ОБЩИНА АЙТОС

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
На приватизираните общински търговски дружества и обособени техни части съгласно
Наредбата за данните , подлежащи на вписване в публичните регистри , за процеса на
приватизация и следприватизационен контрол
I. РЕГИСТЪР “А”
На търговските дружества от община Айтос с общинско участие в капитала :
№ ПОК А З А Т Е Л И

1
2
3
1. Фирма ,седалище ,адрес на
управление БУЛСТАТ ,Дан.№
и съда по вписването и номера на ф.д.,
по което е вписано д-вата
2.Регистриран предмет на д-ст

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

4
5
“Хляб и сладкарски изделия”ЕООД,Айтос
ф.д.№ 8030 /91 год. на БОС ,
, БУЛСТАТ 102003462, Дан.№ 1020005951

Търговия и производство на хляб и сладкарски
изделия
3.Размер на регистрирания капитал,
15000 лв.
брой,вид и номинална стойност на акциите/ 1500 дяла, всеки от които с номинал от
дяловете към датата на откриване на
10 лева

процедурата за приватизация;размер на
регистрирания капитал,брой,
вид и номинална стойност на акциите /
дяловете съгласно последната съдебна
1500 дяла
регистрация към момента
на осъществяване на продажбата;
4.Брой дялове собственост на общината
1500 дяла , представляващи 100% от
в капитала на дружеството към момента на
капитала на дружеството
влизане в сила на ЗПСК;
1500 дяла
размер на общинското участие в % ;
100 %
общинското участие включва и
определените за удовлетворяване на
реституционните претенции
акции/ дялове от капитала;
5.Данни за приватизационните
няма такива продажби
продажби на общинското участие
в капитала на д-вото по реда на
ЗППДОбП/ отменен /или ЗПСК
към момента на вписването , фирма ,
седалище на купувача, брой на прив.
дялове/ акции, размел на прив. участие,
изразено в % ;
6. Номер и дата на решението за откри
Решение № 331-Х /19.06.2002год.
ване на процедура за приватизация ,
бр. на “ДВ”, в който то е обнародвано, и
“ДВ” бр. 74 / 2002 год.
номер под които дружеството е включено
в списъка по § 16 от ПЗР на ЗПСК
7. Процент от капитала и брой акции/дялове –
100 %
предмет на продажбата
8.Номер и дата на решението за определяне
Решение № 463 от 31.07.2003 г.

на метод, бр.и дата на “ДВ”, в който то е
“ДВ” бр.73 от 19.08.2003 год.
обнародвано;
9. Дата на провеждане на търга , начална цена ,
18.09.2003 год., нач.цена –180000
крайно класиране на участниците и цена , пред
лв., стъпка – 3600 лв.;
ложена от всеки участник в търга;
ЕТ”Стоян Колев – Трейдинг”,- До участие в
предложил183600лв.
търга едопуснат само
ЕТ”Стоян Колев- Трейдинг”
10. Дата на подписване на приватизационния
договор;
данни за купувача/ наименование ,седалище,
адрес и номер на фирменото дело /,цена ,
срок и
схема на плащане

25.09.2003 год.
ЕТ”Стоян Колев – Трейдинг”с
адрес на управление ,гр. Айтос“П.Р.Славейков”3А ,
БУЛСТАТ 812054871,Дан..№ 1020010351 ,
регистриран с р.№ 3509 от 01.06.1992 год.
по ф.д. 3518 на БОС

разсрочено: в срок до един месец от
сключване на договора , на вноски както следва :
- първа вноска от 51000 лв.в т.ч.:
32000 лв. към момента на сключване на договора ;
- втора вноска от 133600 лв. до 24.10.2003 год. , внесени
с пл. нареждане от 24.09.2003 год. и пл.
нареждане от 17.10.2003 год.в “Булбанк” АД – клон
Айтос
22.10.2003 год.

11. Дата на прехвърляне правото
на собственост върху дяловете
12. Размер на задълженията , които КУПУВАЧА
поема с договора за продажба.

6443,12 лв.

ПАРТИДА “В”- обособени части от общински търговски дружества:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№
ПОКАЗАТЕЛИ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗАБ.
1.
2
3
4
I.
Обекти, приватизирани чрез търг
1. Сладкарница “Лилия”/Р-т “ Делфин”/,, гр. Айтос
1.1Наименование и данни за местонахождението , Сладкарница”Лилия”/р-т”Делфин” /
адрес на обекта за прив. , както и посочване
”,ул.”Л.Димитрова”7,обос. част от “Аетосна дружеството , от което е обособената част ;
Търговия”ЕООД,Айтос
1.2Номер и дата на решението за откриване
Решение № 128 от 18.02.1998 год.
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
“ДВ” бр. 104 / 1998 год.
в който то е обнародвано ;
1.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
Няма информация
т,10,13,14,15 ,19 и 20
2. Павилион за хранителни стоки ,ул.”Шипка”№32,гр.Айтос
2.1Наименование и данни за местонахождението ,
Павилион за хранителни стоки ,ул.”Шипка”
адрес на обекта за прив. , както и посочване
№32, обос..част от “Аетос-Търговия”ЕООД
на дружеството , от което е обособената част ;
гр. Айтос
2.2Номер и дата на решението за откриване
Решение №181 от 31.07.1997год.
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
“ДВ” бр.18 от 1998 год.
в който то е обнародвано ;
2.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
Няма информация
т,10,13,14,15 ,19 и 20
3.Павилион № 27 “Безалкохолни напитки “ в кв. “Странджа”
3.1Наименование и данни за местонахождението ,
Павилион”Безалкохолни напитки”,ул.”Саадрес на обекта за прив. , както и посочване
кар”№18,гр. Айтос, обособ.част от “Аетос-

на дружеството , от което е обособената част ;
Търговия”ЕООД,Айтос
3.2Номер и дата на решението за откриване
Решение № 227-III от 22.12.1997 год.
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
“ДВ” бр.18 от 1998 год.
в който то е обнародвано ;
3.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
Няма информация
т,10,13,14,15 ,19 и 20
4. Сладкарница “Бисер”,гр. Айтос ,ул. “Арабаконак”28
4.1Наименование и данни за местонахождението ,
Обособена част от”Аетос-Търговия”
адрес на обекта за прив. , както и посочване
ЕООД,гр.Айтос
на дружеството , от което е обособената част ;
4.2Номер и дата на решението за откриване
Решение № 181 от 31.07.1997 год.
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
“ДВ” бр.18 от 1998 год.
в който то е обнародвано ;
4.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
Няма информация
т,10,13,14,15 ,19 и 20
5.Павилион за хранителни стоки № 45 на ул.”Л.Димитрова”№ 9 ,гр. Айтос
5.1Наименование и данни за местонахождението ,
Обособена част от “Аетос – Търговия”
адрес на обекта за прив. , както и посочване
ЕООД,Айтос
на дружеството , от което е обособената част ;
5.2Номер и дата на решението за откриване
Решение №181 от 31.07.1997 год.
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
“ДВ” бр.18 от 1998 год.
в който то е обнародвано ;
5.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
Няма информация
т,10,13,14,15 ,19 и 20
6. Кафе – сладкарница “Златната рибка “/ Магазин №26 за преоценени стоки /,гр. Айтос
6.1Наименование и данни за местонахождението , Кафе- сладкарница”Златната рибка”,ул.
адрес на обекта за прив. , както и посочване
“Александър Стамболийски”№ 9,гр.
на дружеството , от което е обособената част ;
Айтос,обособена част от “Аетос-Търговия”
ЕООД,Айтос

