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За 32 млн. лева българо-
австрийско обединение ще строи 
пречиствателна станция в Добрич 

Административният 
съд в Добрич потвърди 
решението на Общин-
ската избирателна ко-
мисия за определяне на 
изборните резултати от 
гласуването за избори 
за общински съветници 
в Балчик на 2 октомври 
миналата година по от-
ношение на избраните 
общински съветници. 
Със свое решение той 
отмени разпределение-
то на преференциите, 
дадени за кандидатска-
та листа на МК „Силен 
Балчик“. Това обаче 
няма да промени об-
щинските съветници 
от местната коалиция, 
които влизат в местния 
парламент – Даниела 
Пеловска, Христо Хри-
стов и Виктор Лучия-
нов.
Делото бе образувано 

по жалба на двама от 
кандидатите за общин-
ски съветници от мест-
ната коалиция – Кирил 
Кирев и Пламен Пару-
шев. В жалбата си Ки-
рев твърди, че,  съглас-
но протокола на ОИК, 
има 138 преференциал-

ни гласа, което го дели 
с много малко гласове, 
от третия избран от 
коалицията общински 
съветник Виктор Лучи-
янов, респективно от 
ефективното реализи-
ране на неговия избор.  
Парушев твърди, че е 
получил 139 предпо-
читания, подадени във 
всички секции.
След извършения ог-

лед и преброяване на 
действителните бю-
летини с отбелязани-
те в тях преференции 
за кандидатите на МК 
„Силен Балчик“ съдът 
установи, че има непра-
вилно отчетени бюлети-
ни. Според тях, Кирев 
изпреварва по резултат 
Парушев, както и Хри-
стов изпреварва по пре-
ференции Виктор Лучи-
анов.
Съдът намира, че е 

допусната грешка в пре-
смятането, която следва 
да бъде коригирана в 
протокола на ОИК Бал-
чик. Тя обаче не води 
до промяна на изборния 
резултат и избраните 
общински съветници.

Виктор Лучиянов остава 
общински съветник 

Българо-австрийското 
обединение „ГИС аква БГ“ 
ще извършва реконструк-
цията и разширението на 
Пречиствателна станция за 
отпадъчни води – гр. До-
брич, която е част от проек-
та за воден цикъл.
Със свое решение от 1 

февруари 2017 г. Комисията 
за защита на конкуренцията 
отхвърли жалбите на осем 
от останалите участници в 
обществената поръчка сре-
щу избора на изпълнител.
Така в сила остава Реше-

ние №38 от 7.11.2016 г. за 
класиране на участниците 
в обществената поръчка с 
предмет: „Изпълнение на 
инженеринг (проектиране 
и строителство) на обект: 
„Реконструкция и разши-
рение на Пречиствателна 
станция за отпадъчни води 
– гр. Добрич“, съгласно 
изискванията на Договор-
ните условия на ФИДИК 
(FIDIC) за технологично 
оборудване и проектиране 
– строителство за електро и 
машинно – монтажни рабо-
ти и за строителни и инже-
нерни обекти, проектирани 
от изпълнителя (Жълта 
книга)” издание 1999 г. и 
изискванията на Закона за 
устройство на територията 
(ЗУТ) и подзаконовите им 
нормативни актове.
Според това решение 

на първо място е класира-
но Обединение „ГИС аква 
БГ“, София включва „ГИС 
аква Австрия“ ГмбХ, Ав-
стрия; „Битумина“ ГмбХ, 
Австрия; „Инфра експерт“ 
ЕООД, София. 
Според обявата за об-

ществената поръчка, пре-
чиствателната станция е 

на 7,5 км северозападно 
от Добрич, в с. Врачанци, 
на площ от 9,96 хектара. 
Прогнозната стойност на 
поръчката е 27 822 802,99 
лева, без ДДС. Срокът за 
изпълнение е 24 месеца.
Общо 11 бяха кандида-

