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ПРОТОКОЛ 
 

№ 13 
 
Днес 14.06.2021 г. от 12.05 ч. се проведе заседание на ПК „Собственост 

и стопанство“. 
 

На заседанието присъстваха: 
 
Юлияна Боева – председател на комисията 
Ахмед Ахмед 
Бранимир Балачев 
Велин Стоянов 
Иван Иванов 
Марица Гърдева  
Мария Ангелова - Дойчева 
Милена Димова  
Николай Костадинов 
Рюян Ризов 
Стефан Станев 

          Христо Атанасов 
 
Отсъстваха: Красен Иванов, Людмила Колева – Маринова, Мартин 

Андонов, Станислав Иванов и Светлан Златев.  
 

Присъстваха още: Тодор Балабанов - Председател на Общински съвет – 
Варна, адв. Росица Николова – адвокат довереник към Общински съвет – 
Варна, Пейчо Пейчев – зам. кмет на Община Варна и Петко Бойновски – 
директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ при Община Варна.  
 

Заседанието откри председателят на комисията Юлияна Боева.  
 
Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ предложи към 

предварително обявения дневен ред да бъдат включени следните точки: 
 
3. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 

Варна с рег. № РД21011935ВН/10.06.2021 г., относно вземане на решение за 
предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи се в гр. Варна, 
бул. „Осми Приморски полк“  в полза на Агенция за социално подпомагане, 
Дирекция „Социално подпомагане – Варна“. 

4. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 
Варна с рег. № РД21011932ВН/10.06.2021 г., относно учредяване безвъзмездно 
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право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Професор 
Державин“ № 25 в полза на СДРУЖЕНИЕ „Асоциация да съхраним жената“. 

5. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 
Варна с рег. № РД21011933ВН/10.06.2021 г., относно учредяване безвъзмездно 
право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“, бл. 67 в 
полза на СДРУЖЕНИЕ „Дружество на инвалидите“. 

6. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 
Варна с рег. № РД21011934ВН/10.06.2021 г., относно допълване на „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 
2021 г.“ и вземане на решение за предоставяне за възмездно ползване на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Бенковски“ №16, в полза 
на  СНЦ „Шанс за хора с увреждания“. 

7. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 
Варна с рег. № РД21011931ВН/10.06.2021 г., относно вземане на решение за 
определяне предназначението на жилища – собственост на Община Варна.        

 
Рюян Ризов предложи допълнителните точки да бъдат разгледани на 

следващото заседание на ПК „Собственост и стопанство“. 
Председателят на комисията подложи на гласуване направеното 

предложение. 
 
Резултати от гласуването: за - 5; против - 4; въздържали се - 3, 

предложението не се приема. 
 

Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ предложи 
заседанието да протече при следният 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 
Варна с рег. № РД21011903ВН/10.06.2021 г., относно допълване на Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2021 година и вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление имоти, находящи се в град Варна в полза на Регионален 
исторически музей – Варна.   

2. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 
Варна с рег. № РД21011900ВН/10.06.2021 г., относно предоставяне на 
„Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД за стопанисване, поддържане и 
техническа експлоатация на инфраструктурен обект – публична общинска 
собственост.   

3. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 
Варна с рег. № РД21011935ВН/10.06.2021 г., относно вземане на решение за 
предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи се в гр. Варна, 
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бул. „Осми Приморски полк“  в полза на Агенция за социално подпомагане, 
Дирекция „Социално подпомагане – Варна“. 

4. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 
Варна с рег. № РД21011932ВН/10.06.2021 г., относно учредяване безвъзмездно 
право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Професор 
Державин“ № 25 в полза на СДРУЖЕНИЕ „Асоциация да съхраним жената“. 

5. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 
Варна с рег. № РД21011933ВН/10.06.2021 г., относно учредяване безвъзмездно 
право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“, бл. 67 в 
полза на СДРУЖЕНИЕ „Дружество на инвалидите“. 

6. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 
Варна с рег. № РД21011934ВН/10.06.2021 г., относно допълване на „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 
2021 г.“ и вземане на решение за предоставяне за възмездно ползване на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Бенковски“ №16, в полза 
на  СНЦ „Шанс за хора с увреждания“. 

7. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 
Варна с рег. № РД21011931ВН/10.06.2021 г., относно вземане на решение за 
определяне предназначението на жилища – собственост на Община Варна.        

8. Разни. 
 
Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 
1. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 

Варна с рег. № РД21011903ВН/10.06.2021 г., относно допълване на Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 
2021 година и вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление имоти, находящи се в град Варна в полза на Регионален 
исторически музей – Варна.   

 
Председателят на комисията предложи ПК „Собственост и стопанство” 

да даде положително становище по подточки I и II, като насочи 
горецитираното предложение към ПК „Финанси и бюджет” за разглеждане на 
подточка III и внасяне на заседание на Общински съвет – Варна. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложеното. 
 
Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
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ВТОРА ТОЧКА 
 
2. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 

Варна с рег. № РД21011900ВН/10.06.2021 г., относно предоставяне на 
„Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД за стопанисване, поддържане и 
техническа експлоатация на инфраструктурен обект – публична общинска 
собственост.   

Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 11 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД21011900ВН/10.06.2021 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да предостави за стопанисване, поддържане и 
техническа експлоатация на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД 
новоизградения инфраструктурен обект – публична общинска собственост на 
основание чл. 19, ал. 1, т. 4 „б“ от Закона за водите, представляващ строеж:  

„Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – к.к. „Златни 
пясъци“ Етапно строителство, Етап I – Усилване на съществуваща Пилотна 
конструкция № 1, Етап II – „Реконструкция, модернизация и разширение на 
ПСОВ – „Златни пясъци““ ведно с новоизградените сгради с идентификатори: 
10135.513.12.2, 10135.513.12.3, 10135.513.12.4, 10135.513.12.5, 10135.513.12.6, 
10135.513.703.5 и 10135.513.703.6. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна да 
предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ТРЕТА ТОЧКА 
 
3. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 

Варна с рег. № РД21011935ВН/10.06.2021 г., относно вземане на решение за 
предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи се в гр. Варна, 
бул. „Осми Приморски полк“ в полза на Агенция за социално подпомагане, 
Дирекция „Социално подпомагане – Варна“. 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, по 
реда на чл. 15, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
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разпореждане с общинско имущество и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД21011935ВН/10.06.2021 г., Общински съвет – Варна 
предоставя безвъзмездно за управление за срок от 10 (десет) години на 
„Агенция за социално подпомагане”, БУЛСТАТ 121015056, със седалище и 
адрес на управление: гр. София – 1051, ул. „Триадица” № 2, представлявана от 
Ивайло Цветанов Иванов – изпълнителен директор, за нуждите на Дирекция 
„Социално подпомагане – Варна“, недвижими имоти – частна общинска 
собственост, находящи се в гр. Варна, както следва: 
-  Бул. „Осми приморски полк“ № 137, бл. 37, помещения със застроена 
площ 100 кв.м,  разположени в подблоковото пространство на жилищния 
блок, между вход „А“ и вход „Б“, предмет на АОС № 2666/21.07.2003 г.; 
-  Бул. „Осми приморски полк“ № 139, бл. 38, помещение със застроена 
площ 100 кв.м, разположени в подблоковото пространство на жилищния блок, 
между входове „В“ и „Г“, предмет на АОС № 2669/21.07.2003 г.; 
-  Бул. „Осми приморски полк“ № 139, бл. 38, помещения със застроена 
площ 100 кв.м, разположени в подблоковото пространстно на жилищния блок, 
между входове „А“ и „Б“, предмет на АОС № 2668/21.07.2003 г.; 
-  Бул. „Осми приморски полк“ № 137, бл. 37, помещения със застроена 
площ 100 кв.м, разположени в подблоковото пространство на жилищния блок, 
между входове „В“ и „Г“, предмет на АОС № 2667/21.07.2003 г. 
 Всички разходи, свързани с ползването на имотите се заплащат от 
ползвателя – ел. енергия, вода, данък (съгласно чл. 11, ал. 5 от ЗМДТ), такса 
битови отпадъци, застраховка и текуща поддръжка 
 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 
4. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 

