
                    

„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 
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О Б Я В Л Е Н И Е 
 

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД 
открива търг с тайно наддаване за продажба на: 

 

41 броя бракувани за скрап моторни превозни средства,  

собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД,  

в състоянието в което са, по местонахождение на активите,  

описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 41 лота 

 
 

1. Описание на обекта на търга: 41 броя бракувани за скрап моторни превозни 

средства, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, в състоянието в кoето са, по 

местонахождение на активите, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, 

разделени в 41 лота. 

2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване: 

Началната тръжна цена и стъпката на наддаване за всеки лот са посочени в Приложение 

№ 1 към настоящото обявление. 

  Началната тръжна цена за всеки лот е посочена в лева без ДДС, франко 

местонахождението на всеки един от активите за съответния лот. 

При сключване на договор за продажба на активите се прилага чл. 163а от Закона за 

данък върху добавената стойност /ЗДДС/. 

3. Вид на търга: търг с тайно наддаване по реда на Приложение № 1 чл. 29, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и при условията на „Вътрешни 

правила за сключване на сделки с материални активи – движими вещи, собственост на 

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД/„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД/„БДЖ – 

Товарни превози” ЕООД” в сила от 16.06.2020 г.  
 

Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е закрито. 
 

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 да се проведе на 14.07.2021 г. от 10
.00

 часа в сграда, с административен 

адрес: град София, ул. „Иван Вазов” № 3. 

6. Тръжна документация да се продава в срок до 08.07.2021 г. (включително) на цена от 

60,00 /шестдесет/ лева с ДДС, като сумата е невъзвръщаема. Стойността на тръжната 

документация се превежда по следната банкова сметка: 

 

„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД 

IBAN: BG02UNCR70001501006261 

BIC: UNCRBGSF 

Титуляр: “БДЖ-Товарни превози” ЕООД 

 

Фактура да се издава след проверка за наличие на внесената сума в указаната банкова 

сметка. 
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 За участие в търга да се допускат лица, закупили тръжна документация на името и за 

сметка на кандидата. 
 

Тръжната документация да се получава на хартиен носител в сграда с административен 

адрес гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, стая 210 срещу представяне на оригинал на фактурата за 

нейното закупуване или по електронен път, като в този случай кандидатът заявява това чрез 

изпращане на сканирана фактура за закупената тръжна документация на имейл адрес: 

mpergelova@bdz.bg. 

 7. Размер на депозита за участие в търга: 50% от началната тръжна цена за съответния 

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

срок до 12.07.2021 г. (включително). 

 8. Условия за оглед на активите, обект на търга: оглед на активите да се извършва по 

местонахождението им, всеки работен ден от 9
.00

 до 16
.00

 ч., в срок до 09.07.2021 г. 

(включително), при спазване изискванията за безопасност и в присъствието на длъжностно 

лице. 

9. Краен срок за приемане на заявленията за участие: всеки работен ден до 16
.00

 часа 

на 13.07.2021 г. в деловодството на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, град София, ул. „Иван 

Вазов” № 3, етаж 1.   

10. Повторен търг ще се проведе на 28.07.2021 г. от 10
.00

 ч. в сграда, с административен 

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

- тръжна документация да се продава при условията на т. 6 от настоящото 

обявление, в срок до 22.07.2021 г. (включително); 

- депозитът за участие в повторния търг да се внесе от кандидата при условията на 

т. 7 от настоящото обявление, в срок до 26.07.2021 г. (включително). 

- оглед на активите да се извършва при условията на т. 8 от настоящото обявление, 

в срок до 23.07.2021 г. (включително). 

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

 часа на 27.07.2021 

г. в деловодството на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, град София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 

1. 

 

Изискванията към участниците по т. 11 се прилагат и при повторния търг. 