тите да извършват рекон-
струкцията на пречиства-
телната станция в Добрич. 
Останалите десет участни-
ци в обществената поръч-
ка са отстранени поради 
това, че не са представили 
всички документи или са 
пропуснали нещо в тех-
ническата част. Така те не 
продължават напред в със-
тезанието. Единствено ав-
стрийско-българското обе-
динение е получило оценка 
на техническата оферта и 
е стигнало до отваряне на 
ценовите предложения. 
Офертата на „ГИС аква 
БГ“ е 26 594 736,18 лева, 
без ДДС. Тя е в рамките на 
прогнозната стойност на 
поръчката и с нея то печели 
търга, според Решение №38 
от 7.11.2016 г. на комисия-
та.
По информация на „Ка-

питал”, „Инфра експерт“ е 
свързана с третата по голе-
мина компания в строител-
ния сектор „Хидрострой“. 
„Хидрострой“ е свързана с 
бизнесмена Велико Желев, 
който бе съветник на регио-
налния министър по време-
то на кабинета „Станишев“ 
и бивш шеф на пътната 
агенция. Компанията с от 
години печели обществе-
ни поръчки по морето и в 
Северна България. Тя е со-
чена в сектора за близка до 
ГЕРБ, като нейният изпъл-
нителен директор Николай 

Пашов е бивш общински 
съветник на партията във 
Варна. През последните 
месеци компанията беше 
избрана за победител в 
много поръчки.
През лятото на 2016 г. 

„Хидрострой“ купи лиде-
ра по обороти в строител-
ния бранш „Водстрой 98“. 
Макар и формално при-
тежавана от Иван Мирин-
ски, „Водстрой 98“ беше 
известна като компанията 
на Делян Пеевски. Самият 
Желев твърди, че сделката 
не е формална.
Наскоро стана ясно, че 

обединение между „Хид-
ростой“ и дъщерните й 
„Пътстрой Бургас“ и „Вод-
строй 98“ ще строят близо 
десеткилометровата отсеч-
ка на „Хемус“ между Ябла-
ница и Боаза.
През последните седми-

ци името на „Хидрострой“ 
в област Добрич нашумя 
и с това, че компанията, 
в обединение с „Инж-
стройинженеринг“, има 
4-годишен договор за зим-
но поддържане на пътища-
та в област Добрич.  
Кандидати за ПСОВ 

Добрич:
1. „Добрич – ПСОВ 

2016“, София („БГ Ленд 
ко“ ООД, Варна; „Копекс 
и ко“ ЕООД, София; „Каро 
трейдинг“ ООД, София; 
„Аква партньор“ ЕООД, 
София)

2. ДЗЗД „Консорциум 
Соларфотоника груп“, 
София („Соларфотоника“ 
ООД, Италия; „П.Е.С.“ 
ООД, Италия; „НБТ Бълга-
рия“ ЕООД, София)

3. „Строително-предпри-
емачески холдинг“ ЕООД, 

София
4. Обединение „Добрич 

2016“, София („Нова чис-
тота“ ООД, София; „Келет 
УТ“ ООД, Унгария; Ев-
роасфалт“ ООД, Унгария; 
„Стройкомерс“ ЕООД, 
София; „Елеват естейтс“ 
ЕООД, София; „Водока-
налпроект – Металпроект 
инженеринг“ АД, София)

5. Обединение „Интер 
аква ПСОВ 99“ ДЗЗД, 
Добрич („Интепром“ 
ЕООД, София; „Интегри-
рани строителни системи“ 
ЕООД, с. Мрамор; „Аква 
еко проект системс“ ООД, 
София)

6. ДЗЗД „ПСОВ До-
брич“, Добрич („Пътно 
строителство“ АД, До-
брич; „Монинимекс“ 
ЕООД, София; „Аква кон-
струкшън“ ЕООД, София; 
„Агуа ресидуос и Мидио 
Амбиенте А.Д.(АРЕМА)“ 
АД, Испания)

7. ДЗЗД „ПСОВ – гр. 
Добрич“, София („Глав-
болгарстрой“ АД, София 
и „Кристална вода“ АД, 
София)

8. Обединение „ГИС 
аква БГ“, София („ГИС 
аква Австрия“ ГмбХ, Ав-
стрия; „Битумина“ ГмбХ, 
Австрия; „Инфра експерт“ 
ЕООД, София)

