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П Р О Т О К О Л 

 

№ 04-КДП/15.06.2022 г. 

 

 

Днес, 15.06.2022 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 - починал 

    инж. Марияна Савова Миранджиева   

    инж. Никола Кръстев Николов 

Технически секретар:  инж. Маринела Цветкова 

В заседанието взеха участие 5 от общо 6 членове на КДП. Отсъства инж. Николов.  

Предложеният дневен ред е: 

1. Приемане отчетния доклад на КДП за периода 01.09.2020г. – 31.12.2021 г. 

2. Разглеждане отговор вх. № КИИП-КДП-006/17.05.2022 от инж. Ивелин 

Кьосев; 

3. Разглеждане становище вх. № КИИП-КДП-008А/30.05.2022 от инж. 

Красимир Лозанчев; 

4. Разглеждане писмо вх. № КИИП-КДП-007/23.05.2022 от инж. Георги 

Кордов; 

5. 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: Приемане отчетния доклад на КДП за периода 

01.09.2020г. – 31.12.2021 г. 

Инж. Александров прочете на клас отчетния доклад.  

Основни моменти от него са: 

 Съставът на КДП; 

 Брой разгледани жалби и сигнали за отчетния период – 14 бр. 

 Характерът на проблемите, засегнати в писмата:  

- Не всички са юридически обосновани и подкрепени документално; 
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- В друга част от тях, жалбоподателите е необходимо да се обърнат към 

административните органи на съответните общини, които също имат 

отношение към поставените от тях искания; 

- КДП не може да се занимава с проблемите относно фалшифициране на 

подписи при изготвянето на проекти или други документи, тъй като 

Комисията не е със статут на следователи; 

- До всички жалбоподатели са изпращани писмено решенията на КДП; 

- Протоколите на КДП се публикуват своевременно на електронната страница 

на КИИП. 

Инж. Александров завърши, че в заключение КДП смята, че без частично 

изменение на ЗКАИИП, в т.ч. в областта на дисциплинарните производства, 

Комисията ще бъде само морален съдник за нарушенията в професионалния и 

етичен кодекс на КИИП, след което даде думата за изказвания. 

Инж. Миранджиева предложи в отчетния доклад да се отбележи, че: 

 Протоколите на КДП се публикуват своевременно на електронната 

страница на КИИП. 

 До момента няма отговор от КС по отношение на поисканата от КДП 

информация относно проектантския стаж на инж. Стефан Кинарев – 

Председател на РК София-град. 

След приключване на дискусията се премина към гласуване на отчетния доклад 

на КДП с направените допълнения. 

Гласували: ЗА – 5 

  ПРОТИВ – 0 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решение: КДП приема отчетния доклад с направените допълнения. 

По т. 2 от дневния ред: Разглеждане отговор вх. № КИИП-КДП-006/17.05.2022 

от инж. Ивелин Кьосев. 

В писмото си инж. Кьосев дава разяснения по сигнала на Дирекция 

„Стратегическо планиране и развитие на мрежата“ към „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД относно изготвените от него проекти за обект: „Жилищен блок №48 

– жилищна сграда със смесено предназначение“, находящ се в гр. София, ул. 

„Боговец“ № 22, ж.к. „Лагера“. Той прилага и нотариален акт на обекта. 

Инж. Александров припомни, че по казуса има и становище на инж. Велинов – 

Председател на НПС ЕАСТ. 

Въз основа на горните материали, изводът на КДП е, че инж. Кьосев не е допуснал 

неточности при изчисляване мощността за присъединяване. 

Инж. Александров предложи в отговора до ЧЕЗ да се приложи писмото на инж. 

Кьосев и становището на инж. Велинов. 

 

 



3 
 

Гласували: ЗА – 5 

  ПРОТИВ – 0 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решение: КДП приема, на Дирекция „Стратегическо планиране и развитие 

на мрежата“ към „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, да се изпратят 

отговорът на инж. Ивелин Кьосев и становището на инж. Красимир Велинов- 

Председател на НПС ЕАСТ. 

По т. 3 от дневния ред: Разглеждане становище вх. № КИИП-КДП-

008А/30.05.2022 от инж. Красимир Лозанчев. 

В писмото си инж. Лозанчев обосновава конструктивното си становище на база 

констатации, отразени в становището на „Геозащита“ ЕООД, град Перник, от 

2021 г. 

Инж. Александров прочете част от изводите направени в становището на 

„Геозащита“ ЕООД, град Перник: 

1. Свлачищен участък „Ручей” № 15, кв. ’’Вердикал”, район „Банкя” с 

идентификационен № SOF 46.02659-20 към датата на огледа (13.04.2021 г.) 

