
ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА МАРТ 2020 – СЕПТЕМВРИ 2020 

КЪМ ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТА НА КДП към КИИП 

За периода март 2019 - март 2020 година и ретроспекция на мандата 2017-2020 

година 

Уважаеми колеги, 

За периода март-септември 2020 година КДП е провела три заседания -  едно от 

тях дистанционно, а тези на 06.08.2020 и 15.09.2020 – присъствено, при спазване на 

изискванията за безопасна работа в условията на извънредна епидемична обстановка.  

 

ПРЕГЛЕД НА РАЗГЛЕДАНИТЕ СИГНАЛИ И ДЕЙСТВИЯТА, 

ПРЕДПРИЕТИ ОТ КДП ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 ГОДИНА 

 

В хронологичен ред са описани разгледаните сигнали, предприетите действия и 

взетите решения за периода март 2020 – септември 2020 година. 

1. На неприсъствено заседание, проведено на 01.07. 2020 година КДП приема 

отчета за дейността на комисията за мандат 2017-2020. 

2. На заседание, проведено на 06.08.2020 година Комисията разгледа развитието 

на стартиралите преписки, запозна се на място с новопристигнали писма и 

жалби за периода 28.02.2020 – 06.08.2020  и взе съответните решения, както 

следва: 

2.1. След като присъстващите се запознаха внимателно с всички получени 

материали, вкл. получено писмо от  инж. Райков с приложени протокол 

Отчетно-изборното общо събрание на РК Бургас от 21.02.2020 г., аудио запис 

(към 12 мин.), направен по време на събранието и отговор от Началника на 

ДНСК по жалбата на инж. Крумов, КДП реши, че не счита, че има условия за 

образуване на дисциплинарно производство по жалбата на инж. 

Александър Крумов, но независимо от това е необходимо да се обърне 

внимание за спазване добрият тон и професионално поведение в 

съответствие с Професионалния кодекс на инженер-проектанта. 

2.2. КДП се запозна със съдържанието на Писмо вх. № КИИП-КДП-004/15.04.2020 

г. от инж. Диана Тодорова Стойнова срещу нанасяне на корекции върху проект, 

чийто автор е тя и без нейно знание, от страна на инж. Недялко Иванов - 

длъжностно лице на EVN - ЕР ЮГ. Според нея EVN нарушават и с действията 

си карат и проектантите да нарушават основни правилници като Наредба № 3 

за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. След 

обсъждане на писмото и становището на инж. Николов, член на КДП, 

Комисията взе решение да се изпрати писмо до УС на КИИП с искане за 

съставяне на официално писмо до централата на "Електроразпределение 

Юг" ЕАД гр. Пловдив. 

2.3. Комисията разгледа и обсъди Писмо вх. № КИИП-КДП-006/08.05.2020 г. от 

инж. Павлин Панов. Жалбата от инж. Панов е по повод писмо от инж. Кинарев 

до УС на КИИП от 07.05.2020 г. Коментирайки жалбата на инж. Панов 



членовете на КДП установиха, че от текста не става ясно какво се иска от 

Комисията и затова по тази жалба  КДП не може да вземе отношение.  

2.4. Комисията взе отношение по Писмо вх. № КИИП-КДП-007/04.06.2020 г. от 

инж. Ивелина Иванова, която сигнализира за нарушение на авторските й права 

от инж. Веселин Георгиев Първанов от РК София-град, който е изготвил и 

подписал преработка по проектна част «конструктивна» на обект 

«Административен блок, представляващ многофункционална сграда с хотел, 

общежитие, офиси, ресторант и конферентна сграда» в УПИ ІV-за офиси, кв. 

595, 5-ти м.р. Варна. Инж. Иванова твърди, че с подписаната от инж. Първанов 

преработка се променя конфигурацията на обекта и същият се надстроява с три 

етажа. Измененията са съществени  и са в противоречие със изискванията на 

Закона за авторското право и сродните му права и в нарушение на 

Професионалния кодекс на инженер-проектанта. По случая КДП  поиска 

писмено обяснение от инж. Веселин Георгиев Първанов по посочените в 

сигнала на инж. Ивелина Иванова нарушения. 

