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П Р О Т О К О Л

№ 02-КДП/17.03.2021 г.

Днес, 17.03.2021 г. от 14:00 ч. се проведе неприсъствено заседание на Комисията по
дисциплинарно производство (КДП) през система Cisco Webex за онлайн видео-
конферентна връзка.
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 онлайн заседанието взеха участие всички членове на КДП.
На заседанието беше поканена адв. Якимова – юридически консултант на КИИП.
Инж. Александров обясни, че решенията на КДП ще се гласуват онлайн, но официално в
протокола ще бъдат отразени резултатите, изпратени писмено от членовете на КДП след
приключване на заседанието.
Предложеният дневен ред е:

1. Разглеждане жалба вх. № КИИП-КДП-003/17.02.2021 г. от Станислава Борисова
Аврамова.

2. Информация за проведените обсъждания на заседанието на УС на 26.02.2021 г. по т. 6 от
дневния ред "Запознаване с решенията от заседанието на КДП на 17.02.2021 г."
3. Разни.
Поради изчакване включването на инж. Крумов, инж. Божинова предложи в дневния ред да
се разменят т. 1 и т. 2.
Гласуване дневния ред с направената промяна:

1. Информация за проведените обсъждания на заседанието на УС на 26.02.2021 г. по т.
6 от дневния ред "Запознаване с решенията от заседанието на КДП на 17.02.2021 г."

2. Разглеждане жалба вх. № КИИП-КДП-003/17.02.2021 г. от Станислава Борисова
Аврамова.

3. Разни.
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Гласуване: ЗА – 7
ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

КДП приема дневния ред с направената промяна.

По т. 1 от дневния ред: Информация за проведените обсъждания на заседанието на УС
на 26.02.2021 г. по т. 6 от дневния ред "Запознаване с решенията от заседанието на КДП
на 17.02.2021г."
Инж. Александров уведоми членовете на КДП, че е докладвал решенията на Комисията на
заседанието на УС на 26.02.2021 г. относно жалбите на „ИНТЕГРА ГРУП 2011“ ЕООД
срещу инж. Тихомир Ангелов Георгиев проектирал част „Конструктивна“ на технически
проект: „Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма“, УПИ V-321, кв. 26, с. Подгумер,
район Нови Искър и на инж. Константин Генчев, която се отнася за извършени ремонтни
действия на І-я етаж в четириетажна сграда на адрес гр. София, ул. „Кадемлия“ № 43.
УС е отхвърлил предложението на КДП, изготвянето на конструктивните становища и по
двата случая да се заплатят от КИИП.
Инж. Миранджиева, инж. Николов, инж. Божинова  смятат, че експертите трябва да се
излъчат от КИИП, но заплащането за изготвяне на становището да е от заявителя.
Инж. Крумов: В Методиката за определяне на размера на възнагражденията за
предоставяне на проектантски услуги има залегнали стойности за изготвяне на
конструктивно становище. От НПС КСС може да се излъчат експертите.
Адв. Якимова посъветва КДП да се канализират постъпващите в Комисията жалби, като
разясни какъв да бъде подходът за това. Тя обърна внимание, че КДП разглежда жалби на
трети заинтересувани лица относно нарушения, свързани със спазването на
професионалния кодекс.

Инж. Пунев направи предложение за всяка подобна молба за напред да се дава възможнаст
на заявителя да избира експерти от предварително представен списък.
Инж. Крумов заяви, че поддържа мнението си, че представеният проект по част
“конструктивна“ на еднофамилната жилищна сграда  не е издържан, конструкцията не
може да се използва и е опасна. Изтъкна необходимостта проектът да бъде оценен от
независим експертен съвет, който да бъде организиран от КИИП.
Инж. Божинова подкрепи инж. Крумов.
Инж. Николов предложи да се направи промяна в Устава, където да се отрази, че когато
има възникнал спор и се налага направата на експертизи, страните да се обръщат към
КИИП като първа инстанция.
Според инж. Кунчев не е редно комисията да гласува решение, отнасящо се за бъдещи
казуси, които все още не са постъпили в КДП. Сега да се гласува  за двата обсъждани
случая.
След приключване на обсъжданията инж. Миранджиева предложи текст за решение: С цел
прецизиране решенията на КДП да се предложи на жалбоподателите да изберат
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експерти от предварително представен им от съответната секция списък за изготвяне
на независимо конструктивно становище, което да е за тяхна сметка.
Гласуване: ЗА – 7

ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема.
По т. 2 от дневния ред: Разглеждане жалба вх. № КИИП-КДП-003/17.02.2021 г. от
Станислава Борисова Аврамова.
Жалбата е относно изготвено от инж. Красимир Лозанчев становище, което според г-жа
Станоева е с невярно съдържание, водещо до подвеждане работата на държавни
институции.
Коментирайки жалбата, инж. Миранджиева заяви, че не е вярно твърдението, че не всеки
конструктор разбира от земна механика. Според нея жалбата е пристрастна.
Според инж. Крумов в никакъв случай не трябва да се допуска разбиване на подпорната
стена, защото може да се активира свлачището.
Инж. Божинова: Като инженер-геолог се занимавам със свлачища и съм участвала в
районирането на Банкя. Целият район е в потенциално опасно свлачище. Не е възможно
това, което е показано, свлачището да върви по границата на имота. В случая становището
е абсолютно правилно и аз го подкрепям. Но може да се поръча поне още едно становище
от член на КИИП, специалист по геотехника.
Инж. Александров предложи текст за решение: КДП писмено да уведоми ответника инж.
Красимир Лозанчев за постъпилата жалба срещу него като му се поиска да представи
в 14-дневен срок писмено становище по нея и доказателства в подкрепа на доводите
си и се предостави възможност на инж. Лозанчев, при желание от негова страна, да
присъства на следващото заседание на Комисията.
Гласуване: ЗА – 7

ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема.
В заключение на заседанието се приеха следните

решения:
1. КДП приема дневния ред с направената промяна.
2. С цел прецизиране решенията на КДП, да се предложи на жалбоподателите да

изберат експерти от предварително представен им от съответната секция списък за
изготвяне на независимо конструктивно становище, което да е за тяхна сметка.

3. КДП писмено да уведоми ответника инж. Красимир Лозанчев за постъпилата жалба
срещу него като му се поиска да представи в 14-дневен срок писмено становище по
нея и доказателства в подкрепа на доводите си и се предостави възможност на инж.
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Лозанчев, при желание от негова страна, да присъства на следващото заседание на
Комисията.

Поради изчерпване на дневния ред инж. Александров закри заседанието в 16:15 часа.

…………………………………..
инж. Серафим Александров

.....................................................
инж. Марияна Миранджиева

..................................................
инж. Ася Божинова-Хаапанен

.................................................
инж. Атанас Йорданов Пунев

................................................
инж. Емил Любенов Крумов

..................................................
инж. Никола Кръстев Николов

................................................ Протоколирал:
инж. Валери Кунчев инж. М. Цветков


