
І.Регистър "А"

І."Хляб и сладкарски изделия" ЕООД

1.Фирма, седалище и адрес на управление, 

идентификационен код БУЛСТАТ, данъчен 

номер и съда по вписването и номера на 

фирменото дело, по което е вписано 

дружеството

"Хляб и сладкарски изделия"ЕООД, гр.Айтос, 

ф.д.№ 8030 / 91г. на БОС, БУЛСТАТ 

102003462, Дан.№ 1020005951

2.Регистриран предмет на дейност или 

отрасъл

Търговия и производство на хляб и сладкарски 

изделия

3.Размер на регистрирания капитал, брой, 

вид и номинална стойност на дяловете към 

датата на откриване на процедурата за 

приватизация; размер на регистрирания 

капитал, брой, вид и номинална стойност 

на дяловете съгласно последната съдебна 

регистрация към момента на осъществяване 

на продажбата

15000лв.;                                                                    

1500 дяла, всеки от които с номинал от 10 лева

4.Брой дялове - собственост на общината в 

капитала на дружеството към момента на 

влизането в сила на ЗПСК, размер на 

общинското участие, изразено в проценти; 

държавното/общинското участие включва и 

определените за удовлетворяване на 

реституционни претенции акции/ дялове от 

капитала

1500 дяла, представляващи 100% от капитала на 

дружеството                                                     1500 

дяла                                                                  100 

%

ОБЩИНА АЙТОС

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР 

на приватизираните общински общински търговски дружества и обособени части съгласно 

Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на 

приватизация и следприватизационен контрол

на търговските дружества от община Айтос с общинско участие в капитала:



5.Данни за приватизационните продажби 

на общинско участие в капитала на 

дружеството, осъществени по реда на 

Закона за преобразуване и приватизация на 

държавни и общински предприятия (отм.), 

както и по реда на ЗПСК към момента на 

вписването, фирма, седалище на купувача, 

брой на приватизираните дялове, размер на 

приватизираното участие, изразено в 

проценти

няма такива продажби

6.Номер и дата на решението за откриване 

на процедура за приватизация, брой на 

"Държавен вестник", в който то е 

обнародвано, и номера, под който 

дружеството е включено в списъка по § 16 

от преходните и заключителните 

разпоредби на ЗПСК

Решение № 331-Х / 19.06.2002г.                          

ДВ бр.74 / 2002 г.

7.Процент от капитала и брой акции/дялове 

- предмет на продажба
100%

8.Номер и дата на решението за определяне 

на метод, брой и дата на "Държавен 

вестник", в който то е обнародвано

Решение № 463 от 31.07.2003г.                           

ДВ бр.73 от 19.08.2003 г.

9.Дата на провеждане на търга, начална 

цена, крайно класиране на участниците и 

цена, предложена от всеки от участниците в 

търга

18.09.2003г.; начална цена: 180 000лв.;   стъпка: 

3600лв.; ЕТ "Стоян Колев - Трейдинг"- 

предложил 183 600лв.; до участие в търга е 

допуснат само ЕТ "Стоян Колев - Трейдинг"

10.Датата на подписване на 

приватизационния договор, данни за 

купувача (наименование, седалище, адрес, 

номер на фирмено дело), цена, срок и схема 

за плащане

Дата на подписване на договора: 25.09.2003г.; 

Купувач: ЕТ "Стоян Колев - Трейдинг" с адрес 

на управление: гр.Айтос, ул."П.Р.Славейков" № 

3А, БУЛСТАТ 812054871, Дан № 1020010351, 

регистриран с р.№ 3509 от 01.06.1992г. по ф.д. 

3518 на БОС;                       Цена: 183600лв.;                                                    

Плащане: разсрочено - в срок до един месец от 

сключване на договора, на вноски както следва: 

- първа вноска от 51 000лв., в т.ч.: 32 000лв. към 

момента на сключване на договора; втора 

вноска от 133 600лв. до 24.10.2003г., внесени с 

пл.нареждане от 24.09.2003г. и пл.нареждане от 

17.10.2003г. в "Булбанка" АД - клон Айтос

11.Дата на прехвърляне правото на 

собственост върху акциите/дяловете
22.10.2003г.