6.2Номер и дата на решението за откриване
Решение № 227-III от 22.12.1997 год.на ОбС
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
“ДВ” бр.18 /1998 год.
в който то е обнародвано ;
6.3Данни по чл. 6,т.6 ит.7 , буква “В” ,
Няма информация
т,10,13,14,15 ,19 и 20
7.Павилион № 63 за месо и риба ,кв.”Странджа”,гр. Айтос
7.1Наименование и данни за местонахождението ,
Павилион № 63, гр. Айтос , ул.”Струма”10
адрес на обекта за прив. , както и посочване
обособена част от “Аетос – Търговия”
на дружеството , от което е обособената част ;
ЕООД,Айтос
7.2Номер и дата на решението за откриване
Решение № 227-III от 22.12.1997 год. на ОбС
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
“ДВ” бр.18 / 1998 год.
в който то е обнародвано ;
7.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
Няма информация
т,10,13,14,15 ,19 и 20
8.”Столова – кухня “в с. Мъглен ,община Айтос
8.1Наименование и данни за местонахождението ,
“Столова – кухня”с. Мъглен
адрес на обекта за прив. , както и посочване
на дружеството , от което е обособената част ;
8.2Номер и дата на решението за откриване
Решение № 392 от 24.02.1999 год.
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
“ДВ” бр.53/30.06.2000 год.
в който то е обнародвано ;
8.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
Няма информация
т,10,13,14,15 ,19 и 20
9.”Супермаркет”, “Бира – скара “ и помещение с досегашно ползване за нуждите на РПУ,гр. Айтос
9.1Наименование и данни за местонахождението , Супермаркет,бира-скара и бивше помещение на
адрес на обекта за прив. , както и посочване
РПУ гр. Айтос, обособена част от “Аетос - Търго
на дружеството , от което е обособената част ;
вия”ЕООД, гр. Айтос
9.2Номер и дата на решението за откриване
Решение № 99 от 27.07.2000год.
№ 169 от 07.02.2001год. на ОбС
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
“ДВ” бр. 79/ 2000 год.и бр.20/ 2001 год.

в който то е обнародвано ;
9.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
Няма информация
т,10,13,14,15 ,19 и 20
10. “Складова база – Лясковски път”, гр. Айтос
10.1Наименование и данни за местонахождението , “Складова база – Лясковски път” ,гр. Айтос,
адрес на обекта за прив. , както и посочване
обособена част от “Аетос – Търговия”ЕООД
на дружеството , от което е обособената част ;
10.2Номер и дата на решението за откриване
Решение № 439 от 29.05.2003 год. на ОбС
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
“ДВ” бр.56/ 2003год.год.
в който то е обнародвано ;
10.3Данни по чл. 6,т.6 ит.7 , буква “В” ,
Няма информация
т,10,13,14,15 ,19 и 20
11.”Търговски център – първи етаж”, гр. Айтос
11.1Наименование и данни за местонахождението ,
“ТЦ- първи етаж”,ул. “Цар Освободител” 15,
адрес на обекта за прив. , както и посочване
обособена част от “Аетос – Търговия”ЕООД
на дружеството , от което е обособената част ;
11.2Номер и дата на решението за откриване
Решение № 45 от 06.03.2000 год.на ОбС
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
“ДВ” 24/ 2003 год.
Преговори
в който то е обнародвано ;
с потенциален
11.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
Реституционните
купувач
т,10,13,14,15 ,19 и 20
претенции са удовлетворени
/
12.”Търговски център – втори етаж”,гр. Айтос
12.1Наименование и данни за местонахождението ,
“ТЦ- втри етаж”,ул.”ЦарОсвободител”3
адрес на обекта за прив. , както и посочване
, обособ. част от “Аетос – Търговия”ЕООД
на дружеството , от което е обособената част ;
,Айтос
12.2Номер и дата на решението за откриване
Решение № 331-IIIот 19.06.2002год.и р.№401
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
от 28.01. 2003 год.
в който то е обнародвано ;
“ДВ” бр.74/ 2002 год.
12.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
Реституционните

т,10,13,14,15 ,19 и 20

претенции са удовлетворени

13. Ресторант “Лесопарка”в м. “Парка”
13.1Наименование и данни за местонахождението , Р-т”Лесопарка”,
адрес на обекта за прив. , както и посочване
обособена част от “Аетос –Търговия”ЕООД,
на дружеството , от което е обособената част ;
Айтос
13.2Номер и дата на решението за откриване
Решение № 391 от 24.02.1999 год. на ОбС
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
“ДВ” бр. 70/2002год.
в който то е обнародвано ;
13.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
Реституционните претенции са удовлетворени
т,10,13,14,15 ,19 и 20
14.Магазин за хранителни стоки в гр. Айтос, кв.”Странджа”
14.1 Наименование и данни за местонахождението ,
Магазин за хр. стоки,ул.”Лале”№1, в кв.
адрес на обекта за прив. , както и посочване
“Странджа”,обособена част от “Аетос – Търна дружеството , от което е обособената част ;
говия”ЕООД,Айтос
14.2Номер и дата на решението за откриване
Решение № 85 от 18.07.2000год.
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
“ДВ” бр. 68 / 2000 год.
в който то е обнародвано ;
14.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
Няма такива
т,10,13,14,15 ,19 и 20
15. Сладкарница ,гр. Айтос , ул. “Лале” №1
15.1 Наименование и данни за местонахождението ,
Сладкарница на ул.”Лале”№1, в кв.
адрес на обекта за прив. , както и посочване
“Странджа”,обособена част от “Аетос- Прего
на дружеството , от което е обособената част ;
Търговия”ЕООД,Айтос
вори
15.2.2Номер и дата на решението за откриване
Решение № 238-VII /28.01.1998год.
с пона процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
“ДВ” бр. 24 / 1998 год.
тенциални
в който то е обнародвано ;
15.3Данни по чл. 6,т.6 ит.7 , буква “В” ,
Няма такива
купувачи
т,10,13,14,15 ,19 и 20

