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П Р О Т О К О Л 

 

№ 05-КДП/21.09.2022 г. 

 

 

Днес, 21.09.2022 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. Марияна Савова Миранджиева   

    инж. Никола Кръстев Николов 

Технически секретар:  инж. Маринела Цветкова 

В заседанието взеха участие всички членове на КДП и адв. Якимова-юридически 

консултант на КИИП. 

Предложеният дневен ред е: 

1. Разглеждане възражение вх. № КИИП-КДП-010/26.07.2022 г. от Станислава 

Аврамова. 

2. Разглеждане жалба вх. № КИИП-КДП-011/05.08.2022 г. от Теодор Иванов Дочев. 

3. Разглеждане сигнал вх. № КИИП-КДП-012/09.08.2022 г. от Басейнова дирекция 

„Черноморски район“-гр. Варна. 

4. Разглеждане писмо вх. №КИИП-КДП-013/12.08.2022 г. от ЕРМ Запад. 

5. Разни. 

Гласуване дневният ред: ЗА – единодушно 

Решение: КДП приема дневния ред.  

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

на всички присъстващи. 

В деня на заседанието се получи писмо-уведомление вх. № КИИП-КДП-015/21.09.2022г. 

от Полина Митова Уришова-Василева в подкрепа на възражението на Станислава 

Аврамова. 

По т. 1 от дневния ред: Разглеждане възражение вх. № КИИП-КДП-010/26.07.2022 г. 

от Станислава Аврамова. 

Във възражението си г-жа Аврамова изказва несъгласие със становището на инж. 

Лозанчев, което според нея съдържа неверни и противоречиви мотиви, както и 

подвеждащи факти и обстоятелства, базирани изцяло на предположения. 

Инж. Александров прочете на глас писмото на Полина Василева. 

Инж. Ася Божинова докладва пред КДП, че на 16.09.2022 г., съгласно указание на инж. 

Александров, е посетила на място обсъждания обект в гр. Банкя. От външно наблюдение 

е констатирала следното: В имота на г-жа Аврамова и в съседния имот (не спорния) има 

свлачище. В имота на г-жа Аврамова е видно, че има изградена бетонова подпорна стена. 

В съседния имот, за който се твърди, че е изградена т.н. подпорна стена, не е 

документирано от Геозащита, че има свлачище, но е потенциално застрашен с 
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коефициент на устойчивост малко над 1. Въпросната подпорна стена представлява 

конструкция от дървени трупи, която е разположена успоредно на движението на 

свлачището, а не перпендикулярно, каквито са изискванията и не може да изпълнява 

функциите на укрепително съоръжение.  

Г-жа Аврамова оспорва твърдението в становището на инж. Лозанчев, че в имота има 

свлачище. То не е регистрирано нито от Геозащита, нито от Община Банкя, за да се 

налага изграждането на т.н. подпорна стена. Въпросната стена, според  г-жа Аврамова, 

не може да изпълнява функциите на подобно съоръжение и тя твърди, че инж. Лозанчев 

в становището си е объркал идентификационните номера на двата имота. Когато пише 

за имота с т.н. подпорна стена той използва идентификационния номер на имота на г-жа 

Аврамова.  

Инж. Александров прочете на глас становището на инж. Лозанчев, който се обосновава 

на база констатации, отразени в становището на „Геозащита“ ЕООД, град Перник, от 

2021 г., но констатациите на „Геозащита“ ЕООД се отнасят за имота на г-жа Аврамова. 

След приключване на обсъждането, в което се включиха всички членове на КДП, се 

предложи следния текст за решение: За наличие на нови факти КДП отправя покана 

към представител на „Геозащита“ ЕООД, град Перник и инж. Лозанчев за 

съвместна среща на следващото заседание на Комисията. 

Гласували: ЗА – 6 

  ПРОТИВ – 0 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решението се приема.  

По т. 2 от дневния ред: Разглеждане жалба вх. № КИИП-КДП-011/05.08.2022 г. от 

Теодор Иванов Дочев. 

В жалбата си г-н Дочев иска да бъде извършена проверка на изготвеното от инж. Георги 

Миланов Георгиев конструктивно становище относно Преустройство на покрив от 

четирискатен на двускатен, находящ се в ПИ 77181.11.344 по КК на гр. Харманли, ул. 

„Христо Ботев“ № 26, собственост на Виолетка Нешева. 

По случая има съдебно дело. Има заповед на кмета на Община Харманли, че строежът е 

незаконен. Заповедта е била оспорена от г-жа Нешева и съответно потвърдена със 

съдебно решение на АС-Хасково. 

Издава се от административния орган заповед за премахване на незаконния строеж.          

Г-жа Нешева обжалва събарянето на покрива, позовавайки се на конструктивното 

становище на инж. Георгиев, в което се твърди, че премахването на незаконното 

строителство застрашава стабилността на цялата сграда. 