Варна с рег. № РД21011932ВН/10.06.2021 г., относно учредяване безвъзмездно 
право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Професор 
Державин“ № 25 в полза на Сдружение „Асоциация да съхраним жената“. 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, 
чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
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разпореждане с общинско имущество и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД21011932ВН/10.06.2021 г., Общински съвет - Варна 
учредява безвъзмездно право на ползване на СДРУЖЕНИЕ „Асоциация да 
съхраним жената“, ЕИК 103194084, със седалище и адрес на управление: гр. 
Варна, ул. ,,Цар Освободител“ № 64, върху имот - частна общинска 
собственост, находящ се гр. Варна, ул. „Професор Державин“ № 25, ет. 1, 
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1505.29.1.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
пет.двадесет и девет.едно.едно) със застроена площ от 68,22 (шестдесет и осем 
цяло и двадесет и две стотни) кв.м, ведно с прилежащо избено помещение с 
площ от 8 (осем) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 
7800/13.06.2014 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Варна, за срок от 5 
(пет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 
отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 
свързани с ползването на имота, са за сметка на ползвателя.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването 
на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху 
гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, необходими 
за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 12; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ПЕТА ТОЧКА 
 
5. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 

Варна с рег. № РД21011933ВН/10.06.2021 г., относно учредяване безвъзмездно 
право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“, бл. 67 в 
полза на Сдружение „Дружество на инвалидите“. 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, 
чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД21011933ВН/10.06.2021 г., Общински съвет - Варна 
учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Дружество на 
инвалидите“, ЕИК 000097437, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, 
ж.к. „Чайка“, бл. 67, до вх. Е, върху имот - частна общинска собственост, 
находящ се гр. Варна, ж.к. „Чайка“, бл. 67, вх. Е, ет. 1, ап. 133, представляващ 
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клуб - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2562.182.6.133 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и две.сто 
осемдесет и две.шест.сто тридесет и три) със застроена площ от 207 (двеста и 
седем) кв.м, ведно със съответните идеални части от общите части на 
сградата, предмет на Акт за общинска собственост № 9100/12.07.2016 г., за 
срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ШЕСТА ТОЧКА 
 
6. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 

Варна с рег. № РД21011934ВН/10.06.2021 г., относно допълване на „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 
2021 г.“ и вземане на решение за предоставяне за възмездно ползване на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Бенковски“ № 16, в полза 
на  СНЦ „Шанс за хора с увреждания“. 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД21011934ВН/10.06.2021 г., Общински съвет – Варна приема 
следното изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост през 2021“: В Раздел V „Застроени нежилищни 
имоти - общинска собственост, за които Община Варна ще проведе процедура 
по отдаване под наем по реда на чл. 14 от ЗОС и НРПУРОИ, в съответствие с 
действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при 
обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на нежилищни имоти и вещи – общинска собственост“, добавя недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Бенковски“ № 16, представляващ 
обект № 2 със застроена площ от 41,90 (четиридесет и едно цяло и деветдесет 
стотни) кв.м и обект № 3 със застроена площ от 27,15 (двадесет и седем цяло и 
петнадесет стотни) кв.м, разположени в подблоковото пространство, предмет 
на Акт за общинска собственост № 2261/2001 г. и Акт за общинска 
собственост № 2262/2001 г. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, съгласно чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД21011934ВН/10.06.2021 
г., Общински съвет Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да сключи 
договор със СНЦ „Шанс за хора с увреждания“, БУЛСТАТ 103815729, със 
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „“Парижка комуна“ № 4, 
представлявано от  Тодор Иванов Мутафов – Председател, за срок от 5 (пет) 
години за възмездно ползване на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Георги Бенковски“ № 16, представляващ обект № 2 със застроена площ от 
41,90 (четиридесет и едно цяло и деветдесет стотни) кв.м и обект № 3 със 
застроена площ от 27,15 (двадесет и седем цяло и петнадесет стотни) кв.м, 
разположени в подблоковото пространство, предмет на Акт за общинска 
собственост № 2261/2001 г. и Акт за общинска собственост № 2262/2001 г. 