6.Хотел”Аетос”,гр. Айтос
16.1Наименование и данни за местонахождението , Хотел”Аетос”,ул.”Гарова” 1,гр.Айтос ,бивша
адрес на обекта за прив. , както и посочване
обос.част от “Аетос-Търговия”ЕООД
на дружеството , от което е обособената част ;
16.2Номер и дата на решението за откриване
Решение № 331-V/19.06.2002г. на ОбС
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
“ДВ” бр.74 / 2002 год.
в който то е обнародвано ;
16.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
Реституционните претенции са удовлетворени
т,10,13,14,15 ,19 и 20
17. Магазин за хранителни стоки ,гр. Айтос ,ул.”Гарова”5
17.1Наименование и данни за местонахождението , .
Маг. за хр. стоки ,обособ. част от
адрес на обекта за прив. , както и посочване
“ Аетос – Търговия” ЕООД,Айтос
на дружеството , от което е обособената част ;
17.2Номер и дата на решението за откриване
Решение № 181/31.07.1997 год.
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
“ДВ” бр.104/1998 год.
в който то е обнародвано ;
Р. № 369/ 08.11.2002 год.
“ДВ” бр. 119/2002 год
17.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
Няма такива
т,10,13,14,15 ,19 и 20

II.Обекти, приватизирани по чл. 35,ал.1,т.2 ЗППДОбП/отменен/
1. Сладкарница “Хисаря” ,гр. Айтос
1.1Наименование и данни за местонахождението , Сладкарница “Хисаря”, ул. “Г.Кондолов”33
адрес на обекта за прив. , както и посочване
гр. Айтос, обособена част от “Аетос – Търго на дружеството , от което е обособената част ;
вия”ЕООД, гр. Айтос
1.2Номер и дата на решението за откриване
Решение № 166/ 02.07.1997 год.
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
“ДВ” бр. 74/ 1997 год.
в който то е обнародвано ;
1.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
Няма информация
т,10,13,14,15 ,19 и 20
2. Пивница “Трите братя “,гр. Айтос
2.1Наименование и данни за местонахождението , Пивница “Трите братя”, ул. “Г.Делчев”24,
адрес на обекта за прив. , както и посочване
обособена част от “Аетос – Търговия”ЕООД
на дружеството , от което е обособената част ;
2.2Номер и дата на решението за откриване
Решение № 164 от 1997 год. на ОбС
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
“ДВ” бр. 71/ 1997 год.
в който то е обнародвано ;
2.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
Няма такива
т,10,13,14,15 ,19 и 20
3.Магазин за риба , пл. “Свобода “,гр. Айтос
3.1Наименование и данни за местонахождението ,
Магазин за риба ,пл.”Свобода”, гр. Айтос ,
адрес на обекта за прив. , както и посочване
обособена част от “Аетос – Търговия”ЕООД

на дружеството , от което е обособената част ;
11.2Номер и дата на решението за откриване
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
в който то е обнародвано ;
11.3Данни по чл. 6,т.6 ит.7 , буква “В” ,
т,10,13,14,15 ,19 и 20
12. Кафе “Кристал”/ “Лилия”/,гр. Айтос
12.1Наименование и данни за местонахождението ,
адрес на обекта за прив. , както и посочване
на дружеството , от което е обособената част ;
12.2Номер и дата на решението за откриване
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
в който то е обнародвано ;
12.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
т,10,13,14,15 ,19 и 20
13. Магазин “1001 стоки”, гр. Айтос
13.1Наименование и данни за местонахождението ,
адрес на обекта за прив. , както и посочване
на дружеството , от което е обособената част ;
13.2Номер и дата на решението за откриване
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
в който то е обнародвано ;
13.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
т,10,13,14,15 ,19 и 20
14.Магазин за хранителни стоки №65,гр. Айтос
14.1Наименование и данни за местонахождението ,
адрес на обекта за прив. , както и посочване
на дружеството , от което е обособената част ;
14.2Номер и дата на решението за откриване
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,

Решение № 238-VI от 1998 год
“ДВ” 24/ 1998 год.
Няма такива
Кафе “Кристал” /”Лилия”/,ул. “Цар
Освободител” 3,гр. Айтос, обособена
част от “Аетос – Търговия”ЕООД,
Айтос
Р.№127/ 18.02.1997 год. на ОбС
“ДВ”бр.64/1997год.
Няма информация
Магазин “1001 стоки”, ул. “Цар Освободител”3,
обособена част от “Аетос –Търговия”ЕООД,
Айтос
Решение № 123 от 18.02.1997 год. на ОбС
“ДВ” бр. 104 /1997 год.
Няма информация
Магазин за хранителни стоки № 65 , ул.
“Цар Освободител”№42,гр. Айтос,обос.
част от “Айтос – Търговия”ЕООД,Айтос
Решение № 238-VI-28.01.1998г. на ОбС
“ДВ” бр. 24/1998 год.

в който то е обнародвано ;
14.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
т,10,13,14,15 ,19 и 20
15. Магазин за мебели № 23 в Айтос
15.1Наименование и данни за местонахождението ,
адрес на обекта за прив. , както и посочване
на дружеството , от което е обособената част ;
15.2Номер и дата на решението за откриване
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
в който то е обнародвано ;
15.3Данни по чл. 6,т.6 ит.7 , буква “В” ,
т,10,13,14,15 ,19 и 20
16. Механа “Трите братя”,Айтос
16.1Наименование и данни за местонахождението ,
адрес на обекта за прив. , както и посочване
на дружеството , от което е обособената част ;
16.2Номер и дата на решението за откриване
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
в който то е обнародвано ;
16.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
т,10,13,14,15 ,19 и 20

Няма информация
Магазин за мебели, ул. “Гарова”3,гр.
Айтос , обособена част от “Аетос Търговия”ЕООД,Айтос
Решение № 238-VI-28.01.1998г. на ОбС
, “ДВ” бр. 24/1998 год.
Няма информация

Механа “Трите братя”, ул. “Паркова” 36,
обособ. Част от “Аетос – Търговия”ЕООД,
Айтос
Решение № 238-VI-28.01.1998г. на ОбС
“ДВ” бр. 24/1998 год.
Няма информация

17 Бар “ЕЛИТ”/ Химическо чистене”/, Айтос
17 .1Наименование и данни за местонахождението ,
адрес на обекта за прив. , както и посочване
на дружеството , от което е обособената част ;
17.2Номер и дата на решението за откриване
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,

Бар “ЕЛИТ” ,ул. “Х.Димитър”22,
гр. Айтос, обособена част от “АетосТърговия”ЕООД,гр. Айтос
Решение 124 от 18.02.1997 год.на ОбС
“ДВ” бр.32/1997 год.

