
 

П Р О Т О К О Л   

 

 

№ 06-КДП/26.09.2019 г. 

 

Днес, 26.09.2019 г. от 14:00 ч. се състоя заседание на Комисията по 

дисциплинарно производство (КДП), избрана с решение на ОС на КИИП от 

02.04.2017 г. и в съответствие на чл. 25, ал. 1 от ЗКАИИП. 

Съставът на КДП е:  

Председател:  инж. Стойо Боснев 

Технически секретар:  инж. Маринела Цветкова 

Членове:   инж. Валери Здравков Кунчев 

    инж. Марин Кирилов Младенов 

    инж. Марияна Савова Миранджиева 

    инж. Никола Атанасов Цветков     

инж. Никола Николов 

инж. Славка Георгиева Делчева 

 

Присъстват 4 от общо 7 души като инж.  Никола Цветков беше на 

разположение за дистанционно участие чрез конферентна връзка. 

Отсъстваха инж. Никола Николов, инж. Марин Младенов, инж. Марияна 

Миранджиева. 

Заседанието премина при следния дневен ред: 

1. Преглед на изпълнението на решенията на КДП от 27.06.2019 г. 

2. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КДП-012/18.07.2019 г. от арх. Тома 

Томов. 

3. Разни.   

По т. 1 от дневния ред: След като откри заседанието инж. Боснев прочете 

изготвените писма до Председателя на НПС КСС с копия до УС на КИИП и 

инж. Бакърджиев и до инж. Владимир Тонев с копие до адв. Явор Дочев.  

Текстовете на писмата бяха единодушно приети. 

По т. 2 от дневния ред: Писмото на арх. Томов беше предварително изпратено 

до всички членове на КДП.  

В сигнала си арх. Томов сезира КДП за нарушаване на авторските му права по 

част «Архитектурна» на проект на двуетажна еднофамилна жилищна сграда 

на Страхил Йорданов в УПИ VІ-11, 12, 13, кв. 08-1 в землището на с. 

Приселци, Община Аврен, Област Варна, което според него се е случило със 

съдействието на инженери конструктори от фирма ЕКСПЕРТПРО ЕООД-

Варна. 

 



Комисия по дисциплинарно производство 2 

В процеса на обсъждане членовете на КДП установиха следното: 

 Заданието за проектиране, изготвено от възложителя, е било 

неофициално; 

 Арх. Томов и целия проектантски колектив са работили без подписан 

договор с възложителя; 

 Споменават се имената на двама конструктори от фирма ЕКСПЕРТПРО 

ЕООД – инж. Любомир Събев и инж. Анета Митева, участвали в 

проекта, но не и на проектантите по част «Електрическа» и част «ВиК»; 

 Според твърденията на арх. Томов двамата конструктори са се 

съгласили да предадат на възложителя своята част от проектната 

документация, но с подменен Главен проектант и автор на част 

«Архитектурна». 

 Не е посочена позицията на проектантите по другите части на проекта 

по този въпрос. 

 Не е известно името на архитекта авторизирал проекта на арх. Томов. 

В заключение по тази точка членовете на Комисията единодушно приеха 

следното решение: КДП да напише писмо до арх. Тома Томов, с което да го 

информира, че ще поиска писмени становища от инж. Любомир Събев и 

инж. Анета Митева по повдигнатия от него въпрос, а по отношение 

нарушаване на авторските му права да отправи сигнала си към КДП на 

КАБ.   

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 15:10 часа. 

 

 /п/ 

………………………………….. 

инж. Стойо Боснев 

 /п/ 

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

инж. Валери Кунчев 

 /п/ 

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

инж. Славка Делчева 

 

 

......................................................    Протоколирал: /п/ 

инж. Никола Цветков        инж. М. Цветкова 

          


