
 

                    

„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 
ул. „Иван Вазов” № 3,  

гр.София 1080                                            www.bdz.bg 

факс:  +359 2 987 79 83                                                                    e-mail: bdzcargo@bdz.bg  

О Б Я В Л Е Н И Е 

„БДЖ - Товарни превози” ЕООД 

открива търг с тайно наддаване за продажба на 

35 /тридесет и пет/ броя локомотиви и 1 /един/ брой вагон-отоплител, собственост на 

“БДЖ - Товарни превози” ЕООД, в състоянието в което са, пономерно описани в 

Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 36 лота 

1. Описание на обекта на търга: продажба на 35 /тридесет и пет/ броя локомотиви и 1 

/един/ брой вагон-отоплител, собственост на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, в състоянието в 

което са, пономерно описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 36 лота. 

2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване: 

Началната тръжна цена и стъпката на наддаване са посочени в Приложение № 1 към 

настоящото обявление.   

Началната тръжна цена е в лева без ДДС, франко местонахождението на всеки един актив. 

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена за съответния лот при спазване на 

разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на 

ЗДДС. 

3. Вид на търга: търг с тайно наддаване по реда на Правилника за реда за упражняване 

правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Заседанието по 

провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за 

участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.  

4. Начин на плащане: Всички дължими плащания по сключения договор и начина им на 

плащане са описани в проекта на договора към Тръжната документация. 

5. Търгът ще се проведе на 28.01.2020 г. от 10
.00

 часа в сградата на „БДЖ - Товарни 

превози” ЕООД в град София, ул. „Иван Вазов” № 3. Регистрацията на участниците ще се 

извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга. 

6. Тръжна документация да се получава всеки работен ден от деня на публикуване на 

обявлението за търга до 22.01.2020 г. (включително) в град София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1 – 

Деловодство, срещу невъзвръщаеми 240,00 (двеста и четиридесет) лева, с ДДС, заплатени по 

банков път на следната банкова сметка: 

Уникредит Булбанк АД 

IBAN: BG02UNCR70001501006261 

BIC: UNCRBGGSF 

Фактура се издава на адрес град София, ул. „Иван Вазов” № 3, стая 129.  

Клиентът получава закупената от него тръжна документация в деловодството на „БДЖ – 

Товарни превози” ЕООД, след заплащането на сумата по издадената фактура и предоставяне на 

копие от платежно нареждане. 

7. Оглед на активите се извършва по местонахождението им всеки работен ден от 9
.00

 до 

16
.00

 ч., в срок до 23.01.2020 г. (включително), срещу представяне на документ за закупена тръжна 

документация, при спазване изискванията за безопасност и в присъствието на длъжностно лице. 

8. Депозитът за участие в търга e в размер на 50% от началната тръжна цена за 

съответния лот, да бъде внесен в български лева, по банков път и при условията, указани в 

Тръжната документация, в срок до 24.01.2020 г. (включително). 

9. Заявления за участие ще се приемат до 16
.00

 ч. на 27.01.2020 г. в деловодството на 

„БДЖ - Товарни превози” ЕООД, град София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1.  



10. Повторен търг ще се проведе на 10.02.2020 г. от 10
.00

 ч. в сградата на „БДЖ - Товарни 

превози” ЕООД, адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, при което: 

- тръжна документация ще се получава при условията на т. 6 от настоящото обявление, в 

срок до 04.02.2020 г. (включително). 

- оглед на активите се извършва при условията на т. 7 от настоящото обявление, в срок до 

05.02.2020 г. (включително).  

- депозитът за участие в повторния търг в размер на 50% от началната тръжна цена за 

съответния лот, следва да се внесе от кандидата при условията на т. 8 от настоящото обявление до 

06.02.2020 г. (включително). 

- заявления за участие ще се приемат до 16
.00

 ч. на 07.02.2020 г. в деловодството на „БДЖ - 

Товарни превози” ЕООД, град София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1. 

11. Изисквания към участниците:  

- Не се допускат до участие в търга лица, които имат задължения към „БДЖ - Товарни 

превози” ЕООД и/или свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД 

и/или „Холдинг БДЖ” ЕАД, към датата на подаване на документите за участие. /Под 

„задължения” се разбират такива с настъпил падеж./   

- За участие в търга се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в 

указания/те размер/и и срокове депозит/и и подали заявление за участие, съгласно условията, 

описани в Тръжната документация. 

Приложение: Приложение № 1 – номер на актив, начална тръжна цена и стъпка на 

наддаване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Приложение № 1 

Лот№ Номер на актив 

Начална тръжна 

цена /в лева без 

ДДС/ 

Стъпка на 

наддаване  

1 42150.3 150 500,00 15 050,00 

2 42171.9 164 600,00 16 460,00 

3 43512.3 133 900,00 13 390,00 

4 43516.4 133 900,00 13 390,00 

5 43524.8 118 100,00 11 810,00 

6 44161.8 358 300,00 35 830,00 

7 45203.7 200 600,00 20 060,00 

8 61005.5 148 400,00 14 840,00 

9 06018.6 274 400,00 27 440,00 

10 06033.5 151 600,00 15 160,00 

11 06040.0 91 000,00 9 100,00 

12 06048.3 161 400,00 16 140,00 

13 06056.6 177 000,00 17 700,00 

14 06082.2 141 600,00 14 160,00 

15 06088.9 113 300,00 11 330,00 

16 06112.7 235 800,00 23 580,00 

17 06115.0 153 100,00 15 310,00 

18 06119.2 177 600,00 17 760,00 

19 07033.4 101 500,00 10 150,00 

20 07038.3 131400,00 13 140,00 

21 07068.0 138 100,00 13 810,00 

22 51049.5 105 000,00 10 500,00 

23 51052.9 108 300,00 10 830,00 

24 52004.9 78 800,00 7 880,00 

25 52030.4 125 600,00 12 560,00 

26 52084.1 110 300,00 11 030,00 

27 52115.3 119 400,00 11 940,00 

28 52116.1 128 000,00 12 800,00 

29 52117.9 91 400,00 9 140,00 

30 52127.8 128 000,00 12 800,00 

31 55007.9 139 300,00 13 930,00 

32 55011.1 101 100,00 10 110,00 

33 55111.9 105 000,00 10 500,00 

34 55133.3 107 600,00 10 760,00 

35 55204.2 115 500,00 11 550,00 

36 60529960018-5 24 900,00 2 490,00 

 


