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П Р О Т О К О Л 

 

 

№ 05-КДП/21.09.2021 г. 

 

Днес, 21.09.2021 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. Пунев, 

инж. Крумов, инж. Николов.  

Предложеният дневен ред е: 

1. Разглеждане жалба вх. № КИИП-КДП-019/02.08.2021 г. от Веселин Валентинов 

Люцканов. 

2. Разглеждане възражение вх. № КИИП-КДП-020/04.08.2021 г. от Станислава 

Борисова Аврамова 

3. 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 жалба вх. № КИИП-КДП-019/02.08.2021 г. от 

инж. Веселин Валентинов Люцканов. 

Инж. Александров прочете на глас жалбата на инж. Люцканов. С нея той сезира КДП 

относно евентуално нарушаване от страна на инж. Пламен Кичашки авторските му 

права като проектант по част „конструктивна“ на обект: „Офисна сграда с подземен 

паркинг, гаражи и кафе“, УПИ І-29, кв. 173, местност „Пробив бул. П. Славейков, гр. 

София.  

След приключване на обсъждането инж. Александров предложи следния текст за 

решение: КДП писмено да уведоми: 

- инж. Пламен Кичашки за постъпилата жалба срещу него  като му се 

поиска да представи писмено становище по нея и доказателства в 

подкрепа на доводите си; 
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- инж. Веселин Люцканов да представи договора за прехвърляне 

авторските си права на инж. Кичашки и 

да се поканят инж. Люцканов и инж. Кичашки да присъстват на следващото 

заседание на Комисията, за да бъдат изслушани и двете страни.  

Гласуване: ЗА – единодушно 

Решението се приема. 

По т. 2 от дневния ред: Разглеждане възражение вх. № КИИП-КДП-

020/04.08.2021г. от Станислава Борисова Аврамова 

Инж. Александров прочете възражението на г-жа Аврамова относно прекратяване 

разглеждането на жалба за изготвено от инж. Красимир Лозанчев становище, което 

според нея е с невярно съдържание, водещо до подвеждане работата на държавни 

институции. 

Към възражението си г-жа Аврамова е представила снимков материал, Становище 

на СО Район Банкя от 10.02.2019 г. и писмо на СО Район Банкя РБН 19-ГР94-

8321/12.04.2019 г. 

При разискванията членовете на Комисията подчертаха, че по принцип 

подобни спорове се решават в съда. Камарата може да предложи специалист за 

изготвяне на предварително техническо становище, но то няма сила в съда. Те 

изтъкнаха, че свлачищните процеси са непредвидими и се развиват 

непрекъснато, а приложените становища на СО Район Банкя са отпреди три 

години.  

В заключение инж. Александров предложи следното решение: КДП писмено 

да уведоми г-жа Станислава Аврамова да представи в Комисията ново 

становище на СО Район Банкя с указано актуално състояние, размера и 

границите на свлачището, с приложена извадка от кадастралната карта. 

Гласуване: ЗА – единодушно 

Решението се приема. 

В заключение на заседанието се приеха следните  

решения: 

1. КДП приема дневния ред;  

2. КДП писмено да уведоми: 

- инж. Пламен Кичашки 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; 

- инж. Веселин Люцканов, в същия срок да представи договора за 

прехвърляне авторските си права на инж. Кичашки и 

да се поканят инж. Люцканов и инж. Кичашки да присъстват на следващото 

заседание на Комисията, за да бъдат изслушани и двете страни.  

3. КДП писмено да уведоми г-жа Станислава Аврамова да представи в 

Комисията ново становище на СО Район Банкя с указано актуално състояние, 
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размера и границите на свлачището, с приложена извадка от кадастралната 

карта. 

Поради изчерпване на дневния ред инж. Александров закри заседанието в 

15:30 часа. 

 

 

 /п/ 

………………………………….. 

инж. Серафим Александров  

 /п/ 

………………………………….. 

инж. Валери Здравков Кунчев 

 /п/ 

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

инж. Марияна Миранджиева 

 /п/  

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

инж. Ася Божинова-Хаапанен 

 

       Протоколирал: /п/ 

          инж. М. Цветков 