в който то е обнародвано ;
17.3 Данни по чл. 6,т.6 ит.7 , буква “В” ,
т,10,13,14,15 ,19 и 20
18.Кафе “Панорама”/ “Джой”/,гр. Айтос
18.1Наименование и данни за местонахождението ,
адрес на обекта за прив. , както и посочване
на дружеството , от което е обособената част ;
18.2Номер и дата на решението за откриване
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
в който то е обнародвано ;
18.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
т,10,13,14,15 ,19 и 20
19.Ресторант “Аетос”,гр. Айтос
19.1Наименование и данни за местонахождението ,
адрес на обекта за прив. , както и посочване
на дружеството , от което е обособената част ;
19.2Номер и дата на решението за откриване
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
в който то е обнародвано ;
19.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
т,10,13,14,15 ,19 и 20
20.1Наименование и данни за местонахождението ,
адрес на обекта за прив. , както и посочване
на дружеството , от което е обособената част ;
20.2Номер и дата на решението за откриване
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
в който то е обнародвано ;

Няма информация

Кафе “Панорама “/ “Джой”/,пл.”Свобода”,
гр. Айтос,обособена част от “Аетос-Търговия
ЕООД,Айтос
Решение № 165 от 02.07.1997 год.на ОбС
“ДВ” бр.24./1997 год.
Няма информация

Р-т”Аетос”,ул. “Славянска”1,гр.Айтос,обос.
част от “Аетос – Търговия”ЕООД,гр. Айтос
Решение № 216 от 04.12.1997год.
“ДВ” бр.125/1997 год.
Реституционните претенции
са удовлетворени
Сладкарница “Роза”,ул.”Цар Освободител”
№15, обос.част от “Аетос – Търговия”ЕООД,
гр.Айтос
Решение № 418-Х/16.06.1999 год.на ОбС
“ДВ”бр.20/2000год.

17.3.1 Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “в” ,
т,10,13,14,15 ,19 и 20.
21. Шах-клуб, гр. Айтос
21.1Наименование и данни за местонахождението ,
адрес на обекта за прив. , както и посочване
на дружеството , от което е обособената част ;
21.2Номер и дата на решението за откриване
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
в който то е обнародвано ;
21.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
т,10,13,14,15 ,19 и 20
22. Аптека, гр. Айтос
22.1Наименование и данни за местонахождението ,
адрес на обекта за прив. , както и посочване
на дружеството , от което е обособената част ;
22.2Номер и дата на решението за откриване
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
в който то е обнародвано ;
22.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
т,10,13,14,15 ,19 и 20
23. Три броя “Гъбки”,гр. Айтос
23.1Наименование и данни за местонахождението ,
адрес на обекта за прив. , както и посочване
на дружеството , от което е обособената част ;
23.2Номер и дата на решението за откриване
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
в който то е обнародвано ;

Реституционните претенции са удовлетворени

Шах-клуб, ул. “Станционна”,жр.Айтособщинска собственост
Решение № №238-VI/ 28.01.1998 год.
“ДВ” бр.24/1998 год.
Реституционните претенции
са удовлетворени

-

Аптека , ул. “Цар Освободител”9,гр.Айтос
обособ. Част от “Аетос – Търговия”ЕООД
Решение №238-VI от 28.01.1998 год.
“ДВ” бр.24/1998 год.
Реституционните претенции
са удовлетворени
Три бр. “Гъбки”,ул. “Цар Освободител”7,
обособена част от “Аетос – Търговия”ЕООД,
Айтос
Решение № 306 от 23.07.1998 год.на ОбС
“ДВ”бр.105 / 1998 год.

23.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
т,10,13,14,15 ,19 и 20
24.Кафе-аператив”Аетос”,гр. Айтос
24.1Наименование и данни за местонахождението ,
адрес на обекта за прив. , както и посочване
на дружеството , от което е обособената част ;
24.2Номер и дата на решението за откриване
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
в който то е обнародвано ;
24.3Данни по чл. 6,т.6 ит.7 , буква “В” ,
т,10,13,14,15 ,19 и 20

-

Кафе-аператив”Аетос”,ул. “Гарова”1,гр.
Айтос,обособена част от “Аетос–Търговия”
ЕООД,гр. Айтос
Решение № 331-VI/ 19.06.2002 год. на ОбС
“ДВ” бр.75 /2002 год.
Реституционните претенции
са удовлетворени

III. ОБЩИНСКИ НЕ ЖИЛИЩТИ ИМОТИ
1. Сладкарница в с. Пирне , община Айтос
1.1Наименование и данни за местонахождението , Сладкарница в с. Пирне , община Айтос
адрес на обекта за прив. , както и посочване
общински не жилищен имот
на дружеството , от което е обособената част ;
1.2Номер и дата на решението за откриване
Решение № 331- VIII/ 19.06.2002 год.
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
“ДВ” бр. 74/ 2002год.
в който то е обнародвано ;
1.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
-т,10,13,14,15 ,19 и 20
2. Част от втори етаж на търговска сграда в с. Тополица , община Айтос
2.1Наименование и данни за местонахождението ,
адрес на обекта за прив. , както и посочване

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

на дружеството , от което е обособената част ;
2.2Номер и дата на решението за откриване
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
в който то е обнародвано ;
2.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
т,10,13,14,15 ,19 и 20
3.Стопанска сграда в с. Караново , община Айтос
3.1Наименование и данни за местонахождението ,
адрес на обекта за прив. , както и посочване
на дружеството , от което е обособената част ;
3.2Номер и дата на решението за откриване
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
в който то е обнародвано ;
3.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
т,10,13,14,15 ,19 и 20

общински не жилищен имот
Решение № 331- VIII/ 19.06.2002 год.на ОбС
“ДВ” бр. 74/ 2002год.
--

Стопанска сграда в с. Караново,
общински не жилищен имот
Решение № 331- VIII/ 19.06.2002 год .на ОбС
“ДВ” бр. 74/ 2002год.
--

4. Бивш интернат в с.Черноград, община Айтос
4.1Наименование и данни за местонахождението ,
адрес на обекта за прив. , както и посочване
на дружеството , от което е обособената част ;
4.2Номер и дата на решението за откриване
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
в който то е обнародвано ;
4.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В”

Бивш интернат в с. Черноград, община
Айтос – общински не жилищен имот
Решение № 392/ 24.02.1999 год.на ОбС
“ДВ” бр. 87/2000 год.
--

т.5. Незавършен обект на строителство/ “младежки дом “/ в с. Мъглен, община Айтос
5.1Наименование и данни за местонахождението ,

Незавършен обект на строителство ,с.

