ПРОТОКОЛ № 2
от заседание на Комисията по професионална етика при КИГ
На 16.12.2008 г., в 11,00 часа, Председателката на Комисията по
професионална етика – доц. д-р инж. В. Коцева, откри заседанието при наличие на
кворум от трима души: председател и двама члена – инж. Николай Цанев и инж.
Мария Хорташка. Отсъстват инж. Георги Дионисиев и инж. Стефан Киримидчиев,
които са уведомени за заседанието по е-поща, но не са информирали КПЕ за
причините на отсъствието им от заседанието.
В КПЕ при КИГ има постъпила за разглеждане жалба с вх.
№1065/06.11.2008 г. и с продължение под №1069/25.11.2008 г. На заседанието
присъстваха инж. Георги Йорданов Райнов - управител на фирма „Геопрециз
Инженеринг” и инж. Николай Стелианов Колев, за който се установи, че не е
техник, както е написано в жалбата, а инженер- геодезист.
Пред Комисията беше изслушан инж. Георги Райнов, който изложи фактите.
Имотът е възстановен със съдебно решение от 15.03.1963 г., като е заявен за
възстановяване отново през 2007 г. в ОСЗГ – гр. Провадия. Имотът е възстановен
върху земи по чл. 19 и е с площ 6 дка, а по съдебно решение е 7 дка.
Жалбоподателят се оплаква от разликата в площта.
Дейностите, които инж. Николай Колев е извършил, са по заснемането на
имота и предоставянето на данните за нанасянето му в КВС от ОСЗГ, респ. от
поддържащата геодезическа фирма “АГАРА” – гр. Шумен. На членовете на КПЕ
беше показано върху издадените скици направеното измерване и границите на
парцела по скицата от общината. Направеното заснемане не може да навлиза в
сервитутни площи за път и жп линия. За мястото, което е в регулацията на с.
Венчан, на жалбоподателя е било обяснено, че не може да се извърши измерване с
ролетка поради наличието на храсти и необходимост от повече от един специалист
на терена, а трябва да се направи заснемане с GPS-приемник.
инж. Н. Цанев – Вие поддържаща фирма ли сте?
инж. Н. Колев – Фирма „Геопрециз Инженеринг” не е поддържаща фирма,
но имат право да извършват заснемания, които се предоставят на поддържащата
фирма за поддържане пълнотата на КВС.
инж. Н. Цанев – Жалбоподателят иска скица за възстановяване на
собствеността, а не за промяна на регулацията.
инж. Г. Райнов - Жалбоподателят е търсил скица в отдела “ТСУ” в
Общината, но земята му е извън регулация и те не могат да му дадат скица. В ОСЗ
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също не могат да му издадат скица, защото земята не е била заявена и
трябва да се докаже по чл. 19.
инж. В. Коцева – Скицата била ли е отнета?
инж. Н. Колев – Скицата не е била отнета, но нейният срок на валидност е
изтекъл, защото е 6 (шест) месеца.
инж. М. Хорташка – Извършено е заснемане на имота и нанасяне в КВС и
се получава комбинирана скица.
инж. Н. Колев – Регистрацията на
извършеното заснемане.

имота става на основание на

инж. Н. Цанев – Жалбата трябва да се отнесе не до Агенция по геодезия,
картография и кадастър, а до Министерство на земеделието и храните, защото ОСЗ
е взела съответното решение. Поставените въпроси са от компетенцията на
Министерство на земеделието и храните.
РЕШЕНИЕ
инж. В. Коцева – Колеги, предлагам следния текст за решение на КПЕ:
“Изслушани бяха инж. Георги Йорданов Райнов - управител на фирма „Геопрециз
Инженеринг” и инж. Николай Стелианов Колев, представени ни бяха ксерокопия
от документите: скица № 278 от 22.03.2007 г., скица № Ф00022 от 27.08.2007 г.,
скица № Ф00038 от 12.11.2007 г. и Становище на Общинска служба по земеделие –
гр. Провадия. След направените изказвания от инж. В. Коцева, инж. М. Хорташка и
инж. Н. Цанев и направените уточнения се изясни фактическата обстановка.
Жалбата е неоснователна, няма нарушения от страна на геодезическата фирма
„Геопрециз Инженеринг” и нейните инженери. От приложеното становище на
Общинска служба по земеделие - гр. Провадия, копие от което е приложено към
Протокола, се изясни, че промените в контурите на имот № 021030 в землището на
с. Венчан и неговата площ е 6,025 дка. Предлагам да се изготви отговор на
жалбоподателя с приложено копие от Протокола от заседанието на Комисията по
професионална етика. Протоколът от днешното заседание да се изпрати за
сведение до отсъстващите днес колеги – инж. Дионисиев и инж. Киримидчиев, а
също и до Председателя на УС на КИГ – инж. А. Янакиев.”
Предложението беше гласувано и прието единодушно.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
Председател: .............................................
/доц. д-р инж. В. Коцева /
Членове: 1..........................................
/инж. Н. Цанев/
2.........................................
/инж. М. Хорташка/
16.12.2008 г.
София
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