 

 11. Изисквания към участниците:  

 Да 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 – Товарни превози” ЕООД и/или свързаните с него юридически лица – „Холдинг 

БДЖ” ЕАД и/или „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, и/или „БДЖ – Булвагон“ ЕАД към 

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

настъпил падеж./ 

 За участие в търга да не се допускат физически лица. Да се допускат единствено 

кандидати, които притежават документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО): 

 Разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от Закона за управление на 

отпадъците /от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите/, от което да 

е видно, че кандидатът има право да извършва дейности с отпадъци с код 16 01 04* и 

наименование „излезли от употреба превозни средства” и Регистрационен документ за 

транспортиране на отпадъци, издаден по реда на глава пета, раздел ІІ от Закона за управление 

на отпадъците, с вписани транспортни средства за транспортиране на отпадъци, от който да е 

видно, че участникът има право да извършва транспортиране на отпадък с код 16 01 04*. В 

случай, че фирмата, притежаваща Разрешение за третиране на отпадъци, не притежава 

регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, предоставя заверено 

копие на сключен договор с фирма, имаща право да извършва дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци с код 16 01 04*; 

или 

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

опазване на околната среда /ЗООС/, с упоменат код за дейности с отпадъци 16 01 04* и 

наименование „излезли от употреба превозни средства”, и Регистрационен документ за 

транспортиране на отпадъци, издаден по реда на глава пета, раздел ІІ от Закона за управление 
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на отпадъците, с вписани транспортни средства за транспортиране на отпадъци, от който да е 

видно, че участникът има право да извършва транспортиране на отпадък с код 16 01 04*. В 

случай, че фирмата, притежаваща Комплексно разрешително, не притежава регистрационен 

документ за събиране и транспортиране на отпадъци, предоставя заверено копие на сключен 

договор с фирма, имаща право да извършва дейности по събиране и транспортиране на 

отпадъци с код 16 01 04*. 

 За участие в търга да се допускат кандидати, закупили на името и за сметка на 

кандидата тръжна документация, внесли в указания/те размер/и и срокове депозит/и и подали 

заявление, съгласно условията, описани в тръжната документация. 

 

12. Други условия:   
 Тръжната комисия съставя протокол № 1 за резултатите от проведеното закрито 

заседание на търга. В случай на предложена еднаква най-висока цена от двама или повече 

участници за един/и и същ/и лот/лотове, търгът продължава между тях с явно наддаване. 

Кандидатите се уведомяват писмено за конкретно насрочената дата, в срок от три работни дни 

от утвърждаването от Управителя на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД на протокол № 1 от 

закритото заседание на комисията.  

 Класирането на ценовите предложения, когато има явно наддаване, се извършва на 

заседанието на тръжната комисия по провеждане на явното наддаване, като класирането се 

отразява в протокол № 2. 

 В случай на провеждане на явно наддаване, участниците задължително присъстват на 

заседанието, регистрират се от тръжната комисия в деня и часа определени за провеждане на 

наддаването и представят документ за самоличност. В случай на упълномощаване – с 

документа за самоличност се представя и оригинал на нотариално заверено изрично 

пълномощно за участие в конкретния търг.  

Приложение: Приложение № 1 – местонахождение, наименование и номер на актива, начална 

тръжна цена, стъпка на наддаване и депозит за всеки лот. 

Допълнителна информация на телефон: 02/8907 304. 

     

Приложение №1 

 

        

Лот 

№ 

Наименование 

на ДМА                       

(по талон) 

Рег. Номер 

Год. на 

въвеждане в 

експлоатация 

Разпреде 

ление 

Начална 

тръжна 

цена 

Стъпка на 

наддаване  
Депозит 

1 Газ 53 Б0949 10.11.1981 г. ПТП ПО 941,00 94,10 470,50 

2 АУДИ 80 В6014КХ 28.09.1993 г. ПТП ГО 346,00 34,60 173,00 

3 НИСА 522 ВТ8345АМ 09.12.1980 г. ПТП ГО 382,00 38,20 191,00 

4 

ВАЗ 21061 1500 

С СА7407СХ  25.02.1982 г. ПТП ПО 287,00 28,70 143,50 

5 ФОРД ЕСКОРТ СА7399СХ 06.05.1999 г. ПТП ПО 329,00 32,90 164,50 

6 

МЕРЦЕДЕС 

1120 СВ6902АА 09,03,2002 ПТП ГО 1788,00 178,80 894,00 

7 

МЕРЦЕДЕС 

ВИТО С7396СХ 21,05,2001 ПТП ПО 469,00 46,90 234,50 

8 

ФОЛКСВАГЕН 

ТРАНСПОРТЕР С6645МН 01,03,1992 ПТП СФ 470,00 47,00 235,00 

9 BMW 525 СА8666АК 07,04,1995 ПТП СФ 418,00 41,80 209,00 

10 КАМАЗ 53212 СА5431ВК 15,02,1993 ПТП СФ 1929,00 192,90 964,50 

11 ИФА АДК 5 СА0678СС 01,12,1982 ПТП ГО 4281,00 428,10 2 140,50 
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12 Шкода Мадара СА0675СС 11,01,1990 ПТП ГО 1517,00 151,70 758,50 