2.5. По отношение на писмата с входящи номера: КИИП-КДП-008/22.06.2020г. от 

инж Кинарев; КИИП-КДП-009/23.06.2020г. от инж Каралеев; КИИП-КДП-

010/24.06.2020г. от инж Николчева; КИИП-КДП-012/06.07.2020г. от инж. 

Панов; КИИП-КДП-013/07.07.2020г. от инж. Пенев; КИИП-КДП-

014/13.07.2020г. от инж. Каралеев; КИИП-КДП-015/21.07.2020г. от инж. 

Панов; КИИП-КДП-016/22.07.2020г. от инж. Пенев; КИИП-КДП-

017/31.07.2020г. и 018/03.08.2020 г. от инж. Панов; КИИП-КДП-019/03.08.2020 

г. от инж. Пенев, поради сходните проблеми, КДП  реши да  отправи писмена 

покана към страните по цитираните писма да защитят аргументирано 

позициите си и да докажат твърденията си. 

2.6. КДП анализира Писмо вх. № КИИП-КДП-003/28.02.2020 г. от инж. Стефан 

Дончев Трашлиев относно изкупуване на имоти в регулация от Марин 

Стефанов Маринов в махала Брезово на с. Палици, община Елена. Решението, 

гласувано единодушно от членовете на Комисията е: Нито един от 

поставените от инж. Трашлиев въпроси не е от компетентността на КДП. 

 

3. Дейноста на комисията на заседанието, проведено на 15.09.2020 се изрази в 

следното: 

3.1. Комисията изслуша инж. Иван Каралеев и инж. Стефан Кинарев във връзка с 

техните писма, разгледани на предишното заседание. 

3.2.КДП обсъди кореспонденцията на инж. Пенев и инж. Панов, които писмено 

отказаха поканата за изслушване. КДП реши, че не приема квалификациите 

отправени към ръководните органи на КИИП (УС, КС и КДП) и делегатите 

на ОС на РК София-град, отправени в писмата на инж. Йонко Пенев и инж. 

Павлин Панов. 

3.3. КДП се запозна Писмо вх. № КИИП-КДП-021/18.08.2020 г. от арх. Томов, с 

което същият се интересува за развитие на казуса, представен от него с писмо 

вх. № КИИП КДП-012/18.07.2019 г. КДП реши да уведоми арх. Томов, че с 

писмо изх. № КИИП-КДП-002/27.02.2020 г. до инж. Събев и инж. Митева са 

поискани обяснения и към настоящия момент няма постъпили отговори.  



3.4. КДП се запозна с писма вх. № КИИП-КДП-022/25.08.2020 г. от инж. Кинарев,  

вх. № КИИП-КДП-023/27.08.2020 г. от инж. Кордов, вх. № КИИП-КДП-

024/31.08.2020 г. от инж. Кинарев и ги прие за сведение. 

3.5. Комисията се запозна и обсъди текста на писмо вх. № КИИП-КДП-

025/31.08.2020 г. от инж. Панов. КДП реши, че добрата традиция в КИИП е 

спазена. КДП не може да прави юридически тълкувания на ситуацията, още 

повече, че на 13.03.2020 г. са настъпили форсмажорни обстоятелства.  

3.6. По писмо вх. № КИИП-КДП-026/10.09.2020 г. от инж. Панов. и писмо вх. № 

КИИП-КДП-027/11.09.2020 г. от инж. Пенев отношението на КДП е изразено с 

приетото решение: КДП не приема квалификациите отправени към 

ръководните органи на КИИП (УС, КС и КДП) и делегатите на ОС на РК 

София-град, отправени в писмата на инж. Йонко Пенев и инж. Павлин 

Панов. 

 

Накрая, бих иска да изкажа благодарност на членовете на КДП и на техническия 

секретар инж. Цветкова за активното и компетентно участие в заседанията на Комисията. 

Пожелавам на членовете на новоизбраната Комисия по дисциплинарно 

производство твърдо и принципно да отстояват позициите си за търсене на отговорност 

на всички, за които има доказателства, че са нарушили професионалния кодекс на КИИП 

и изискванията, залегнали в нормативната уредба, касаеща дейността на КИИП. 

 

гр. София,       Председател на КДП: 

23.09.2020 г.        /инж. Стойо Боснев/ 