Според г-н Дочев, констатациите, посочени от конструктора в становището, са неверни, 

противоречат на изготвена съдебно-техническа експертиза, назначена по дело от 2021 г. 

и на тази база той настоява за дисциплинарно наказание на инж. Георгиев.  

КДП няма информация дали има съдебно производство по този въпрос. 

След приключване на обсъждането, в което взеха всички членове на Комисията, се 

премина към гласуване на следния текст за решение:  

 КДП приема да  изиска от г-н Дочев да представи в Комисията заверено 

копие от влязло в сила определение, постановено по ч.гр.д. 332/2022 г. на 

Окръжен съд Хасково – ІІІ-ти състав. 
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 КДП приема, на основание чл. 34, ал. 2 от ЗКАИИП, да уведоми инж. 

Георгиев да даде писмено обяснение по жалбата на Теодор Дочев. 

Гласували: ЗА – 6 

  ПРОТИВ – 0 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решението се приема.  

По т. 3 от дневния ред: Разглеждане сигнал вх. № КИИП-КДП-012/09.08.2022 г. от 

Басейнова дирекция „Черноморски район“-гр. Варна. 

В сигнала Директорът на Басейнова дирекция е посочил, че иска да се образува 

дисциплинарно производство срещу инж. Иван Видев Терзиев, член на КИИП с ППП, 

рег. № 07434, секция МДГЕ, РК Варна за допусната системна небрежност при 

изпълнение на професионалните му задължения като описва три отделни случая. 

Инж. Александров разясни случаите и предложи следния текст за решение: КДП 

приема, на основание чл. 34, ал. 2 от ЗКАИИП, да изиска писмено обяснение от инж. 

Иван Видев Терзиев по сигнала на Басейнова дирекция „Черноморски район“-гр. 

Варна. 

Гласували: ЗА – 6 

  ПРОТИВ – 0 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решението се приема.  

По т. 4 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. №КИИП-КДП-013/12.08.2022 г. от ЕРМ 

Запад. 

Във връзка с писмото на ЕРМ Запад инж. Красимир Велинов – Председател на НПС 

ЕАСТ изпрати мейл, в който потвърждава становището си от 20.04.2022 г.  

Инж. Александров прочете на глас писмото, в което се посочва, че в становището си инж. 

Велинов е пропуснал 17 броя самостоятелни обекти. Също така се твърди, че 

проектантът инж. Кьосев не е спазил разпоредбите на чл. 1777 и чл. 1778 от Наредба № 

3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. 

След като Комисията сравни приложения нотариален акт и становището на инж. 

Велинов действително се откри пропуск на 17 обекта. 

Предложи се следния текст за решение: С оглед посочените данни в жалбата, КДП 

приема да предложи на инж. Красимир Велинов да актуализира становището си.  

Гласували: ЗА – 6 

  ПРОТИВ – 0 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решението се приема. 

По т. 5 от дневния ред: Разни. 

По молба на инж. Николов следващото заседание на КДП ще се проведе на 12.10.2022 г. 

(сряда) като началният час 14:00 се запазва. 

В заключение на заседанието се приеха следните  
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решения: 

1. КДП приема дневния ред.  

2. За наличие на нови факти КДП отправя покана към представител на „Геозащита“ 

ЕООД, град Перник и инж. Лозанчев за съвместна среща на следващото заседание на 

Комисията. 

3. КДП приема да  изиска от г-н Дочев да представи в Комисията заверено копие от 

влязло в сила определение, постановено по ч.гр.д. 332/2022 г. на Окръжен съд Хасково 

– ІІІ-ти състав. 

КДП приема, на основание чл. 34, ал. 2 от ЗКАИИП, да уведоми инж. Георгиев да даде 

писмено обяснение по жалбата на Теодор Дочев. 

4. КДП приема, на основание чл. 34, ал. 2 от ЗКАИИП, да изиска писмено обяснение от 

инж. Иван Видев Терзиев по сигнала на Басейнова дирекция „Черноморски район“-

гр. Варна. 

5. С оглед посочените данни в жалбата, КДП приема да се предложи на инж. Красимир 

Велинов да актуализира становището си. 

Поради изчерпване на дневния ред инж. Александров закри заседанието в 16:21 ч.  

 

 

 /п/ 

………………………………….. 

инж. Серафим Александров  

 /п/ 

………………………………….. 

инж. Валери Кунчев 

 /п/ 

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

инж. Марияна Миранджиева 

 

 /п/ 

………………………………….. 

инж. Ася Божинова-Хаапанен 

 

 /п/ 

 

…………………………………… 

инж. Атанас Пунев 

 

 /п/ 

………………………………………                              Протоколирал: /п/ 

инж. Никола Николов                                                     инж. М. Цветкова 