9. ДЗЗД „ПСОВ До-
бротица“, София („Пон-
сстройинженеринг“ АД, 
София; „Уотър енвайро 
проджект“ ЕООД, София)

10. Консорциум „Корал – 
Комфорт“, Варна („Корал“ 
ООД, Румъния; „Комфорт“ 
ООД, Варна)

11. „Водохосподарски 
Ставби Братослава“, Бра-
тислава, Словакия

ВАС отмени разрешението 
американска компания да 

търси газ край Каварна 
Върховният админи-

стративен съд отмени 
разрешението за проуч-
ване на нефт и газ в блок 
Блок 1-11 Вранино край 
Каварна на американска-
та компания „Парк плейс 
Енерджи Корп”. То бе из-
дадено от министъра на 
околната среда и водите 
Светлана Жекова от слу-
жебния кабинет на Геор-
ги Близнашки.
През август 2014 г. тя 

издаде решение за съгла-
суване на внесените от 
американската компания 
цялостен проект ( за пе-
риода 2014 г. - 2019 г.) и 
годишен работен проект 
за 2014 г. за търсене и 
проучване на нефт и при-
роден газ в границите на 
Блок 1-11 Вранино.
Приетата от съда по 

делото комплексна екс-
пертиза посочва, че цел 
на търсещо-проучвател-
ните работи са дълбоко 
залягащите въглищни 
пластове на Добруджан-
ския въглищен басейн, за 
които се предполага, че 
съдържат значително ко-
личество газ метан. В ця-
лостния работен проект 
се предвиждат дейности 
по търсене и проучване 
на суров нефт и приро-
ден газ от въглищните 
хоризонти. В проекта не 
се предвиждат дейности 

по търсене и проучване 
на шистов газ. Според 
вещите лица, нито една 
от дейностите не включ-
ва технологии, попадащи 
под забраната на реше-
ние от 18 януари 2012 г. 
на Народното събрание 
на Република България 
за прилагане на техно-
логията „хидравлично 
разбиване“ при проучва-
не и/или добив на газ и 
нефт на територията на 
Република България и 
решение от 14 юни 2012 
г. за изменение на реше-
нието от 18 януари 2012 
г. Предвижда се отваря-
нето на стари сондажи 
и провеждането на нови 
сондажи, но техният 
брой, местоположение и 
дълбочина не са посоче-
ни. В цялостния проект 
не са посочени и техно-
логиите и методите на 
търсене и проучване. 
Предполага се, че те ще 
бъдат приложени след 
изработването на проек-
ти за съответните дей-
ности. Всички дейнос-
ти, свързани с теренни 
проучвания-сеизмика и 
сондиране, подлежат на 
оценка по Закона за опаз-
ване на околната среда и 
Закона за биологичното 
разнообразие.
Според съда, реше-

нието на министъра не 

съответства на изисква-
нията, тъй като не съдър-
жа мотиви, направени 
са общи, повърхностни 
констатации за липса на 
отрицателно въздействие 
върху местообитанията, 
предмет на опазване в за-
щитените зони. Магист-
ратите считат, че трябва 
задължително провеж-
дане на процедурата по 
екологична оценка/оцен-
ка на въздействието вър-
ху околната среда.
Според ВАС, цялост-

ният работен проект, 
разработен от „Парк 
плейс Енерджи Корп.” 
незаконосъобразно е бил 
оценен, вместо да се про-
веде процедура по еколо-
гична оценка, съответно 
процедура по оценка 
на въздействието върху 
околната среда. Затова 
решението на министъра 
се отменя изцяло.
Съдът изпраща на ми-

нистъра за ново разглеж-
дане преписката по уве-
домлението, подадено 
от дружеството. Осъжда  
Министерството на окол-
ната среда и водите да 
заплати разноските, кои-
то природозащитници са 
направили по делото.
Решението може да се 

обжалва пред петчленен 
състав на Върховния ад-
министративен съд.

