
„АЙТОС - АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД 
ЕИК 812108739, ДДС № BG812108739 

АДРЕС: ГР.АЙТОС, УЛ. „КАРАГЕОРГИЕВСКО ШОСЕ”, № 1, 

ТЕЛ: 0558/ 2 20 10, E-MAIL: aytos_avtotransport@abv.bg 

 
 

ОБЯВА 

   На основание чл. 53 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на 

Община Айтос в търговските дружества с общинско участие в капитала,в граждански 

дружества и сдружения с нестопанска цел, т.5.3 от Договор за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване №1388 и протокол № 4 от заседание на Общински 

съвет Айтос, проведено на 31.01.2020г. 

1. „Айтос-Автотранспорт“ЕООД открива процедура за провеждане на публичен 

търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3(три) години на обособени 

части от „Автогара“ – гр. Айтос,  частна общинска собственост, находяща се в УПИ II, 

кв. 21г, по плана на гр. Айтос, отреден за „КОО“, при граници на целия имот: север – 

улица; изток – УПИ I в кв. 21г,; запад – улица, както следва: 

1.1. Четири гишета,всяко с площ 4.00 кв.м., с номера 1, 2, 3 и 4, намиращи се в 

чакалнята на Автогара – гр. Айтос, при първоначална месечна цена в размер на 33.60 

лв.( тридесет и три лв.и шестдесет стотинки), без ДДС за всяко едно поотделно.Депозит 

за участие в процедурата  - 10% от началната тръжна цена без ДДС или 3.36лв.(три лв. 

и тридесет и шест стотинки).Стъпка за наддаване 3,00 лв.(три лв) без ДДС; 

1.2.  Четири гишета,всяко с площ 7.60 кв.м., с номера 5, 6, 7 и 8, намиращи се в 

чакалнята на Автогара – гр. Айтос, при първоначална месечна цена в размер на 63.84 

лв.( шестдесет и три лв. и осемдесет и четири стотинки), без ДДС за всяко едно 

поотделно. Депозит за участие в процедурата - 10% от началната тръжна цена без ДДС 

или 6.38 лв.(шест лв. и тридесет и осем стотинки). Стъпка за наддаване 6,00 лв.(шест 

лв) без ДДС; 

1.3. Санитарен възел с обща площ 17.85 кв.м. при първоначална месечна цена 

16.07 лв. без ДДС. Депозит за участие в процедурата -  10% от началната тръжна цена 

без ДДС или 1.61 лв.(един лев и шестдесет и една стотинки). Стъпка за наддаване 1,50 

лв.(един лев и петдесет стотинки) без ДДС; 

1.4. Заведение за хранене с обща площ 45.45 кв.м.при първоначална месечна цена 

288.18 лв.(двеста осемдесет и осем лв и осемнадесет стотинки), без ДДС. Депозит за 

участие в процедурата -  10% от началната тръжна цена без ДДС или 28.82 лв.(двадесет 
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и осем лева и осемдесет и две стотинки). Стъпка за наддаване 25,00 лв.(двадесет и пет 

лв) без ДДС; 

2. Търгът ще се проведе на 25.02.2020 г. от  10.00 ч. в малката заседателна зала 

на Община Айтос, а при един кандидат -  на 25.02.2020 г. от 12:00 ч. в малката 

заседателна зала на Община Айтос, съгл. чл. 75, ал.2 от  Наредбата за реда и условията 

за упражняване правата на Община Айтос в търговските дружества с общинско участие 

в капитала,в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел  

Тръжната документация е на стойност 30 лв. без ДДС, която се закупува до 16.00ч. 

на 21.02.2020г. в касата на „Айтос – Автотранспорт“ЕООД. 

Допълнителна информация на тел.: 0558/2 20 10 или в „Айтос-

Автотранспорт“ЕООД 

 

инж. Койчо Пенчев 

Управител на „Айтос – Автотранспорт“ЕООД        

 

 

         