12.Размер на задълженията, които купувача 

поема с договора за продажба
6443,12 лв.

ІІ."Аетос - Търговия" ЕООД

1.Фирма, седалище и адрес на управление, 

идентификационен код БУЛСТАТ, данъчен 

номер и съда по вписването и номера на 

фирменото дело, по което е вписано 

дружеството

"Аетос - Търговия" ЕООД, гр.Айтос, ф.д. № 

8181 от 1991г. на БОС, Булстат 812113323

2.Регистриран предмет на дейност или 

отрасъл
Покупка на стоки или други вещи с цел 

препродажба в първоначален, преработен или 

обработен вид; продажба на стоки от собствено 

производство; търговско представителство и 

посредничество; комисионни, спедиционни и 

превозни сделки; складови сделки; 

лицензионни сделки; сделки с интелектуална 

собственост; хотелиерски, туристически, 

рекламни, информационни, програмни 

импресарски или други услуги; покупка, строеж 

или обзавеждане на недвижим имот с цел 

продажба; външно-търговски сделки.

3.Размер на регистрирания капитал, брой, 

вид и номинална стойност на 

акциите/дяловете към датата на откриване 

на процедурата за приватизация; размер на 

регистрирания капитал, брой, вид и 

номинална стойност на акциите/дяловете 

съгласно последната съдебна регистрация 

към момента на осъществяване на 

продажбата

5000лв.;                                                            500 

дяла, всеки от които с номинал от 10 лева

4.Брой акции/дялове - собственост на 

държавата/общината в капитала на 

дружеството към момента на влизането в 

сила на ЗПСК, размер на държавното/ 

общинското участие, изразено в проценти; 

държавното/общинското участие включва и 

определените за удовлетворяване на 

реституционни претенции акции/ дялове от 

капитала

500 дяла, представляващи 100% от капитала на 

дружеството



5.Данни за приватизационните продажби 

на държавно/общинско участие в капитала 

на дружеството, осъществени по реда на 

Закона за преобразуване и приватизация на 

държавни и общински предприятия (отм.), 

както и по реда на ЗПСК към момента на 

вписването, фирма, седалище на купувача, 

брой на приватизираните акции/дялове, 

размер на приватизираното участие, 

изразено в проценти

няма такива продажби

6.Номер и дата на решението за откриване 

на процедура за приватизация, брой на 

"Държавен вестник", в който то е 

обнародвано, и номера, под който 

дружеството е включено в списъка по § 16 

от преходните и заключителните 

разпоредби на ЗПСК

Решение № 456 от 31.10.2006г.                           

ДВ бр.3 от 12.01.2007г.

7.Процент от капитала и брой акции/дялове 

- предмет на продажба

100%                                                                      

500 дяла

8.Номер и дата на решението за определяне 

на метод, брой и дата на "Държавен 

вестник", в който то е обнародвано

Решение № 456 от 31.10.2006г.                           

ДВ бр.3 от 12.01.2007г.

9.Дата на провеждане на търга, начална 

цена, крайно класиране на участниците и 

цена, предложена от всеки от участниците в 

търга

Дата на провеждане на търга: 11.10.2007г.;      

Начална цена:179 000лв.                                     

Крайно класиране на участниците:       1.Ахмед 

Ахмед Хюсеин                                       - 

предложена цена: 402 750лв.                                                             

2."Имидж"ЕООД                                                   - 

предложена цена: 393 800лв.

10.Датата на подписване на 

приватизационния договор, данни за 

купувача (наименование, седалище, адрес, 

номер на фирмено дело), цена, срок и схема 

за плащане

Дата на сключване на договора: 12.06.2008г.;   

Купувач: "Имидж" ЕООД, седалище - гр.Айтос, 

ул."Г.Бенковски" № 24, ф.д.№ 1102 от 2004г. по 

описа на БОС;                                  Цена: 393 

800лв.                                                    Срок и 

схема на плащане: 50% от цената при 

подписване на договора и остатъка от 50% от 

цената - в тримесечен срок от подписване на 

договора. 

11.Дата на прехвърляне правото на 

собственост върху акциите/дяловете
04.07.2008г.



12.Размер на задълженията, които купувача 

поема с договора за продажба
96320,77лв.

