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ПРАВИЛНИК 

за работата на Комисията по дисциплинарно производство (КДП) 

на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) 

 

I. Общи положения 

 

Чл.1. С този правилник се уреждат функциите, структурата и организацията на работа на КДП на 

КИИП. 

Чл.2. КДП е независим орган на КИИП, избран от общото събрание (ОС) на камарата за срок от 

три години. 

Чл.3. Дейността на КДП се осъществява при спазване на устава на КИИП, Закона за Камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) и Кодекса за 

професионална етика на инженера – проектант, приет от ОС на Камарата. 

 

II. Устройство и основни функции на Комисията по  

дисциплинарно производство 

 

Чл.4. КДП на КИИП е колегиален орган и се състои от седем души – председател и шестима 

членове. 

Чл.5. Председателят се избира от членовете на КДП съгласно чл.5.15 ал.4 от Устава на КИИП. 

Чл.6. Комисията по дисциплинарно производство (КДП) на КИИП има следните основни функции, 

произтичащи от ЗКАИИП и устава на КИИП: 

▪ Съблюдаване на основните изисквания към инженера – проектант в Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и Устава на камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране. 

▪ Спазване на постановките в Кодекса за професионална етика на инженера – проектант. 

▪ Разглеждане и вземане на становище по всички писмени жалби, изложения и молби от 

членове на КИИП, постъпили в КДП за общественото поведение на инженер – проектант. 

▪ Проучване и вземане на становище по всички писмени сигнали от служители в държавни, 

общински и обществени ведомства и организации, или отделни граждански лица за 

непристойни прояви на инженер-проектант. 

▪ Самосезиране на КДП за констатирани деяния на инженер-проектант, член на КИИП, 

които са в разрез с изискванията на ЗКАИИП, устава на КИИП и Кодекса за 

професионална етика. 

▪ Образуване на дисциплинарно производство за констатираните нарушения, в 

съответствие с глава седма “Нарушения и наказания” от устава на КИИП. 

Чл.7. В изпълнение на своите функции Комисията по дисциплинарно производство: 

▪ Изпълнява правомощията по чл.5.16 от Устава на КИИП и чл.26 от ЗКАИИП; 

▪ Взаимодейства с всички органи на КИИП. 

Чл.8. В случаите, когато се установи нарушение по чл.32, т. 1 от ЗКАИИП (предоставяне на 

проектантски услуги на цени, по-ниски от себестойността им) процедурата започва с уведомяване на 

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за нарушение по чл. 34, ал. 7 от Закона за защита на 

конкуренцията (ЗЗК) (Забраняват се продажбите на вътрешния пазар на значителни количества 

стоки за продължително време по цени, по-ниски от разходите за производството и реализацията им, 

с цел нелоялно привличане на клиенти). Дисциплинарното производство на КДП започва след 

получаване на отговор от КЗК. 
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Чл.9. Председателят на КДП осъществява цялостното ръководство на комисията и я представлява на 

заседанията на УС на КИИП и пред други органи и организации. 

Чл. 10. Членовете на КДП на КИИП са равнопоставени и осъществяват функциите си съгласно 

Устава на КИИП и ЗКАИИП. 

 

III. Организация на работата на Комисията по дисциплинарно производство 

 

Чл. 11. КДП на КИИП разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания, които 

биват редовни и извънредни. 

Чл. 12. Редовните заседания на КДП се провеждат по предварително изготвен и приет график. 

Чл. 13. Извънредни заседания се провеждат при възникване на необходимост за решаване на спешно 

възникнали въпроси, свързани с дейността на КИИП и изискващи санкция на КДП на КИИП. 

Чл. 14. КДП може да се самосезира за обстоятелства и факти, които могат да доведат до 

затрудняване или да пречат на дейността на КИИП. 

Чл. 15. КДП на КИИП провежда редовните си заседания на всеки 3 месеца по утвърден график, а 

при необходимост - всеки месец. 

Чл. 16. Свикването на КДП за редовните заседания се извършва от председателя на КДП. 

Извънредните заседания се свикват от председателя на КДП по искане на двама от членовете на 

комисията. 

Чл. 17. КДП на КИИП провежда редовните си заседания по предварително оповестен дневен ред. 

Материалите по дневния ред се предоставят на членовете на КДП най-късно три дни преди 

заседанието. 

Чл. 18. Заседанията на КДП са редовни и се провеждат само когато на тях присъстват най-малко 

четирима от членовете. 

Чл. 19. Заседанията на КДП се ръководят от председателя. 

Чл. 20. КДП взема решения с явно гласуване и с мнозинство от три гласа (50% +1). При равен брой 

гласове, гласът на председателя се брои за два гласа. При отсъствие на председателя, решения се 

вземат с пълно мнозинство. 

Чл. 21. За всяко заседание на КДП се води протокол, който се подписва от председателя и 

протоколчика. Протоколът се изготвя най-късно до петия работен ден след провеждане на 

заседанието. 

Чл. 22. Деловодната дейност на архива на КДП на КИИП се организират и контролират от 

председателя съгласно Инструкцията за деловодната дейност в КИИП. 

 

IV. Права и задължения на Председателя на КДП на КИИП 

 

Чл. 23. Председателят на КДП организира дейността на комисията и осъществява цялостното 

ръководство. 

Чл. 24. Председателят на КДП се избира и освобождава от Общото събрание на КИИП за срок от три 

години.   

Чл. 25. Председателят представлява КДП пред ръководните органи на КИИП. 

Чл. 26. Председателят на КДП: 

- изготвя и предлага за утвърждаване от членовете на КДП на графици за провеждане на 

редовните заседания на комисията. 

- подготвя и предлага дневен ред на заседанията на КДП. 

- предоставя на УС на КИИП приетите от КДП решения. 

- участва в заседанията на УС на КИИП и упражнява правото си на съвещателен глас. 

- получава протоколите от заседанията на УС на КИИП и запознава членовете на КДП с 

решенията на УС. 
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V. Права и задължения на членовете на КДП на КИИП 

 

Чл. 27. Членовете на КДП се избират и освобождават от Общото събрание на КИИП за срок от три 

години. 

Чл. 28. Членовете на КДП са равнопоставени при осъществяване на правомощията си. 

Чл. 29. Членовете на КДП имат следните права и задължения: 

▪ Участват задължително в редовните и извънредни заседания; 

▪ Предлагат свикване на извънредно заседание при необходимост; 

▪ Обсъждат и приемат график за редовните заседания на КДП; 

▪ Обсъждат и приемат дневния ред на заседанията на КДП; 

▪ Предлагат и приемат решения по обсъжданите въпроси на дневния ред; 

 

VI. Взаимоотношения на КДП с ръководните органи на КИИП и на областните колегии 

 

Чл. 30. КДП на КИИП осъществява своята дейност в тясно взаимодействие с УС на КИИП и 

Контролния съвет на КИИП. 

 

VII. Заключителни разпоредби 

 

§ 1. Правилникът за работата на КДП на КИИП е изготвен на основание решение на Общото 

събрание на КИИП – ноември 2007 г. 

§ 2. Правилникът за работата на КДП на КИИП влиза в сила от датата на приемането му от УС на 

КИИП. 

 

Използвани съкращения: 

ЗКАИИП -  Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. 

КИИП -  Камара на инженерите в инвестиционното проектиране 

ОС - Общо събрание 

УС - Управителен съвет 

КС - Контролен съвет 

ИБ - Изпълнително бюро 

ОК - Областни колегии 

ПС - Професионални секции 

ОУС - Областни управителни съвети 

КДП - Комисия по дисциплинарно производство 

 