13 МЗ-250 В1531К 30,06,1989 ПТП ГО 35,00 3,50 17,50 

14 Газ 53 РВ4151МН 09.05.1989 г. ПТП ПО 764,00 76,40 382,00 

15 

Чавдар 5 С1 

-автобус РВ4155МН 09.05.1989 г. ПТП ПО 835,00 83,50 417,50 

16 

Латвия РАФ - 

автобус РВ0615НН 04.11.1993 г. ПТП ПО 293,00 29,30 146,50 

17 Москвич 2141 РВ4157МН 13.11.1992 г. ПТП ПО 270,00 27,00 135,00 

18 ВАЗ 21043 В4997КХ 13.01.1993 г. ПТП ГО 272,00 27,20 136,00 

19 ИКАРУС 255 В5254КС 10.10.1978 г. ПТП ГО 2434,00 243,40 1 217,00 

20 

Чавдар 5 С1 

-автобус В0944КХ 07.09.1987 г. ПТП ГО 1764,00 176,40 882,00 

21 ВАЗ 2105 А5123ВН 23.09.1986 г. ПТП ПО 291,00 29,10 145,50 

22 Шкода Мадара А5128ВН 16.05.1990 г. ПТП ПО 1882,00 188,20 941,00 

23 Латвиа РАФ С4001ПБ 03.11.1993 г. ПТП ПО 647,00 64,70 323,50 

24 

ИФА В 50 Л -

спец.вакумна А4673АМ 01.06.1987 г. ПТП ПО 2305,00 230,50 1 152,50 

25 ВАЗ 2107  РВ4148МН 08.04.1989 г. ПТП ПО 296,00 29,60 148,00 

26 Латвия РАФ  А5105ВН 04.05.1994 г. ПТП ПО 393,00 39,30 196,50 

27 Газ 5312 СЗ4434ПБ 29.05.1990 г. ПТП ПО 1835,00 183,50 917,50 

28 Преслав 1100 А5095ВН 07.10.1987 г. ПТП ПО 353,00 35,30 176,50 

29 Преслав 1100 А5092ВН 25.12.1989 г. ПТП ПО 753,00 75,30 376,50 

30 Робур 3001 ВР4961АН 29.11.1990 г. ПТП СФ 847,00 84,70 423,50 

31 УАЗ 452 Д В2037ТВ 12.07.1989 г. ПТП ГО 576,00 57,60 288,00 

32 ГАЗ 5312 В6569КХ 17.07.1989 г. ПТП ГО 1058,00 105,80 529,00 

33 

ИКАРУС  

256-54 В6568КХ 10.01.1979 г. ПТП ГО 2822,00 282,20 1 411,00 

34 ПАЗ -3205 В1179ПБ 01.01.1991 г. ПТП ГО 1129,00 112,90 564,50 

35 

РАФ 

латвия2223 РВ4142МН 16.05.1994 г. ПТП ПО 412,00 41,20 206,00 

36 Жук А 11  РВ1062ММ 22.04.1975 г. ПТП ПО 400,00 40,00 200,00 

37 Газ 53 РВ1020ММ 14.11.1988 г. ПТП ПО 941,00 94,10 470,50 

38 ЗИЛ 130 ВТ6104АР 01.04.1982 г. ПТП ГО 1058,00 105,80 529,00 

39 

ВАЗ 2121-

НИВА -221 СА0638СХ 30.03.1988 г. ПТП ПО 259,00 25,90 129,50 

40 

РОБУР 3001-

специален 

автомобил А5106ВН 05.07.1988 г. ПТП ПО 659,00 65,90 329,50 

41 

ФОРД 

ТРАНЗИТ-лек 

автомобил А9042АР 14.04.1987 г. ПТП ПО 569,00 56,90 284,50 

 


