
 
ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080     

тел.: (+359 2) 981 11 10; (+359 2) 932 43 10                                                                        

факс: (+359 2) 987 71 51 

bdz@bdz.bg 

www.bdz.bg 

 

О Б Я В Л Е Н И Е 

 

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД 

открива търг с тайно наддаване за продажба на 

2 998 /две хиляди деветстотин деветдесет и осем/ броя резервни части, собственост на 

„Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са, описани подробно в приложение № 1 

към тръжната документация, разделени в 25 лота 

 

1. Описание на обекта на търга: продажба на 2 998 /две хиляди деветстотин 

деветдесет и осем/ броя резервни части, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, 

в което са, описани в приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 25 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 без ДДС, франко местонахождението на всеки един от 

лотовете. 

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 27.08.2019 г. от 10
.00

 часа в сградата на „Холдинг БДЖ” 

ЕАД 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 ще се продава всеки работен ден от деня на публикуване на 

обявлението за търга до 21.08.2019 г. (включително) в град София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 

1 - Деловодство, срещу невъзвръщаеми 150,00 (сто и петдесет) лева, без ДДС, заплатени в 

касата на „Холдинг БДЖ” ЕАД.  

Всеки кандидат има право да се запознае със съдържанието на тръжната 

документация в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, преди нейното закупуване. 

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

 

до 16
.00

 ч., в срок до 22.08.2019 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 и трябва да бъде внесен по банков път, и при условията, указани в Тръжната 

документация, в срок до 23.08.2019 г. (включително). 

9. Заявления за участие се приемат до 16
.00

 ч. на 26.08.2019 г. в деловодството на 

„Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1.  

10. Повторен търг ще се проведе на 16.09.2019 г. от 10
.00

 ч. в сградата на „Холдинг 

БДЖ” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, при което: 



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

срок до 10.09.2019 г. (включително).  

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

до 11.09.2019 г. (включително). 

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

съответния лот, се внася от кандидата при условията на т. 8 от настоящото обявление до 

12.09.2019 г. (включително). 

- заявления за участие се приемат до 16
.00

 ч. на 13.09.2019 г. в деловодството на 

„Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1. 

11. Изисквания към участниците:  

- Да нямат задължения към „Холдинг БДЖ” ЕАД и/или свързаните с него юридически 

лица - „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД 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 се допускат кандидати, отговарящи на условията на закупената от 

тях Тръжната документация. 

 

 

 

   приложение № 1 

 

лот 

№  
наименование на актива брой 

начална 

тръжна 

цена                       

/в лева/ 

стъпка на 

наддаване 

/в лева/ 

1 ЧАСТ ОТ РАМА 2 321,94 32,00 

2 РАМА СРЯЗАНА 1 174,68 17,00 

3 КОЛООС С 1 БУКСА И 2 БР. ЛАГЕРИ 1 296,76 29,00 

4 ВИНТОВ СПРЯГ 266 19 646,28 1 964,00 

5 КОЛООСИ С БУКСИ ДИСКОВЕ И ЛАГЕРИ 38 12 243,32 1 224,00 

6 КОЛООСИ С ДИСКОВЕ БЕЗ БУКСИ 13 4 023,17 402,00 

7 

КОЛООСИ БЕЗ ДИСК С БУКСИ БЕЗ 

ПРУЖИНИ 

 

8 2 374,05 

 

237,00 

8 КОЛООСИ БЕЗ БУКСИ И ДИСКОВЕ 57 16 915,11 1 691,00 

9 КОЛООСИ С БУКСИ 80 25 436,25 2 543,00 

10 КОЛООСИ СЪС СПИРАЧЕН ДИСК И БУКСИ 40 12 887,70 1 288,00 

11 КОЛООСИ С БУКСИ И ЛАГЕРИ 21 6 409,94 640,00 

12 БУФЕРИ 428 100 685,29 10 068,00 

13 БУКСИ 348 19 744,65 1 974,00 

14 РАМА НА ТАЛИГА 107 34 028,94 3 402,00 

15 КУКА ТРАКЦИОННА 75 8 019,75 801,00 

16 БУКСОВИ ЛАГЕРИ 936 127 604,30 12 760,00 

17 ТЕГЛИЧНИ АПАРАТИ КОМПЛЕКТ 181 34 985,49 3 498,00 

18 ТАЛИГИ КОМПЛЕКТ 132 162 577,80 16 257,00 

19 ТРАКЦИОНЕН ПРЪТ 71 6 633,07 663,00 

20 ТЯЛО ОТ ТРАКЦИОНЕН АПАРАТ 68 3 285,93 328,00 

21 

АПАРАТ ТРАКЦИОНЕН БЕЗ ВИНТОВ 

СПРЯГ 11 931,98 

 

93,00 

22 ПЛОЧА ОПОРНА -ТРАКЦИОНЕН АПАРАТ 27 304,43 30,00 

23 

ГУМЕНО МЕТАЛЕН ПАКЕТ-

ТРАКЦ.АПАРАТ 

 

50 409,49 

 

40,00 

24 КОЛООСИ БЕЗ ЛАГЕРИ И БУКСИ 36 10 683,23 1 068,00 

25 КОЛЕЛО ОТ КОЛООС 1 114,46 11,00 

 