ІІ.Регистър "B"

І.Обекти, приватизирани чрез търг
1.Сладкарница "Лилия" /р-т "Делфин"/, 

гр.Айтос

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Сладкарница "Лилия" /р-т "Делфин"/, 

ул."Л.Димитрова" № 7, обособена част от 

"Аетос-Търговия" ЕООД гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 128 от 18.02.1998г.;                     ДВ 

бр.18 от 1998г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Павилион за хранителни стоки, ул."Шипка № 

32, обособена част от "Аетос - Търговия" 

ЕООД, гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 181 от 31.07.1997г.;                     ДВ 

бр.18 от 1998г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Павилион "Безалкохолни напитки", ул."Сакар" 

№ 18, гр.Айтос, обособена част от "Аетос - 

Търговия" ЕООД, гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 227-ІІІ от 22.12.1997г.;                     

ДВ бр.18 от 1998г.

3.Павилион № 27 "Безалкохолни напитки в кв."Странджа"

обособени части от общински търговски дружества

2.Павилион за хранителни стоки, ул."Шипка № 32, гр.Айтос



1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Сладкарница "Бисер, гр.Айтос, ул."Арабаконак" 

№ 28, обособена част от "Аетос - Търговия" 

ЕООД, гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 181 от 31.07.1997г.;                     ДВ 

бр.18 от 1998г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Павилион за хранителни стоки № 45 на 

ул."Л.Димитрова № 9, гр.Айтос, обособена част 

от "Аетос - Търговия" ЕООД, гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 181 от 31.07.1997г.;                     ДВ 

бр.18 от 1998г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Кафе-сладкарница "Златната рибка", 

ул."Ал.Стамболийски" № 9, гр.Айтос, 

обособена част от "Аетос - Търговия" ЕООД, 

гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 227-ІІІ от 22.12.1997г.;                     

ДВ бр.18 от 1998г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

4.Сладкарница "Бисер, гр.Айтос, ул."Арабаконак" № 28

5.Павилион за хранителни стоки № 45 на ул."Л.Димитрова № 9, гр.Айтос

6.Кафе-сладкарница "Златната рибка"/магазин №26 за преоценени стоки/,гр.Айтос



1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Павилион № 63 за месо и риба, ул."Струма" № 

10 гр.Айтос, обособена част от "Аетос - 

Търговия" ЕООД, гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 227-ІІІ от 22.12.1997г.;                     

ДВ бр.18 от 1998г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

"Столова - кухня" в с.Мъглен, община Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 227-ІІІ от 22.12.1997г.;                     

ДВ бр.18 от 1998г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

"Супермаркет", "Бира-скара" и помещение с 

досегашно ползване на РПУ - Айтос, обособена 

част от "Аетос - Търговия" ЕООД, гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 99от 27.07.2000г.;               Решение 

№ 169 от 07.02.2001г.                      ДВ бр.79 от 

2000г.; ДВ бр. 20 от 2001г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

9."Супермаркет", "Бира-скара" и помещение с досегашно ползване на РПУ - Айтос

10."Складова база - Лясковски път", гр.Айтос

7.Павилион № 63 за месо и риба, кв."Странджа", гр.Айтос

8."Столова - кухня" в с.Мъглен, община Айтос



1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

"Складова база - Лясковски път", гр.Айтос, 

обособена част от "Аетос - Търговия" ЕООД, 

гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 439 от 29.05.2003г.;                     ДВ 

бр.56 от 2003г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

"Търговски център - първи етаж", гр.Айтос, 

ул."Цар Освободител" № 15, обособена част от 

"Аетос - Търговия" ЕООД, гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 45 от 06.03.2000г. за преговори с 

потенциален купувач;                                     ДВ 

бр.18 от 1998г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Реституционните претенции са удовлетворени

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

"Търговски център - втори етаж", гр.Айтос, 

ул."Цар Освободител" № 15, обособена част от 

"Аетос - Търговия" ЕООД, гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 331-ІІІ от 19.06.2002г.;                     

Решение № 401 от 28.01.2003г.;                     ДВ 

бр.74 от 2002г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Реституционните претенции са удовлетворени

