект с цел, според ЧЕЗ, за постигане на мощност под 400 кW, което съответно 

води до по-ниска цена за присъединяване към Електроразпределителното дружество.  

За приемане на компетентно и обосновано решение по казуса инж. Александров беше 

поканил на заседанието инж. Красимир Велинов – Председател на НПС ЕАСТ. Поради 

невъзможност да присъства инж. Велинов изпрати писмено становище. В него той 

посочва, че предписаната от инж. Кьосев мощност е коректно изчислена. 

Инж. Николов се изказа, че при възникване на подобни недоразумения, в рамките  на 

една работна среща, двете страни могат да постигнат съгласие. 

Инж. Миранджиева настоя КИИП официално да излезе с писмо до ЧЕЗ да си променят 

тарифите за присъединяване. 

След приключване на обсъжданията инж. Александров предложи текст за решение, а 

именно: Инж. Ивелин Тодоров Кьосев да бъде запознат с писмото на ЧЕЗ 
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Разпределение България АД и да вземе отношение по въпроса, за което в срок от 14 

дни писмено да уведоми КДП. 

Гласуване: ЗА – единодушно 

Решението се приема. 

По т. 2 от дневния ред: Разни. 

Инж. Александров се върна отново към молбата на Главния инженер на Община 

Радомир, КДП да направи съпоставка на двете конструктивни становища, относно  

състоянието на сградата, намираща се в с. Горна Диканя, общ. Радомир и да се произнесе 

по компетентност. Повод за това е реакцията на инж. Цветко Тужаров до Председателя 

на КИИП относно протокола на КДП от заседанието на 16.03.2022 г. 

Инж. Алаксандров запозна присъстващите членове на КДП с текста на писмото на инж. 

Тужаров. 

Инж. Александров припомни приетото решение на КДП от заседанието на  16.03.2022 г., 

а именно: КДП приема в писмо до Община Радомир да посочи, че е необходимо 

изготвянето на трето конструктивно становище от друг инженер-конструктор, член 

на секция КСС, притежаващ пълна проектантска правоспособност (ППП) и 

технически контрол (ТК). Заплащането на конструктивното становище да се 

реализира от заявителя, съгласно Методиката за определяне на размера на 

възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в 

устройственото планиране и в инвестиционното проектиране. 

След приключване на дискусията, в която взеха участие всички присъстващи членове на 

КДП, инж. Александров предложи да се напише писмо до Община Радомир в духа на 

цитираното по-горе решение. 

Гласуване: ЗА – единодушно 

Решението се приема. 

Поради изчерпване на дневния ред инж. Александров закри заседанието в 14:45 часа. 

 

 /п/ 

………………………………….. 

инж. Серафим Александров  

 /п/ 

………………………………….. 

инж. Валери Кунчев 

 /п/ 

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

инж. Марияна Миранджиева 

 

 /п/ 

………………………………….. 

инж. Никола Николов     Протоколирал: /п/ 

          инж. М. Цветкова 