Хотел „Ралица Ак-
ваклуб” бе отличен от 
LuxairTours за „Най-про-
даван хотел” на 2016-а 
година. Наградата бе 
връчена на 14-и януари 
в Люксембург на офици-
ална гала вечеря.
Това е първото отли-

чие, което Албена и хо-
тел „Ралица Акваклуб” 
получават от туропе-
ратора. То се дължи на 
нововъведената през 
2016 – та година детска 
концепция с анимация 
за деца на възраст от 4 
до 12 години специално 
за гости на Luxair. През 
2014 г. хотелът е напъл-
но реновиран, а гостите 
му се възползват от без-
платно и неограничено 

използване на Аквапарк 
Аквамания по време на 
престоя им. За удобство-
то на своите посетители 
хотела предлага безпла-
тен транспорт до плажа, 
чадър, шезлонги и оси-
гурен обяд в непосред-
ствена близост до мо-
рето в ресторант „Рай”. 
Хотелът представя и 
новата All Inclusive Plus 
формула с акцент върху 
тематичните кулинарни 
изкушения, вечери на 
главния майстор-готвач, 
здравословни и детски 
кътове на бюфет масите, 
барбекю специалитети, 
вечери на селектирани 
напитки и разнообразие 
от български алкохолни 
и безалкохолни напитки.

Туроператор отличи 
хотелска база в Албена 

Съдът потвърди 7500 лева глоба за унищожен 
археологически обект на нос Чиракман

Със свое решение Ад-
министративният съд в 
Добрич остави в сила ре-
шение на Районния съд в 
Каварна, с което е нама-
лена от 10 000 на 7 500 
лева наложената глоба на 
каварненско дружество, 
което е извършило изкоп-
ни работи в имот в подно-
жието на нос Чиракман. 
По този начин друже-
ството е унищожило част 
от  археологически обект.
Делото е образувано по 

жалба на „Kарвуна-МА“ 
ЕООД. Административ-
ният съд обаче е преце-
нил, че са унищожени ар-
хеологически структури 
и находки, безвъзвратно 
загубени за историческо-
то ни наследство и че при 
унищожаването е използ-
вана земекопна техника, 
което се счита за утеж-
няващо обстоятелство. 
Той смята, че Районният 
съд в Каварна неправил-
но е изменил наказател-
ното постановление като 
е намалил размера на 
имуществената санкция. 

„Законосъобразна е пре-
ценката на наказващия 
орган при определяне 
размера на имуществе-
ната санкция от 10 000 
лева - над предвидения в 
закона минимум...Явно и 
безспорно е, че извърше-
ното се отличава с много 
висока степен на общест-
вена опасност, причини-
ло е неоценими щети и 
загуби от местно и от на-
ционално значение, които 
не могат да бъдат възста-
новени, районният съд не 
е следвало да намалява 
размера на наложената 
имуществена санкция“, 
се посочва в съдебното 
решение. Тъй като нама-
лението на глобата не е 
обжалвано от Министер-
ството на културата, Ад-
министративният съд е 
оставил първото решение 
в сила.
За 7 март е насрочено 

друго дело в Админи-
стративния съд, образу-
вано по жалба на „Кар-
вуна-МА“ срещу друго 
решение на съда в Кавар-

на, с което е потвърдено 
друго наказателно поста-
новление, издадено от 
вече бившия заместник-
министър на културата 
Бони Петрунова. С него 
е наложена глоба от 5000 
лева на дружеството за 
това, че е „Карвуна-МА“ 
ЕООД, като собственик 
на археологическа недви-
жима културна ценност, 
намираща се на нос Чира-
кман при изпълнение на 
инвестиционния му про-
ект и предприети изкопни 
дейности в поземления 
му имот са разкрити архе-
ологически структури и 
находки. Дейността обаче 
не е спряна, за да се взе-
мат мерки за запазване на 
разкритите структури.В 
резултат на извършеното 
нарушение частта от ар-
хеологически обект „Пра-
историческо, антично и 
средновековно селище“ 
в местността „Чиракман“ 
е напълно унищожена, 
като заедно с археологи-
ческите структури и на-
ходки, е загубена и цен-
на научна информация 
за историята на района. 
Вследствие на изкопните 
дейности,свързани с от-
немане на част от скал-
ния масив във височина е 
изложена на риск и оста-
налата част от археологи-
ческия обект, попадащ в 
съседния поземлен имот. 
Нарушението е извърше-
но в периода януари-фев-
руари 2015 г.