Месечната наемна цена се определя на 148,81 (сто четиридесет и осем 
лева и осемдесет и една стотинки), с включен ДДС, определена съгласно чл. 
10 от „Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на 
публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
общински нежилищни имоти” 

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

СЕДМА ТОЧКА 
 

7. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 
Варна с рег. № РД21011931ВН/10.06.2021 г., относно вземане на решение за 
определяне предназначението на жилища – собственост на Община Варна.  

Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и 
по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21011931ВН/10.06.2021 г., Общински съвет – Варна определя 
предназначението на жилища – частна общинска собственост и ги включва 
във фонд “Резервен”, както следва: 
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№ Адрес Вх. Ет. Ап. АОС №/СОС № 
1 гр. Варна, 

ул. “Подполковник 
Калитин“ № 2 

А 2 1 10562/22.12.2020 г. 
СОС № 10135.2554.570.1.1 

2 гр. Варна, 
ул. “Подполковник 

Калитин“ № 2                  

А 2 2 10563/22.12.2020 г. 
СОС № 10135.2554.570.1.2 

3 гр. Варна, 
ул. “Подполковник 

Калитин“ № 2                  

А 2 3 10564/22.12.2020 г. 
СОС № 10135.2554.570.1.3 

4 гр. Варна, 
ул.“Подполковник 

Калитин“ № 2                  

А 2 4 10565/22.12.2020 г. 
СОС № 10135.2554.570.1.4 

5 гр. Варна, 
ул. “Подполковник 

Калитин“ № 2                  

А 3 7 10568/22.12.2020 г. 
СОС № 10135.2554.570.1.7 

6 гр. Варна, 
ул. “Подполковник 

Калитин“ № 2                  

А 3 8 10569/22.12.2020 г. 
СОС № 10135.2554.570.1.8 

7 гр. Варна, 
ул. “Подполковник 

Калитин“ № 2                  

А 4 12 10573/22.12.2020 г. 
СОС № 

10135.2554.570.1.12 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и 
по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21011931ВН/10.06.2021 г., Общински съвет – Варна определя 
предназначението на жилища – частна общинска собственост и ги включва 
във фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди“, както следва: 

 
 

№ Адрес Вх. Ет. Ап. АОС №/СОС № 
1 гр. Варна, 

ул. “Подполковник 
Калитин“ № 2 

А 5 13 10574/22.12.2020 г. 
СОС № 

10135.2554.570.1.13 
2 гр. Варна, 

ул. “Подполковник 
Калитин“ № 2                  

А 3 5 10566/22.12.2020 г. 
СОС № 10135.2554.570.1.5 

3 гр. Варна, 
ул. “Подполковник 

Калитин“ № 2                  

А 4 9 10570/22.12.2020 г. 
СОС № 10135.2554.570.1.9 
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4 гр. Варна, 
ул. “Подполковник 

Калитин“ № 2                  

А 4 10 10571/22.12.2020 г. 
СОС № 

10135.2554.570.1.10 
5 гр. Варна, 

ул. “Подполковник 
Калитин“ № 2                  

А 3 6 10567/22.12.2020 г. 
СОС № 10135.2554.570.1.6 

6 гр. Варна, 
ул. “Подполковник 

Калитин“ № 2                  

А 4 11 10572/22.12.2020 г. 
СОС № 

10135.2554.570.1.11 
 

 Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  
 
 

 
Край на заседанието: 12.40 ч. 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                    ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО“:                                                         
 
________/П/_________                                                _________/П/________ 
 
/Юлияна БОЕВА/                                                         /Нели ЕВЛОГИЕВА/ 


	На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 11 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско им...
	„Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – к.к. „Златни пясъци“ Етапно строителство, Етап I – Усилване на съществуваща Пилотна конструкция № 1, Етап II – „Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – „Златни пясъци““ ведно с новоизграде...
	Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна да предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението.

