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О Б Я В Л Е Н И Е 

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД  

открива търг с тайно наддаване за продажба   

в един лот на 81 броя бракувани оси, в състоянието в което са и от мястото, където се 

намират, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД 

 

 1. Описание на обекта на търга: продажба в един лот на 81 броя бракувани оси, в 

състоянието в което са и от мястото, където се намират, собственост на „БДЖ – Пътнически 

превози“ ЕООД, описани в Приложение № 1 към настоящото обявление. 

2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване: 

Началната тръжна цена за лота е 11 470,90 лева /единадесет хиляди четиристотин и 

седемдесет лева и деветдесет стотинки/, формирана от началната тръжна цена на всяка една ос, 

посочена в Приложение № 1 към настоящото обявление. 

Стъпка на наддаване за лота – 1 147,00 лева /хиляда сто четиридесет и седем лева/. 

 Началната тръжна цена е в лева без ДДС, франко местонахождението на всяка ос. 

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена 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, открито заседание, по реда на Приложение № 1 

към 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”. 

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 към тръжната документация. 

5. Дата, място и час на провеждане на търга:  търгът  ще се проведе  на  10.11.2022 г. 

от 10 
.00

 часа в сграда с административен адрес: град София, ул. „Иван Вазов” № 3. 

 6. Ред за получаване на тръжна документация: тръжна документация се изтегля от 

електронната страница на „Холдинг БДЖ” ЕАД – www.bdz.bg, подменю „Холдинг БДЖ“ ЕАД, 

подменю „Профил на купувача“, подменю „Продажби“. 

http://www.bdz.bg/
http://www.bdz.bg/


 7. Условия за оглед на активите: оглед на активите се извършва всеки работен ден от 

10
.00

 до 16
.00

 ч., в срок до 07.11.2022 г. (включително) в присъствието на длъжностно лице. 

8. Размер на депозита за лота: 50% от началната тръжна цена без ДДС (5 735,45 лева 

/пет хиляди седемстотин тридесет и пет лева и четиридесет и пет тотинки/). Депозитът се внеся 

в срок до 08.11.2022 г. (включително) по банков път и при условията, указани в тръжната 

документация. 

9. Заявления за участие в търга ще се приемат всеки работен ден до 16
.00

 ч. на 

09.11.2022 г. в деловодството на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, град София, ул. „Иван 

Вазов” № 3, етаж 1.   

10. Изисквания към участниците:  
10.1. До участие в търга се допускат кандидати, внесли депозити за участие на името и за 

сметка на кандидата, в указания размер и срок, и подали писмено заявление, съгласно 

условията, описани в тръжната документация. 

10.2. Не се допускат до участие в търга лица, които: 

 се намират в производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация; 

 са подали в търговския регистър заявление за заличаване на вписването им като 

едноличен търговец поради прекратяване на дейността или поради установяване на 

местожителството им в чужбина; 

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

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

– Булвагон“ ЕАД към датата на подаване на документите за участие. /Под „задължения” се 

разбират такива с настъпил падеж./; 

 имат неизпълнени задължения, довели до разваляне или предсрочно прекратяване на 

договор, сключен с „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и/или свързаните с него юридически 

лица: „Холдинг БДЖ“ ЕАД/„БДЖ – Товарни превози” ЕООД/„БДЖ – Булвагон“ ЕАД. 

 са вписани в списъка по т. 1 на РМС № 441/04.06.2021 г., във връзка с наложените от 

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на 

Съединените американски щати санкции на български лица. 

11. Повторен търг ще се проведе на 30.11.2022 г. от 10
.00

 ч. в сграда с административен 

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

- тръжна документация се изтегля от електронната страница на „Холдинг БДЖ” ЕАД – 

www.bdz.bg, подменю „Холдинг БДЖ“ ЕАД, подменю „Профил на купувача“, подменю 

„Продажби“. 

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

до 25.11.2022 г. (включително);  

- депозитът за участие в повторния търг да се внася от кандидата при условията на т. 8 от 

настоящото обявление, в срок до 28.11.2022 г. (включително); 

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

 часа на 29.11.2022 г., в 

деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, град София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.  

 

Изискванията към участниците по т. 10 се прилагат и при повторния търг. 

 

 

 

 

инж. Христо Иванов 

Управител на 

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД  
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Приложение № 1 

 

№ по 

ред 
№ на ос 

Начална 

тръжна 

цена 

1 02670784 44,10 

2 069053 44,10 

3 19730985 44,10 

4 06760884 44,10 

5 049046 147,00 

6 440445 147,00 

7 81010374 147,00 

8 880370 147,00 

9 822238 147,00 

10 82895505 147,00 

11 83045809 147,00 

12 780503468 147,00 

13 577034 147,00 

14 800910160 147,00 

15 8000843 147,00 

16 79008808 147,00 

17 81013070 147,00 

18 509679 147,00 

19 1502953 147,00 

20 3528126 147,00 

21 810073150 147,00 

22 01497 147,00 

23 539093 147,00 

24 331088 147,00 

25 00091 147,00 

26 841204348 147,00 

27 82946676 147,00 

28 8303095 147,00 

29 82320612 147,00 

30 9805152 147,00 

31 83000691 147,00 

32 77071578 147,00 

33 543776 147,00 

34 790102093 147,00 

35 77083016 147,00 

36 494077 147,00 

37 563828 147,00 

38 81012476 147,00 

39 79007289 147,00 

40 880920 147,00 

№ по 

ред 
№ на ос 

Начална 

тръжна 

цена 

41 8002119522 147,00 

42 821220694 147,00 

43 821209951 147,00 

44 830817593 147,00 

45 79001017220 147,00 

46 85012247 147,00 

47 810073562 147,00 

48 8000313625 147,00 

49 134626 147,00 

50 830818839 147,00 

51 131236 147,00 

52 907111 147,00 

53 8509000397 147,00 

54 821118730 147,00 

55 79001017442 147,00 

56 7900113580 147,00 

57 78001212421 147,00 

58 811115757 147,00 

59 840401035 147,00 

60 901514 147,00 

61 557025 147,00 

62 526658 147,00 

63 00143 147,00 

64 860100351 147,00 

65 7908518 147,00 

66 7713515 147,00 

67 9709077 147,00 

68  47798 - 10.87 98,00 

69 80007222 151,90 

70 2012565 - 72 151,90 

71  2310 - 85 151,90 

72 841104061 151,90 

73 790805231 151,90 

74 760301713 151,90 

75 830717306 151,90 

76 580967 151,90 

77 7715315 151,90 

78 7005565 151,90 

79 780104478 151,90 

80 494084 132,30 

81 07448 132,30 



 