адрес на обекта за прив. , както и посочване
на дружеството , от което е обособената част ;
5.2Номер и дата на решението за откриване
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
в който то е обнародвано ;
5.3 Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,

Мъглен , община Айтос
Решение № 329 / 19.06.2002 год. на ОбС
“ДВ” бр.70/2002
--

6.Бивше / старо /училище в с.Пещерско, община Айтос
6.1Наименование и данни за местонахождението ,
Бивше / старо / у-ще в с. Пещерско ,адрес
на обекта за прив. , както и посочване
община Айтос – общински не жилищен
на дружеството , от което е обособената част ;
имот.
6.2Номер и дата на решението за откриване
Решение № 329/ 19.06.2002 год. на ОбС
на процедура за прив., бр. и дата на “ ДВ” ,
“ДВ” бр. 70/2002 год.
в който то е обнародвано ;
6.3Данни по чл. 6,т.6 и т.7 , буква “В” ,
Няма информация

Изготвил :…………………
/ Й.Райкова /

ОБЩИНА

АЙТОС

УТВЪРДИЛ :……………………..
К М Е Т / ЕВГ. ВРАБЧЕВ /
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
НА ДОГОВОРИТЕ , ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
В ОБЩИНА АЙТОС, ОБЛАСТ БУРГАС / съгласно чл.11,ал.2 от ННДПВПРППСК

/

РЕГИСТЪР “D”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------№ ПОК А З А Т Е Л И

1

2

ИЗПЪЛНЕНИЕ в т.ч.:
по договор
фактическо изпълнение
3

4

Заб.

5

I. “Хляб и сладкарски изделия”ЕООД- Айтос
1.Дата на договора - 25. 09.2003 год.
2. Цената се заплаща разсрочено :

183600лв.

Депозит за
за участие в търга-

18000лв
- при подписване на договора

- до 24.10.2003 год.

32000лв.

32000лв.,

133600лв.

133600лв.

Внесени с пл. нар. от
04.09.2003 год.в “Булбанк”
АД- клон Айтос
Внесени с пл. нар.
17.10.2003 год.

3.Поети задължения от КУПУВАЧА с
договора за продажба

64413 ,12лв.

Внесени в определения
срок

II. Ресторант “Лесопарка”в местността “Парка” , гр. Айтос, обособена част от
“Аетос – Търговия “ ЕООД ,-Айтос
1.Договор зя продажба - 09.10.2003 год.
2.Срок за плащане на ценатаразсрочено, а именно :

72000 лв.

- при подписване на договора

28800 лв.

- 12 месеца ,считано от датата на
подписване на договора

36000 лв.

Внесен депозит
7200 лв.
Внесени с пл. нареждане
от 07.10.2003 год. до
“Булбанк” АД – клон
Айтос
Внесени с пл. нареждане
от 30.09.2004 год. в
“Булбанк” АД – клон
Айтос 29000 лв.
Внесени с пл. нареждане от
11.10.2004год. 7000 лв. в “Булбанк”
АД- клон Айтос

III. Хотел “Аетос” ,ул. “Гарова”1, гр. Айтос , обособена част от “Аетос –
Търговия”ЕООД,-Айтос
1.Договор за продажба – 19.05.2005 год.
2.Срок за плащане на цената :

261800лв., в т.ч.:

-при подписване на договора

160000лв.

- едномесечен срок от подписване
на договора

84800 лв.

Внесен депозит от
17000 лв.
Внесени на 30.11.2004г.
17000лв в “Булбанк”АДклон Айтос / депозит/
Внесени на 18.05.2005г.
160000лв.с пл.нар.в
“Алианц България”АД
клон Бургас
Внесени на 13.06.2005год.84800
лв.с пл.нар.ТБ”Алианц
България” АД- клон Бургас

IV. Кафе – аператив “Аетос”,ул.”Гарова”,гр. Айтос , обособена част от “АетосТърговия”ЕООД- Айтос
1. Договор за продажба – 30.06.2005 год.
2.Схема за плащане цената на обекта –
- 30 % вноска от цената на обекта

3.Срок за изплащане на разсрочена

51000лв.
15300 лв.

прил.4
към договора
15300лв.,внесени
с пл. нар.от 29.06.2005 год.
в ТБ “АлианцБългария”АД – клон Бургас

част от цената на обекта по години:
Размер на годишната вноска преди
олихвяване по реда на чл.4,ал.4и ал.5
от договора за продажба
4. Гратисен период
5. Преизчислените год. вноски стават
дължими и се изплащат на 2 равни части
на следните дати :
- Годишна вноска за 2006год.
30.09.2006год.
27.12.2006год.
- Годишна вноска за 2007 год.
30.06.2007 год.
27.12.2007 год.
- годишна вноска за 2008 год.
30.03.2008 год.
30.06.2008 год.

3 год.
35700 лв
30.06.2005 год. –
30.06.2006 год.

8925 лв. в т.ч.:
4463 лв.
4463 лв.
17850 лв., в т.ч.:
8925 лв.
8925 лв.
8925 лв., в т.ч.:
4463 лв.
4463 лв.

Обектът е изплатен изцяло – банково извлечение от 24.07.2006 г. – 22700 лв. и банк. извлеч.
от 31.07.2006 г. – 13000 лв.

ОБЩИНА

АЙТОС

ПУБЛИЧЕН

РЕГИСТЪР

НА ДОГОВОРИТЕ , ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
В ОБЩИНА АЙТОС, ОБЛАСТ БУРГАС / съгласно чл.11,ал.2 от ННДПВПРППСК /
РЕГИСТЪР “ С ”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------№ ПОК А З А Т Е Л И
ИЗПЪЛНЕНИЕ в т.ч.:
Заб.
по договор
фактическо
изпълнение
1

2

3

4

5

I.ОБЕКТИ ПО ЧЛ.35,АЛ.1,Т.2 ОТ ЗППДОБП / отменен /, обособени части от “Аетос-Търговия”
ЕООД- Айтос
1.Сладкарница “Хисаря” гр. Айтос ,ул. “Г.Кондолов” 33
1.1Наименование и данни за
Сладкарница “Хисаря”, ул.”Г.Кондолов “33,гр. Айтос
местонахождението,адрес на обекта
на приватизация
1.2.Договорена цена ,
10300лв./деноминирани /, в т.ч.:
схема на плащане
- 30 % -3090 лв. - 3090лв . с
съгл. чл. 40,ал1,3
Вн.бел.103 от 18.12.1997 год.
от ЗППДОбП
10.05.1998г–3605лв. 3600лв. с вн. в касата на общината
на 11.05.1998 год.