11."Търговски център - първи етаж", гр.Айтос

12."Търговски център - втори етаж", гр.Айтос

13.Ресторант "Лесопарка" в м."Парка"



1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Ресторант "Лесопарка" в м."Парка", гр.Айтос, 

обособена част от "Аетос - Търговия" ЕООД, 

гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 391 от 24.02.1999г.;                     ДВ 

бр.70 от 2002г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Реституционните претенции са удовлетворени

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Магазин за хранителни стоки в гр.Айтос, 

кв."Странджа", ул."Лале" № 1, обособена част 

от "Аетос - Търговия" ЕООД, гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 85 от 18.07.2000г.;                       ДВ 

бр.68 от 2000г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Сладкарница на ул."Лале" № 1, гр.Айтос, 

обособена част от "Аетос - Търговия" ЕООД, 

гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 238-VІІ от 28.01.1998г. За 

преговори с потенциални купувачи;                     

ДВ бр.24 от 1998г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

14.Магазин за хранителни стоки в гр.Айтос, кв."Странджа"

15.Сладкарница на ул."Лале" № 1, гр.Айтос

16.Хотел "Аетос", гр.Айтос



1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Хотел "Аетос", ул."Гарова" №1, гр.Айтос, 

бивша обособена част от "Аетос - Търговия" 

ЕООД, гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 331-V от 19.06.2002г.;                     

ДВ бр.74 от 2002г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Реституционните претенции са удовлетворени

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Магазин за хранителни стоки, ул."Гарова" №5, 

гр.Айтос, обособена част от "Аетос - Търговия" 

ЕООД, гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 181 от 31.07.1997г.;                          

Решение № 369 от 08.11.2002г.                      ДВ 

бр.104 от 1998г.; ДВ бр.119 от 2002г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Сладкарница "Хисаря",  ул."Г.Кондолов" №33, 

гр.Айтос, обособена част от "Аетос - Търговия" 

ЕООД, гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 166 от 02.07.1997г.;                                                

ДВ бр.74 от 1997г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

2.Пивница "Трите братя", гр.Айтос

ІІ.Обекти, приватизирани по чл.35, ел.1, т.2 от ЗППДОбП /отменен/

1.Сладкарница "Хисаря", гр.Айтос

17.Магазин за хранителни стоки, ул."Гарова" № 5, гр.Айтос



1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Пивница "Трите братя",  ул."Г.Делчев" № 24, 

гр.Айтос, обособена част от "Аетос - Търговия" 

ЕООД, гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 164 от 1997г.;                                                

ДВ бр.71 от 1997г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Магазин за риба, пл."Свобода", гр.Айтос, 

обособена част от "Аетос - Търговия" ЕООД, 

гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 238 от 1998г.;                                                

ДВ бр.24 от 1998г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Кафе "Кристал" /"Лилия/, ул."Цар 

Освободител",  гр.Айтос, обособена част от 

"Аетос - Търговия" ЕООД, гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 127 от 18.02.1997г.;                                                

ДВ бр.64 от 1997г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

3.Магазин за риба, пл."Свобода", гр.Айтос

4.Кафе "Кристал" /"Лилия/, гр.Айтос

5.Магазин "1001 стоки", гр.Айтос



1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Магазин "1001 стоки", ул."Цар Освободител",  

гр.Айтос, обособена част от "Аетос - Търговия" 

ЕООД, гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 123 от 18.02.1997г.;                                                

ДВ бр.104 от 1997г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Магазин за хранителни стоки № 65, ул."Цар 

Освободител" № 42, гр.Айтос, обособена част 

от "Аетос - Търговия" ЕООД, гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 238-VІ от 28.01.1998г.;                                                

ДВ бр.24 от 1998г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Магазин за мебели, ул."Гарова" № 5,  гр.Айтос, 

обособена част от "Аетос - Търговия" ЕООД, 

гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 238-VІ от 28.01.1998г.;                                                

ДВ бр.24 от 1998г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

6.Магазин за хранителни стоки № 65, гр.Айтос

7.Магазин за мебели № 23, гр.Айтос

8.Механа "Трите братя", гр.Айтос



1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Механа "Трите братя", ул."Паркова" № 36,  

гр.Айтос, обособена част от "Аетос - Търговия" 