проявява активност в долната /базисна/ част. 

2. Процесът на свличане се развива в южната част на поземлен имот 

02659.2196.121, непосредственно над триетажната жилищна сграда. 

3. При огледа се установи, че е изпълнено продължение на съществуваща стара 

бетонова подпорна стена зад сградата. Изградена е нова „Г” образна 

стоманобетонова подпорна стена с височина до 2 т. По подпорното 

съоръжение липсват барбакани за отводняване. 

4. В „Геозащита” ЕООД - клон Перник не е постъпвала информация за 

проектното решение и периода на изграждане на стената. 

5. Горната част на свлачищния участък се намира в потенциално състояние, 

като не се установиха признаци за проява на съвременно-активни свлачищни 

процеси. 

6. От свлачищните процеси са засегнати: 

- поземлен имот с идентификатор 02659.2196.121, урбанизирана територия, вид 

собственост частна, с административен адрес ул. ”Ручей”№ 15, кв. 44, гр. 

Банкя; 

- поземлен имот с идентификатор 02659.2237.942, мест. Бобош, вид 

собственост Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска; 

- поземлен имот с идентификатор 02659.2237.941, мест. Бобош, вид 

собственост Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска.“ 

Инж. Пунев напусна заседанието в 15:40 часа, поради наличен ангажимент. 

Инж. Кунчев счита, че в случая има неизяснени междусъседски отношения, от 

които КДП трябва да се дистанцира. 

След приключване на обсъждането, в което се включиха всички присъстващи 

членове на КДП и в аспекта на направените изводи в становището на „Геозащита“ 

ЕООД, членовете на КДП стигнаха до заключението, че решението на инж. 

Лозанчев за превантивно изграждане на стена е правилно срещу бъдещо 

потенциално активиране на свлачищните процеси. 
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Премина се към гласуване на следния текст за решение: КДП приема 

становището на инж. Лозанчев като коректно по отношение подобрение 

стабилността на терена. 

Гласували: ЗА – 4 

  ПРОТИВ – 0 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решението се приема. 

Инж. Александров допълни, че на Станислава Аврамова ще се напише писмо като 

се приложи становището на инж. Лозанчев. 

По т. 4 от дневния ред: Разглеждане писмо вх. № КИИП-КДП-007/23.05.2022 от 

инж. Георги Кордов 

В писмото си инж. Кордов предлага да се допълнят отчетните доклади на УС, КС 

и КДП с решенията на ръководните органи на КИИП относно 

незаконосъобразните заповеди и извършените противоуставни дейности в КИИП 

за периода 14.04.2020 – 27.09.2020г. и включване допълнителна точка в дневния 

ред на ОС във връзка с този период.  

Членовете на КДП подробно обсъдиха текстът на писмото и приложените 

документи.  

Инж. Кунчев се изказа, че според него въпросът не е от компетентността на КДП. 

Отправените упреци към бившия председател на УС на КИИП – инж. Каралеев са 

като администратор, а не като проектант. С административните въпроси се е 

занимал съда и има постановено решение. Относно повдигнатите финансови 

въпроси, те са от компетентността на КС. Той предложи писмото да се приеме за 

сведение.  

Премина се към гласуване предложението на инж. Кунчев.  

Гласували: ЗА – 4 

  ПРОТИВ – 0 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Решение: КДП приема писмо вх. № КИИП-КДП-007/23.05.2022 от инж. 

Георги Кордов за сведение. Сигналът ще бъде отразен в отчетния доклад на 

КДП. 

В заключение на заседанието се приеха следните  

решения: 

1. КДП приема дневния ред.  

2. КДП приема отчетния доклад с направените допълнения. 

3. КДП приема, на Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“ 

към „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, да се изпратят отговорът на инж. 

Ивелин Кьосев и становището на инж. Красимир Велинов- Председател на 

НПС ЕАСТ. 
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4. КДП приема становището на инж. Лозанчев като коректно по отношение 

подобрение стабилността на терена. 

5. КДП приема писмо вх. № КИИП-КДП-007/23.05.2022 от инж. Георги Кордов 

за сведение. Сигналът ще бъде отразен в отчетния доклад на КДП. 

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

 

 

 

 /п/ 

………………………………….. 

инж. Серафим Александров  

 /п/ 

………………………………….. 

инж. Валери Кунчев 

 /п/ 

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

инж. Марияна Миранджиева 

 

 /п/ 

………………………………….. 

инж. Ася Божинова-Хаапанен 

 

 /п/ 

 

…………………………………… 

инж. Атанас Пунев 

       Протоколирал: /п/  

         инж. М. Цветкова 