Начислени лихви за п-да
11.05.1998-23.09.98-6,677 лв.
вн.2988,36лв.

- 10.08.1998г.-3605 - 3000лв.
- 23.09.1998 год.-620 лв

С р. № 274 от25.01.2002г.на
ОбС е изг. ДС от 14.02.2002
год. към дог. за прив.от
10.02.1998год.
1.5 Фирма , седалище ,адрес на упр.
Дан.№ 1020000992
Ф.Д 2017/1991 год. на БОС

Обектът е платен изцяло
ЕТ”СИД - Милков” ,гр. Айтос

-----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Пивница “Трите братя”, ул. “Г.Делчев” 24, гр. Айтос
2.1 Наименование и данни за
Пивница “Трите братя”
местонахождението,адрес на обекта
ул. “Г.Делчев”24,гр. Айтос
на прив.
2.2.Договорена цена ,
14300лв./деноминирани /, в т.ч.
:2031,741лв.преф. по чл.5 от ЗППДОП
схема на плащане :
30 % - 4290 лв. -- 4500лв .
10.05.1998 г- 3000лв
10.08.1998г-7708,259лв
25.01.2001 год. ДС от

съгл.чл.40,ал.1,т.3
от ЗППДОБП
С р. № 274 от

14.02.2002 г.с нова схема за
плащане :
1998г – 3854,0лв, в т.ч.:

2

10.08.1998 – 1927,0лв.
30.12.1998г- 1927,0 лв.
1999 г- 3857,26 лв.,
в т.ч.:
20.01.1999г-1929,0 лв.
10.02.1999г-1928,26лв.
Обектът е изплатен изцяло
ЕТ” РОМА-СПЖ” ,Айтос

2.2 Фирма, седалище , адрес
на управление
ул. “В.Априлов”,бл.13,ап.17, вх.2,ет.1
Булстат 812107594, Дан.№1020001263
,с
-----------------------------------------------------------------------------------------------3. Магазин за риба , пл.”Свобода”, гр. Айтос
3.1 Наименование и данни за
Магазин за риба
местонахождението,адрес на обекта
пл.”Свобода”,гр. Айтос
на прив.,
3.2.Договорена цена ,
20000лв./деноминирани / в т.ч.:
схема на плащане :

30 % -6000 лв. .
съгл.чл.40,ал.1,т.3
1998 г- 8166,667лв.
от ЗППДОбС
1999 г-5833,334лв
С р. № 274 от 25.01.2001г е сключено ДС от 14.02.2002 г.с нова
схема за плащане :
1998г – 4666,66лв, в т.ч.:
30.09.1998 –233,33 лв.
30.12.1998г- 2333,33лв.
1999 г- 4666,66лв., в т.ч.:
0.06.1999г-2333,33 лв.
30.12.1999г-2333,33лв.
2000 г- 4666,33,в т.ч

15.04.2000г-2333,33лв.
01.07.2000г-2333,33лв
Обектът е изплатен изцяло в горните срокове.
3.5 Фирма , седалище,адрес на у-ние
ЕТ.”АГАТ 56”,Айтос,ул.“В.Каблешков”8
Дан. №
Дан.№ 10200046888, Ф.Д.№8494/1990 год.
-----------------------------------------------------------------------------------------------4. Кафе “Кристал”, / “Лилия”/ , ул. “Цар Освободител”15, гр. Айтос
4.1Наименование и данни за
Кафе “Кристал” , ул. “Цар Освободител” 28,гр. Айтос
местонахождението,адрес на обекта
на прив
4.2.Договорена цена ,
31419,3лв./деноминирани /, в т.ч.:
схема на плащане
30 % -9425,79 лв.9425,79 лв.
Вн.с квитанция
квитанция от16.09.98г
/съгл.чл.40,ал.1,т.3
от ЗППДОБП /
1.до 29.12.1998 г-2443,72лв
2.до 30.06.1999 г-7331,17лв
3.до 29.12.1999 г-7331,17лв
4.до 29.06.2000 г-4887,45лв.

вн. с пл.нар. 30.12.1998г.
вн. с пл.нар.30.06.1999г.
На основание р. 23-III/ 23.12.1999 г.
на23.12.1999ге сключено ДС
от 18.01.2000 год. за промяна
на срока за плащане на обекта от
18 на 24 м., като вн. за 2000г.
.са със срок:

29.05.2000г-6108,3 лв.
29.10.2000г-6108,3 лв.
Внесени към 12.07.2001 год.
14653,35 лв. в т.ч.:главница 12216.6лв.
и 2420,76 лв.лихви и неустойки
Обектът е изплатен изцяло

4.5 Фирма , седалище,адрес на
ЕТ”КРИСТАЛ 49-А” Никола Иванов Николов,
управление
гр. Камено ,с адрес на управление гр. Айтос,ул.
“Х.Димитър” 20, Дан.№ 1022500446 / б.ж./
5.Магазин 1001 стоки , ул. “Цар Освободител” 26, гр. Айтос
5.1 Наименование и данни за местоМаг.”1001” стоки ,обособена част
нахождението
5.2 Договорена цена

40000 лв.
Приспаднати 1882,7 лв.по чл.5 от ЗППДОбП –
остават за погасяване
38117,29 лв./ деноминирани/в т.ч.:

схема на плащане

30%- 12000 лв. внесени при подписване на
договора на 19.03.1998 год.
19.08.98г.-6529,3лв- платени на 18.09.1998 год.
19.12.1998 год.- 6529,3 лв. Пл.на 18.12.1998год.
19.05.1999 год- 6529,3лв.
Пл.на 15.03.199 год.
19.09.1999 год - 6529,3лв. Пл. на 15.09.1999год.

