ЧРЕЗ изпълнителния директор Марин Великов Митев
До Съвета на директорите на „Спортен комплекс Варна“ АД
ЕИК по БУЛСТАТ 103941472, ул. „Цар Симеон I“ 31, ет.3, Варна 9000
info@sportcomplexvarna.com, mercy@odessos.net

ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр.Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308
чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
Адрес: бул.„Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО цитиран договор, сключен през 2008г. и актуалните
инвестиционни намерения на „Спортен комплекс Варна“ АД
МОЛЯ по реда на Закона за достъп до обществена информация или по общия ред да
ни бъде предоставена информация относно:
1. Визирания от изпълнителния директор Марин Митев договор (в Протокол №63 от
26.03.2015г. за заседанието на ПК „Собственост и стопанство“ към Общински съвет Варна),
сключен от „Спортен комплекс Варна“ АД през 2008г., под формата на копие от същия.
Към настоящия момент в сила ли е този договор и ако не е, какви са причините за това.
2. Актуалните инвестиционни намерения на „Спортен комплекс Варна“ АД и има ли
задължение дружеството за изграждане на стадион „Варна“.

Моля информацията да ни бъде предоставена по електронната поща на адрес
office@sopa.bg или по какъвто и да е друг начин и форма.
Поводът за настоящото заявление е следният.
В Протокол № 63 от 26.03.2015г. за заседанието на ПК „Собственост и стопанство“ към
Общински съвет Варна, в Точка първа от дневния ред, е протоколирано следното изказване
на Марин Митев в качеството му на представител и изпълнителен директор на „Спортен
комплекс Варна“ АД: „... Първото съоръжение беше със задание 32000 човека. 2007г. е
така наречената първа копка, която започва с премахване на съоръжението „Юри
Гагарин“ и започва укрепването на бъдещото съоръжение. 2008г. се сключи договора.
Вследствие въз основа на ...“ Също така, видно от гласувания проект за решение по същата
Точка първа, сумата от продажбата на въпросния УПИ с площ 16877 кв.м. следва да се
използва от „Спортен комплекс Варна“ АД единствено за реализиране на инвестиционните
намерения на дружеството за изграждане на стадион „Варна“.
Въз основа на тези обяснения, в които се визира и въпросният договор от 2008г.,
ПК „Собственост и стопанство“ предлага и на 30 март 2015г. Общинският съвет с Решение
№ 2019-2 дава съгласие за извършване на продажба на апортиран общински имот с площ от
16 877 кв.м. В тази връзка, поискахме горепосочената информация от Председателя на
Общински съвет Варна. С писмо изх. № ДОИ15000083ВН_001ВН от 07.04.2015г. обаче
господин Иван Луков ни уведоми, че тя не се съхранява в Общински съвет Варна и би
следвало да се съхранявава и намира в „Спортен комплекс Варна“ АД. По негово мнение,
„Искането би могло да бъде отправено към органа, осъществяващ представителството на
юридическото лице“. Видно от търговския регистър, този орган е съветът на директорите с
представител Марин Великов Митев, поради което заявлението е адресирано и до него.
Исканата информация е от огромен обществен интерес, тъй като се отнася до
разпореждането с част от апорта на общински сгради и около 160 дка общинска собственост,
които макар при апорта да са оценени по 8 – 10 лв/кв.м или на около 1,5 млн. лв. общо, при
сегашна пазарна цена 1000 € /кв.м, за каквато говори господин Марин Митев, тази сума
набъбва до изкусителния за директна продажба размер над 300 млн. лв. Ето защо е важно
обществото да знае какво се случва с тази обществена собственост, от която вече 10 години
нямаме данни за някакви обществени дивиденти.
.

Гр. Варна, 22.05.2015г.

Юлиян Чолаков