ЕООД, гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 238-VІ от 28.01.1998г.;                                                

ДВ бр.24 от 1998г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Бар "ЕЛИТ", ул.Хаджи Димитър" № 22,  

гр.Айтос, обособена част от "Аетос - Търговия" 

ЕООД, гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 124 от 18.02.1997г.;                                                

ДВ бр.32 от 1997г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Кафе "Панорама"/"Джой"/, пл."Свобода",  

гр.Айтос, обособена част от "Аетос - Търговия" 

ЕООД, гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 165 от 02.07.1997г.;                                                

ДВ бр.24 от 1997г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

9.Бар "ЕЛИТ" /Химическо чистене/, гр.Айтос

10.Кафе "Панорама" /"Джой", гр.Айтос

11.Ресторант "Аетос", гр.Айтос



1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Ресторант "Аетос", ул."Славянска",  гр.Айтос, 

обособена част от "Аетос - Търговия" ЕООД, 

гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 216 от 04.12.1997г.;                                                

ДВ бр.125 от 1997г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Реституционните претенции са удовлетворени

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Сладкарница "Роза", ул."Цар Освободител", № 

15,  гр.Айтос, обособена част от "Аетос - 

Търговия" ЕООД, гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 418-Х от 16.06.1999г.;                                                

ДВ бр.20 от 2000г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

13."Шах - клуб", гр.Айтос

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

"Шах - клуб", ул."Станционна",  гр.Айтос - 

общинска собственост

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 238-VІ от 28.01.1998г.;                                                

ДВ бр.24 от 1998г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Реституционните претенции са удовлетворени

14.Аптека, гр.Айтос

12.Сладкарница "Роза, гр.Айтос



1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Аптека, ул."Цар Освободител" № 9,  гр.Айтос, 

обособена част от "Аетос - Търговия" ЕООД, 

гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 238 от 28.01.1998г.;                                                

ДВ бр.24 от 1998г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Реституционните претенции са удовлетворени

15.Три броя "Гъбки", гр.Айтос

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Три броя "Гъбки", ул."Цар Освободител",  

гр.Айтос, обособена част от "Аетос - Търговия" 

ЕООД, гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 306 от 23.07.1998г.;                                                

ДВ бр.105 от 1998г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

16.Кафе-аператив "Аетос", гр.Айтос

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Кафе - аператив "Аетос", ул."Гарова" № 1,  

гр.Айтос, обособена част от "Аетос - Търговия" 

ЕООД, гр.Айтос

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 331-VІ от 19.06.2002г.;                                                

ДВ бр.75 от 2002г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Реституционните претенции са удовлетворени

ІІІ.Общински нежилищни имоти
1.Сладкарница в с.Пирне, община Айтос



1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Сладкарница в с.Пирне, община Айтос - 

общински нежилищен имот

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 331-VІІІ от 19.06.2002г.;                                                

ДВ бр.74 от 2002г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Част от втори етаж на търговска сграда в 

с.Тополица, община Айтос - общински 

нежилищен имот

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 331-VІІІ от 19.06.2002г.;                                                

ДВ бр.74 от 2002г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Стопанска сграда в с.Караново, община Айтос - 

общински нежилищен имот

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 331-VІІІ от 19.06.2002г.;                                                

ДВ бр.74 от 2002г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

2.Част от втори етаж на търговска сграда в с.Тополица, община Айтос

3.Стопанска сграда в с.Караново, община Айтос

4.Бивш интернат в с.Черноград, община Айтос



1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Бивш интернат в с.Черноград, община Айтос - 

общински нежилищен имот

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 392 от 24.02.1999г.;                                                

ДВ бр.87 от 2000г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Незавършен обект на строителство/"Младежки 

дом" в с.Мъглен, община Айтос - общински 

нежилищен имот

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 329 от 19.06.2002г.;                                                

ДВ бр.70 от 2002г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Бивше /старо/ училище в с.Пещерско, община 

Айтос - общински нежилищен имот

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 331-VІІІ от 19.06.2002г.;                                                