5.5 Фирма, седалище ,адрес
ЕТ” Митко Щерев “,Айтос
Булстат 030044821,
Дан. № 1020001190
6. Магазин за хранителни стоки , ул. “Цар Освободител”42, гр. Айтос
6.1Наименование и данни за
местонахождението
6.2.Договорена цена ,
схема на плащане

Магазин за хранителни стоки
21600лв./деноминирани /, в т.ч.:
1834,66лв.преф.по чл.5 от ЗППДОбП
19795,34лв. за погасяване
30 % - 6480 лв./ вн.4000лв.на16.02.98г

1480лв. на 25.02.98г. и 1000лв.на 05.03.1998г
11.08.1998г-5000лв
11.12.1998г-5000лв – вн.на 08.12.98г.
11.03.1999г.-3295,34лв-вн.на10.03.99
Обектът е изплатен на 10.03.1999г ,в
т.ч.вн.лихви и неустойки – 824,65 лв.
ЕТ”Горяна “- Надя Жекова,гр. Айтос

6.5 Фирма , седалище
дан.№ 1020010866
-------------------------------------------------------------------------------------------

7.Магазин за мебели ,ул.”Гарова “5 гр. Айтос7
7.1Наименование и данни за
Магазин за мебели, гр. Айтос , ул.”Гарова “5,
местонахождението,адрес на обекта
на приватизация
7.2.Договорена цена ,
74700лв./деноминирани /, в т.ч.:
схема на плащане
30 % - 22410 лв/ 22410.л, лв
Вн.с квитанция
от 16.09.1998год.
30 % -22410 лв/ 22410 лв ,платени
квитанция
разсрочено съгл.п-л от 14.04.1998 г.:
до 23.04.1998г.-5мил.
до 03.06.1998 –8,705мил
до 24.06.1998 –8,750мил., изплатени в горните срокове с пл.нареждане
16.04.1998г., 03.07.1998 и 24.06.1998г.
Доп. споразумение от
18.01.2000 г. –р.23-III от
23.12.1999 год.
1999г-3000лв с б.б/29.12.99
2000-24645лв-пл.25.01.00
и 20.12.2000 год.

2001 г- 24645лв-платени на :
30.03.2001г –12323 лв
29.06.2001г- 12322лв
Внесени лихви и неуст. - 6256лв`
Обектът е изплатен
7.5 Фирма , седалище , адрес ,
ЕТ” Напредък”, с. Равда ,община Несебър
Дан. № 1024009706
,ул. “Братя Миладинови” № 18
------------------------------------------------------------------------------------------------8. Механа “Трите братя”на ул. “Паркова” гр. Айтос
8.1Наименование и данни за
Механа”Трите братя”,ул.”Паркова”,
местонахождението,адрес на обекта ,
гр. Айтос, обособена част от
на приватизация
8.2.Договорена цена ,
34800лв./деноминирани /
В т.ч. 18346 по чл.5,ал.2 от ЗППДОбП
Чиста сума за внасяне :
32965,33лв/ деноминирани/
схема на плащане
30 % -6000 лв / съгласно чл. 40,ал.1,т.3 от ЗППДОбП /
Внесена цялата сума
с вн.б.№153/ 05.05.1998
год. в “Булбанк”Айтос
8.5 Фирма , седалище
Здравка Стоилова Тодорова от гр. Айтос,ул.”Бр.
/ физическо лице /
Миладинови” 19 / Б.Ж./
-------------------------------------------------------------------------------------------------9. Обект бар “Елит”/ “Химическо чистене “/
9.1Наименование и данни за
Бар “Елит”, гр.Айтос ,ул.”Х.Димитър”22,
местонахождението,адрес на обекта , обособена част от“Аетос-Търговия”ЕООД
на приватизация.
9.2Договорена цена ,
50248,88 лв./ деноминирани
схема на плащане
30% -15075лв.Вн. с пл.нареждане 384
от 16.03.1998г.

Допълнително споразумение от
18.01.2000 год.:
1999г-15хлв.Изплатени с пл.нар.от
29.12.1999г
2000г-10086,94лв. Внесени.към 31.12.2000 год.
2001г- 10086,94лв Внесени на 13.02.2001 год.
12468лв, в т.ч.лихви и неустойки –843,01лв.
Обектът е изплатен изцяло
9.5 Фирма , седалище
ЕТ” ВАЛПА” Валентин Пенев ,Айтос
ул.В.Априлов” бл.2,вх.1 ет.3
ул.В.Априлов” бл.2,вх.1 ет.3
Булстат 102075636,дан.№ 1020002383

10.Кафе “ Панорама” / Джой “ / , пл. “Свобода” в гр. Айтос
10.1Наименование и данни за
Кафе”Панорама” / Джой”/,
местонахождението
10.4.Договорена цена ,
74501лв./деноминирани /

схема на плащане

30 % -22000,000 лв.

Внесени 16х.лв на
Съгласно чл.40,ал.1,т.3
04.05.98г- 6000,0лв
от ЗППДОбП
05.04.98г-16000,0 лв
в “Булбанк АД”гр.Айтос
Решение № 23-III / 23.12.1999 год.
Доп.
споразумение от 17.01.2000 год.:
1999 год.- 12654 ,0 лв.внесени на 27.09.1999г.
2000 год.- 18980,88 , в т.ч.:
9490лв внесени. на 02.08.2000 год.

10.5 Фирма ,седалище
Булстат 102174577,
Дан.№ п1020005668

9490лв- вн.на 02.02.2001г.
2001г- 18980,99лв- внесени на 02.02.2001г
780,39 лв. - Начислени лихви и неустойки :
Изплатени. на 02.02.2001год..
Обектът е изплатен
СД”ТОМОВ – БОРИСОВ И СИ”,Айтос , ул.”Г.Димитров”50

11. Ресторант” Аетос”, ул.”Славянска “ 1, гр. Айтос
11.1Наименование и данни за
местонахождението,адрес на обекта ,
на приватизация
11.4.Договорена цена ,

схема на плащане

Ресторант”Аетос”,гр. Айтос,
обособена част от “Аетос-Търговия”
91875,0лв.

30 % - 27562,50 лв Вн. 28810,16лв.
23.03.2000 год., в т.ч.
1247,66лв движими
вещи.
/съгл.чл.40,ал.1,т.3 в “Булбанк АД”гр.Айтос
от ЗППДОБП/ Решение № 23-III/23.12.1999
Доп. споразумение от 14.05.2001 год.:
Гратисен период – 1 год
2001 год- 21021,61лв. , в т.ч.:
30.07.2001 год. - 50 %
вн. 10000 лв.на 30.08.2001г
вн. и 510лв.на 24.09.2001 год..
28.12.2001 год. - 50 %
вн. 10000 лв.на 31.01.2002год.
вн. 1530,15 лв на 07.02.2002год.

