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О Б Я В Л Е Н И Е 
„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД 

открива търг с тайно наддаване за продажба на: 

30 броя бракувани моторни превозни средства за добиване на скрап, описани в 

Приложение № 1 към тръжната документация, 

23 броя бракувани електрокара за добиване на скрап, описани в Приложение № 2 

към тръжната документация 

и 4 броя моторни превозни средства, в състоянието, в което са и от мястото, 

където се намират, описани в Приложение № 3 към тръжната документация, 

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, разделени в 6 лота 

 

 

1. Описание на обекта на търга: 30 броя бракувани моторни превозни 

средства за добиване на скрап, описани в Приложение № 1 към тръжната 

документация, 23 броя бракувани електрокара за добиване на скрап, описани в 

Приложение № 2 към тръжната документация и 4 броя моторни превозни средства, в 

състоянието, в което са и от мястото където се намират, описани в Приложение № 3 

към тръжната документация, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, 

разделени в 6 лота, както следва: 

- ЛОТ № 1 – 30 броя бракувани моторни превозни средства за добиване на 

скрап, описани в Приложение № 1 към тръжната документация; 

- ЛОТ № 2 – 23 броя бракувани електрокара за добиване на скрап, описани 

в Приложение № 2 към тръжната документация; 

- ЛОТ № 3 – ВАЗ 2105, рег. № СВ 9810 ВН, с местонахождение 

Локомотивно депо Горна Оряховица; 

- ЛОТ № 4 – ЗИЛ 130 АЦ 30 130 – противопожарен, рег. № ВТ 1460 АН, с 

местонахождение Локомотивно депо Горна Оряховица; 

- ЛОТ № 5 – УАЗ 452 Д, рег. № СА 1315 АН, с местонахождение ППП 

София; 

- ЛОТ № 6 – УАЗ 469 Б, рег. № СВ 9814 ВН, с местонахождение ВРЦех 

Горна Оряховица. 

2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване: 

ЛОТ 

№ 
Наименование 

Начална 

тръжна цена в 

лева без ДДС 

Стъпка на 

наддаване в 

лева 

1 
30 броя бракувани моторни превозни средства за 

добиване на скрап 
14 409,00 432,27 

2 
23 броя бракувани електрокара за добиване на 

скрап 
4 330,00 129,90 

3 ВАЗ 2105, рег. № СВ 9810 ВН 310,00 9,30 

4 
ЗИЛ 130 АЦ 30 130 – противопожарен, рег. № 

ВТ 1460 АН 
3 680,00 110,40 

5 УАЗ 452 Д, рег. № СА 1315 АН 990,00 29,70 

6 УАЗ 469 Б, рег. № СВ 9814 ВН 960,00 28,80 



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

един от активите за съответния лот. 

За ЛОТ № 1 и ЛОТ № 2 се прилага чл. 163а от Закона за данък върху добавената 

стойност /ЗДДС/. 

За ЛОТ № 3, ЛОТ № 4, ЛОТ № 5 и ЛОТ № 6 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 и при условията на „Вътрешни правила за сключване на сделки с движимо 

имущество, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД/„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД/ 

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД” в сила от 18.01.2018 г. 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.  

Присъствието на кандидатите, подали заявление за участие в търга е 

задължително. 

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

начина им на плащане са описани в проекта на договора за съответния лот към 

тръжната документация. 

5. Търгът ще се проведе на 26.03.2020 г. от 10
.00

 часа в сградата на „БДЖ – 

Пътнически 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 се получава всеки работен ден от деня на 

публикуването на обявлението за търга, в административната сграда на „Холдинг БДЖ” 

ЕАД, на адрес: град София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 2,стая 210 или може да бъде 

изтеглена от електронната страница на „Холдинг БДЖ” ЕАД – www.bdz.bg. 

7. Оглед на активите се извършва по местонахождението им, всеки работен 

ден от 9
.00

 до 16
.00

 ч., в срок до 23.03.2020 г. (включително), при спазване изискванията 

за безопасност и в присъствието на длъжностно лице. 

8. Депозитът за участие в търга в размер на 5% от началната тръжна цена за 

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

тръжната документация, в срок до 24.03.2020 г. (включително). 

9. Заявленията за участие в търга ще се приемат всеки работен ден 
 
до 16

.00
 

часа на 25.03.2020 г. в Деловодството на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, град 

София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1.  

10. Повторен търг ще се проведе на 08.04.2020 г. от 10
.00

 ч. в сградата на 

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

което: 

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

обявление. 

- оглед на активите се извършва при условията на т. 7 от настоящото 

обявление, с краен срок до 03.04.2020 г. (включително). 

- депозитът за участие в повторния търг, в размер на 5% от началната 

тръжна цена за съответния лот, следва да се внесе от кандидата при условията на т. 8 от 

настоящото обявление, в срок до 06.04.2020 г. (включително). 

- заявленията за участие ще се приемат всеки работен ден до 16
.00

 часа на 

07.04.2020 г. в деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, град София, ул. 

„Иван Вазов” № 3, етаж 1. 

11. Изисквания към участниците:  

- Не се допускат до участие в търга еднолични търговци и юридически 

лица, намиращи се в производство за обявяване в несъстоятелност, както и лица имащи 

задължения към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и/или свързаните с него 

юридически лица – „Холдинг БДЖ” ЕАД и/или „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, към 



датата на подаване на документите за участие. /Под „задължения” се разбират такива с 

настъпил падеж./ 

- За участие в търга за лот № 1 и лот № 2 се допускат единствено 

кандидати, които имат: Разрешение за третиране на отпадъци, издадено по реда на 

глава пета, раздел I от ЗУО  и Регистрационен документ за събиране и транспортиране 

на отпадъци, издаден по реда на глава V, раздел II от ЗУО с вписани превозни средства 

за транспортиране, или Комплексно разрешително издадено по реда на глава VII, 

раздел II от Закона за опазване на околната среда и Регистрационен документ за 

събиране и транспортиране на отпадъци, издаден по реда на глава V, раздел II от ЗУО с 

вписани превозни средства за транспортиране, от което да е видно, че имат право да 

извършват дейности с отпадъци с код 16 01 04*, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. 

за класификация на отпадъците. 

- За участие в търга се допускат кандидати, закупили тръжна 

документация, на свое име и за своя сметка, внесли в указания/те размер/и и срокове 

депозит/и и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в Тръжната 

документация. 

 

Допълнителна информация на телефон: 02/8 907 304 

 

 