ДВ бр.74 от 2002г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

5.Незавършен обект на строителство/"Младежки дом" в с.Мъглен, община Айтос

6.Бивше /старо/ училище в с.Пещерско, община Айтос

7."Хигиенна баня" в с.Съдиево, община Айтос



1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

"Хигиенна баня" в с.Съдиево, община Айтос - 

общински нежилищен имот

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 335 от 25.01.2006г.;                                                

ДВ бр.26 от 2006г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Бивше училище в с.Раклиново, община Айтос - 

общински нежилищен имот

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 436 от 04.08.2006г.;                                                

ДВ бр.70 от 2006г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Общински нежилищен имот, находящ се в 

с.Тополица, община Айтос, актуван с акт  № 

903 от 10.06.2002г., представляващ обособена 

част от втори етаж на търговска сграда, бивш 

„кафе-аператив”, със застроена площ от 99м2 и 

съответните идеални части от общите части на 

сградата и от правото на строеж върху поземлен 

имот 200, състоящ се от 950м2, попадащ в УПИ 

VІ, в кв. 13 по плана на с.Тополица - общински 

нежилищен имот

8.Бивше училище в с.Раклиново, община Айтос

9. Общински нежилищен имот, находящ се в с.Тополица, община Айтос, актуван с акт  

№ 903 от 10.06.2002г., представляващ обособена част от втори етаж на търговска 

сграда, бивш „кафе-аператив”, със застроена площ от 99м2 и съответните идеални 

части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот 

200, състоящ се от 950м2, попадащ в УПИ VІ, в кв. 13 по плана на с.Тополица



1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 131 от 09.10.2008г.;                                                

ДВ бр.18 от 2009г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Общински нежилищен имот, сграда 

„изкупвателен пункт” на площ от 36 кв.м, на 

един етаж, с масивна конструкция, находяща се 

в парцел ХVIII, кв.30 по плана на с.Мъглен, 

Община Айтос, при граници: изток – парцел 

ХVI, запад- улица, север – парцел ХVII, юг - 

улица,   актуван с АОС № 641 / 08.11.1999г. - 

общински нежилищен имот

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 100 от 29.05.2012г.;                                                

ДВ бр.52 от 2012г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Общински нежилищен имот, сграда 

„изкупвателен пункт” на площ от 34 кв.м, на 

един етаж, с масивна конструкция, находяща се 

в парцел с пл.№ 000115, кв.12 по плана на 

с.Малка поляна, Община Айтос, при граници: 

изток – улица, запад – общинско място, север – 

площад, юг – парцел ХIV-113 и ХII-116,  

актуван с акт за общинска собственост № 640 / 

08.11.1999г. - общински нежилищен имот

10. Общински нежилищен имот, сграда „изкупвателен пункт” на площ от 36 кв.м, на 

един етаж, с масивна конструкция, находяща се в парцел ХVIII, кв.30 по плана на 

с.Мъглен, Община Айтос, при граници: изток – парцел ХVI, запад- улица, север – парцел 

ХVII, юг - улица,   актуван с АОС № 641 / 08.11.1999г.

11. Общински нежилищен имот, сграда „изкупвателен пункт” на площ от 34 кв.м, на 

един етаж, с масивна конструкция, находяща се в парцел с пл.№ 000115, кв.12 по плана 

на с.Малка поляна, Община Айтос, при граници: изток – улица, запад – общинско 

място, север – площад, юг – парцел ХIV-113 и ХII-116,  актуван с акт за общинска 

собственост № 640 / 08.11.1999г.



1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 99 от 29.05.2012г.;                                                

ДВ бр.52 от 2012г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Общински нежилищен имот, сграда „Казан за 

ракиеизваряване”със застроена площ 44кв.м, на 

един етаж, с масивна конструкция, построена 

през 1973г., находяща се между квартали 8, 9 и 

18 по плана на с.Пирне, актувана с АЧОС № 

659 от 26.06.2000г.

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 138 от 26.05.2016г.;                                                

ДВ бр.62 от 2016г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

12. Общински нежилищен имот, сграда „Казан за ракиеизваряване”със застроена площ 

44кв.м, на един етаж, с масивна конструкция, построена през 1973г., находяща се 

между квартали 8, 9 и 18 по плана на с.Пирне, актувана с АЧОС № 659 от 26.06.2000г.