2002г- 21021,61 лв . , в т.ч.:
30.6.2002 год- 50 %
вн. 10511лв.на 07.08.2002 год.
28.12.2002 г. – 50 %
вн. 31533 на13.02.2003 год
2003 г. 21021,61лв , в т. ч.:
30.01.2003 год. – 50 %
23.02.2003 год.. – 50%
вн.31533 но 13.02.2003год., в т.ч
2226,06 лв лихви и неустойки
Обектът е изплатен
ЕТ”Вавиз”- Васил Едрев”, Айтос,
ул. “Славянска “1

11.5 Фирма, седалище
Дан. № 1020002421
БУЛСТАТ 0821850
-----------------------------------------------------------------------------------------------12. Обект сладкарница “Роза” ,гр. Айтос
12.1Наименование и данни за
Сладкарница”Роза”, ул.
“Цар Освободител” 15 в гр. Айтос,
местонахождението,адрес на обекта ,
обособена част от “Аетос-Търговия”
на прививатизация
12.2.Договорена цена ,
67533,2 лв.
схема на плащане
30% - 20260лв
/ чл.8,т.1,б. “г” /
2001г. – 19165лв Вн. на 14.08.2001г
2002 г.- 22998лв
2003 г.- 3832лв
Допълнително споразумение от 05.06.01г.
Платени лихви – 1264,74лв
Обектът е изплатен изцяло.на 17.09.2002г
12.5 Фирма , седалище
ххххххххххххххххххххххххх
---------------------------------------------------------------------------------------------13.Шах – клуб , ул. “Станционна” 48в гр. Айтос

13.1Наименование и данни за
Шах-клуб – общинска собственост
местонахождението,адрес на обекта ,
на приватизация
13.2.Договорена цена ,
12200лв.
схема на плащане
Платен изцяло на 13.04.1998 год.
/ чл.8,т.1,б. “г” /
13.3 Физическо лице
----------------------------------------------------------------------------------------------14” Аптека “, ул.”Цар Освободител”9 в гр. Айтос
14.1Наименование и данни за
местонахождението,адрес на обекта ,
на приватизация.
14.2.Договорена цена ,
схема на плащане

“Аптека”, обособена част от
“Аетос-Търгвия”ЕООД,гр.Айтос

14.3 Физическо лице

Светла Пенчева , Айтос

13200лв.
Платен изцяло на 13.04.1998год.

15. Три “Гъбки”, гр. Айтос ,ул. “Цар Освободител”7
15.1Наименование и данни за
Три броя “Гъбки”, обособена част от
местонахождението,адрес на обекта ,
“Аетос-Търгвия”ЕООД,гр.Айтос
на приватизация
15.2.Договорена цена ,
1200000лв./ неденоминирани/, в т.ч.:
Схема на плащане:
ЕТ”Маджаров-91-Димитър Маджаров”,Айтос
Ф.д. 4609/07.09.1991 год. на БОС- 400000лв / неденоминирани
.Платени изцяло
ЕТ”СТЕДИ”-Диана Николова Стоянова,Айтос
Ф.Д. 7282/13.11.1991г. на БОС- 400000лв./ недоминирани / Платени изцяло.с вн.
б.№210 от 04.12.1998год.в касата на общината.

ЕТ” Алба”- Албена Щерева , Ф.Д. № 8786/ 20.12.1990год. на БОС – 4000000 лв/
неденоминирани Изцяло платени – вн. б. № 132 от 02.12.1998 год.. в касата на
общината
16. Кафе – аператив “Аетос”, ул. “Гарова “1, гр. Айтос
16.1Наименование и данни за
кафе – аператив “Аетос “/ барче/
местонахождението,адрес на обекта ,
гр Айтос,ул. “Гарова “1, бивша обона прив
16.2.Договорена цена ,
51000лв.
схема на плащане
Платен съгласно схема за погасяване :
- 30% от цената по т.15.4 се внася при подписване на договора –
15300 лв с пл. нар. от 29.06.2005 год. ;
- гратисен период 30.06.2005 год.- 30.06.2006 год. и 2
год.разсрочено плащане :
- 2006 год. – 8925 лв.
- 2007 год. – 17850 лв.
- 2008 год. - 8925 лв.
Обектът е изплатен изцяло на 31.07.2006 год.
16.3Фирма / физическо лице/
Атанас Вълев Атанасов , Айтос
Пълномощно № 1637 от 22.08.2003 г. на Таня Кирякова Вълева ,
Бургас
II.Обекти , приватизирани чрез преговори с потенциални купувачи
1.Сладкарница в кв. “Странджа”, ул. “Лале” №1 в гр. Айтос , обособена част от “Аетос –
Търговия”ЕООД- Айтос
1.1Наблюдавани показатели от договора за продажба от 09.02.2000 год. :
- Инвестиции – 22000 лв.
- Срок за усвояването им – 2 / две / години
Усвоени 37894,27лв–Писмо№94-Е-6/
след въвода във владение на обекта,
20.06.2001 год.

разпределени както следва :
- разкриване на 6/шест/ работни места при пълна
трудова заетост след въвеждане на обекта в експлоатация. , в т.ч.:
- първа година : 15.02.2000 – 15.02.2001 год. - 3 места
заверена ведомост от НОИ
по месеци
- втората година : 15.02.2001 – 15.02.2003 год.– 3 места
Представени декларации по
чл.6,,ал.11 КЗОО за 2 бр.
Протокол от 26.02.2002 год.
на;КСК;ДЗ№93-00151/31.05.2002г.;ДЗ № 93-00175/13.06.2002 год.;Дз№ 93-003/
07.01.2003г.;П-л
от
11.03.2003г на КСК;
П-л от 02.09.2003г.на
КСК;ДЗ № 93-00-333
15.09.2003 год.
Представена справка
№1А по фондBUR-PС
32 към 15.05.3003г.
2.Търговски център- първи етаж , ул. “Цар Освободител”15,гр. Айтос, обособена част
от “Аетос – Търговия”ЕООД-Айтос
1.1Наблюдавани показатели от договора за продажба - 15.06.2001год. :
- Инвестиции – 300000 лв.
- Срок за усвояването им – 3 / три / месеца
164479,6 лв.усвоени инв. към
01.07.2002
415835,85лв през 2002 год.ДЗ № 93-00- 333 / 15.03.2003 год.

№ 92-00-303 от 13.04.2004 год.,
- разкриване на работни места за срок от 6 год.
при пълна трудова заетост след въвеждане на
обекта във владение - 01.04.2002 год. , в т.ч.:
първа година :
- първи месец от въвеждането на
обекта в експлоатация - 10/ десет /
работни места;
- шест месеца от въвеждането на обекта
в експлоатация- 15 работни места
- дванадесети месец от въвеждането на обекта
в експлоатация - 20 работни места .

17 бр.

17бр.
20бр.

2003 год.

– 20 работни места

21 бр.

2004 год.

– 20 раб. места

23 бр.

2005 год.

- 20 работни места

21 бр.

Протокол на КСК
27.08.2003 год.
П-л от 16.03.2004 год.
ДЗ № 37-00-7/29.03.04
Протокол на КСК
от 04.05.2004 год.
Вх. № 92-ф-303 от
13.04.2004 год.
вх.№ 92-ф-234 от
12.04.2005 год.
Прот. на КСК от
09.05.2006 г.
Вх. № 92-Ф-255
от 17.04.2006 г.

