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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 

6 /шест/ броя бракуван тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ - 

Пътнически превози” ЕООД, в състоянието, в което е и от мястото, където се намира, 

за добиване на скрап от черни и цветни метали, пономерно и с указан начин на 

придобиване, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделен в 6 

лота 

1. Описание на обекта на търга: продажба на 6 /шест/ броя бракуван тягов 

подвижен състав (ТПС), собственост на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, в 

състоянието, в което е и от мястото, където се намира, за добиване на скрап от черни и 

цветни метали, пономерно и с указан начин на придобиване, описани в Приложение № 1 

към тръжната документация, разделен в 6 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. 

Прилага се чл. 163а от Закона за добавена стойност/ЗДДС/ - данъкът за доставки на 

стоки и услуги, посочени в Приложение № 2 към глава деветнадесета „а” от ЗДДС е 

изискуем от получателя – регистрирано по този закон лице, независимо дали доставчикът е 

данъчно задължено или данъчно незадължено лице. 

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 31.01.2020 г. от 10
.00

 часа в сградата на „БДЖ - 

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

участниците да 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 27.01.2020 г. (включително) в град София, ул. „Иван Вазов” № 3, 

етаж 1 – Деловодство, срещу невъзвръщаеми 200,00 (двеста) лева, без ДДС, заплатени в 

касата на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД. 

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

9
.00

 до 16
.00

 ч., в срок до 28.01.2020 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, в размер на 3% от началната тръжна цена за 

съответния лот, се внася в български лева, по банков път и при условията, указани в 

Тръжната документация, в срок до 29.01.2020 г. (включително). 

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

 ч. на 30.01.2020 г. в деловодството 

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

10. Повторен търг ще се проведе на 14.02.2020 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 продава при условията на т. 6 от настоящото 

обявление, в срок до 10.02.2020 г. (включително). 

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

срок до 11.02.2020 г. (включително).  

- депозитът за участие в повторния търг в размер на 3% от началната тръжна цена 

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

12.02.2020 г. (включително). 

- заявления за участие ще се приемат до 16
.00

 ч. на 13.02.2020 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 лица, които имат задължения към „БДЖ - 

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

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. 

12. За участие в търга се допускат единствено кандидати, които имат съответно: 

 за Лот 1 и Лот 2 - Разрешение за третиране на отпадъци, издадено по реда на глава 

пета, раздел I от ЗУО /със задължително вписана дейност по оползотворяване код R 12 и 

налична предварителна дейност преди оползотворяване – разкомплектоване/ и 

Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, издаден по реда на 

глава пет, раздел II от ЗУО с вписани превозни средства за транспортиране. В документите 

трябва да има разрешена дейност по събиране, транспортиране и третиране за код 16 01 17 

черни метали и код 16 01 18 – цветни метали с разрешено количество над обявените за 

продажба. 

Възможно е кандидатът, притежаващ горепосоченото разрешение да не притежава 

регистрационен документ съгласно ЗУО, но задължително условие е да има сключен 

договор с юридическо лице, притежаващ такъв. 

 

за Лот 4 и Лот 5 – Регистрационен документ за събиране и транспортиране на 

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

транспортиране и Разрешение за третиране на отпадъци, издадено по реда на глава пета, 

раздел I от ЗУО /със задължително вписана дейност по оползотворяване код R 12 и налична 

предварителна дейност преди оползотворяване – разкомплектоване/ или копие на сключен 

договор с фирма, имаща Разрешение за третиране на отпадъци, издадено по реда на глава 

пета, раздел I от ЗОУ /със задължително вписана дейност по оползотворяване код R 12 и 

начална предварителна дейност преди оползотворяване - разкомплектоване/. В 



документите трябва да има разрешена дейност по събиране, транспортиране и третиране за 

код 16 01 17 - черни метали и код 16 01 18 – цветни метали с разрешено количество над 

обявените за продажба.  

Възможно е кандидатът, притежаващ горепосоченото разрешение да не притежава 

регистрационен документ съгласно ЗУО, но задължително условие е да има сключен 

договор с юридическо лице, притежаващ такъв. 

 

за Лот 3 и Лот 6 – 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 пет, раздел II от ЗУО с вписани превозни средства за 

транспортиране. В документите трябва да има разрешена дейност по събиране, 

транспортиране и третиране за код 16 01 17 - черни метали и код 16 01 18 – цветни метали с 

разрешено количество над обявените за продажба.  

Възможно е кандидатът, притежаващ горепосоченото разрешение да не притежава 

регистрационен документ съгласно ЗУО, но задължително условие е да има сключен 

договор с юридическо лице, притежаващ такъв. 
 

или за лотове от 1 до 6: 
 

 Комплексно разрешително издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за 

опазване на околната среда с вписани кодове 16 01 17 – черни метали и 16 01 18 – цветни 

метали и Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, издаден по 

реда на глава пет, раздел II от ЗУО с вписани превозни средства за транспортиране. 

Приложение: Приложение № 1 – Наименование на ТПС, № на ТПС, начална тръжна цена 

и стъпка на наддаване за всеки лот.  

 

  