13. Общински нежилищен имот, кафе „Еделвайс”, ул.”Цар Освободител” № 15, ет.2, 

гр.Айтос, актуван с акт за общинска собственост № 90 от 15.01.1998г., представляващ 

обособена част от втори етаж на търговска сграда, със застроена площ от 536 м2 и 

съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж 

върху УПИ І в кв.124 по ПУП на гр.Айтос, планоснимачен № 5, с площ 2660кв.м, при 

граници на имота: изток-улица, запад-улица, север-улица, юг-ЖСК”Изгрев”



1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Общински нежилищен имот, кафе „Еделвайс”, 

ул.”Цар Освободител” № 15, ет.2, гр.Айтос, 

актуван с акт за общинска собственост № 90 от 

15.01.1998г., представляващ обособена част от 

втори етаж на търговска сграда, със застроена 

площ от 536 м2 и съответните идеални части от 

общите части на сградата и от правото на 

строеж върху УПИ І в кв.124 по ПУП на 

гр.Айтос, планоснимачен № 5, с площ 2660кв.м, 

при граници на имота: изток-улица, запад-

улица, север-улица, юг-ЖСК”Изгрев”

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 193 от 29.08.2016г.;                                                

ДВ бр.81 от 2016г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Търговски обект, магазин за ел.уреди със 

застроена площ 159,60м2, находящ се в южната 

част на подблоково пространство на четири 

етажна жилищна сграда при граници: изток – 

външен зид; запад – външен зид; север – 

търговски обект; юг – външен зид; отгоре – 

апартамент № 1 и № 2; отдолу – маза, ведно със 

съответните идеални части от общите части на 

сградата и правото на строеж, находящ се в 

кв.103, парцел VІІІ, пл.№ 1791 по плана на 

гр.Айтос, ул.”Станционна” № 49, при граници 

на сградата: изток – улица, запад – улица и 

частен имот, север – улица, и юг – улица, 

притежаващ АОС № 82 от 22.09.1997г.

14. Търговски обект, магазин за ел.уреди със застроена площ 159,60м2, находящ се в 

южната част на подблоково пространство на четири етажна жилищна сграда при 

граници: изток – външен зид; запад – външен зид; север – търговски обект; юг – външен 

зид; отгоре – апартамент № 1 и № 2; отдолу – маза, ведно със съответните идеални 

части от общите части на сградата и правото на строеж, находящ се в кв.103, парцел 

VІІІ, пл.№ 1791 по плана на гр.Айтос, ул.”Станционна” № 49, при граници на сградата: 

изток – улица, запад – улица и частен имот, север – улица, и юг – улица, притежаващ 

АОС № 82 от 22.09.1997г.



1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 297 от 30.03.2017г.;                                                

ДВ бр.36 от 2017г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

1.1.Наименование и данни за 

местонахождението, адрес на обекта на 

приватизация, както и посочване на 

дружеството, от което е обособената част

Търговски обект в масивна сграда със застроена 

площ от 27,60м2, която се използва за 

млекосъбирателен пункт, при граници: 

североизток- външен зид, югоизток – външен 

зид, югозапад – външен зид, северозапад – 

фурна, находяща се в УПИ ХVІІ, в кв.2 по плана 

на с.Пирне, актувана с АЧОС № 1227 от 

12.01.2005г., при граници на сградата: изток-

улица; запад – УПИ ІХ-62; север-УПИ VІІІ-64; 

юг-УПИ ХVІ

1.2.Номер и дата на решението за 

откриване на процедура за приватизация, 

брой и дата на "Държавен вестник", в който 

то е обнародвано

Решение № 297 от 30.03.2017г.;                                                

ДВ бр.36 от 2017г.

1.3.Данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 

9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20
Няма информация

15. Търговски обект в масивна сграда със застроена площ от 27,60м2, която се използва 

за млекосъбирателен пункт, при граници: североизток- външен зид, югоизток – 

външен зид, югозапад – външен зид, северозапад – фурна, находяща се в УПИ ХVІІ, в 

кв.2 по плана на с.Пирне, актувана с АЧОС № 1227 от 12.01.2005г., при граници на 

сградата: изток-улица; запад – УПИ ІХ-62; север-УПИ VІІІ-64; юг-УПИ ХVІ


