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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 55 /петдесет и пет/ броя бракувани пътнически 

вагони, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, в състоянието в което са и 

от мястото, където се намират, със и без заделяне на части, описани в Приложение № 1 

към тръжната документация, разделени в 55 лота 

 

 

1. Описание на обекта на търга: продажба на 55 /петдесет и пет/ броя бракувани 

пътнически вагони, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, в състоянието в 

което са и от мястото, където се намират, със и без заделяне на части, описани в Приложение 

№ 1 към тръжната документация, разделени в 55 лота, за добиване на скрап.  

 

2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване: началната тръжна цена и стъпката 

на наддаване за всеки лот са посочени в Приложние № 1 към настоящото обявление. 

  Началната тръжна цена 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 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”, 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 на 

плащането им са описани в проекта на договора към тръжната документация. 

  

 5. Дата, място и час на провеждане на търга: търгът ще се проведе на 02.11.2020 г. 

от 10
.00

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

 

6. Тръжна документация се изтегля от електронната страница на „Холдинг БДЖ” 

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

„Продажби“. 

http://www.bdz.bg/


  

 7. Условия за оглед на активите: Оглед на активите се извършва по 

местонахождението им, всеки работен ден от 9
.00

 до 16
.00

 ч., в срок до 28.10.2020 г. 

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

лице. 

  

8. Размер на депозита: 20% от началната тръжна цена без ДДС за всеки лот. 

Депозитът трябва да бъде внесен в срок до 29.10.2020 г. (включително) по банков път и при 

условията, указани в тръжната документация. 

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

 

часа на 30.10.2020 г.  (включително), в деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, 

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

 

10. 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 да се допускат кандидати, закупили тръжна документация от свое 

име и за своя сметка, внесли депозит за участие в указания размер и срок, и подали писмено 

заявление съгласно условията, описани в тръжната документация; 

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

кандидати, които притежават документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО): 

 Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено по 

реда на глава пета, раздел I от ЗУО (със задължителна вписана дейност по 

оползотворяване с код R12 и налична предварителна дейност преди 

оползотворяване – рязане) и Регистрационен документ за събиране и 

транспортиране на отпадъци, издаден по реда на глава пета, раздел II от ЗУО с 

вписани превозни средства за транспортиране, от които да е видно, че 

кандидатите имат право да извършват дейности с отпадъци с код 16 01 17, 

съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците и 

разрешено количество над 2050 тона за код 16 01 17; 

или 

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

за опазване на околната среда (със задължителна вписана дейност по 

оползотворяване с код R12 и налична предварителна дейност преди 

оползотворяване – рязане) и Регистрационен документ за събиране и 

транспортиране на отпадъци, издаден по реда на глава пета, раздел II от ЗУО с 

вписани превозни средства за транспортиране, от които да е видно, че 

кандидатите имат право да извършват дейности с отпадъци с код 16 01 17, 

съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците и 

разрешено количество над 2050 тона за код 16 01 17. 

В случай, че кандидатът не притежава документ за събиране и транспортиране на 

отпадъци с посочените кодове, същият предоставя заверено копие на сключен договор с лице, 

имащо право да извършва превоз/транспортиране на отпадъци с посочения код. 

   

 11. Повторен търг ще се проведе на 13.11.2020 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“, подменю „Профил на купувача“, подменю 

„Продажби“. 

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

срок до 10.11.2020 г. (включително);  

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

8 от настоящото решение, в срок до 11.11.2020 г. (включително); 

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

 часа на 

12.11.2020 г.  (включително), в деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, град 

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

 

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

 

Приложение № 1 
 

 

лот 

№ 
№ на вагон 

Местонахождение/      

административен 

адрес 

ППП заделяне на части 

Начална 

тръжна 

цена 

стъпка 

на 

наддав

ане 

депози

т 

1 505229740277 

Екипировъчен 

Пункт Перник към 

ЛД Сф 

София 
Талига тип Т73 АД 

- комплект - 2 броя 
2 252,00 112,60 450,40 

2 505229740517 

Екипировъчен 

Пункт Перник към 

ЛД Сф 

София 
Талига тип Т73 АД 

- комплект - 2 броя 
2 252,00 112,60 450,40 

3 505229740715 

Екипировъчен 

Пункт Перник към 

ЛД Сф 

София 
Талига тип Т73 АД 

- комплект - 2 броя 
2 252,00 112,60 450,40 

4 505229741192 

Екипировъчен 

Пункт Перник към 

ЛД Сф 

София НЕ 

4 232,00 211,60 846,40 

5 505229741432 

Екипировъчен 

Пункт Перник към 

ЛД Сф 

София НЕ 

4 232,00 211,60 846,40 

6 505229741499 

Екипировъчен 

Пункт Перник към 

ЛД Сф 

София НЕ 

4 232,00 211,60 846,40 

7 505230400028 

Екипировъчен 

Пункт Перник към 

ЛД Сф 

София 

Талига тип 

Гьорлиц Va - 

комплект - 2 броя 2 766,00 138,30 553,20 

8 505230400044 

Екипировъчен 

Пункт Перник към 

ЛД Сф 

София 

Талига тип 

Гьорлиц Va - 

комплект - 2 броя 2 766,00 138,30 553,20 

9 515284400444 

Екипировъчен 

Пункт Перник към 

ЛД Сф 

София НЕ 

4 746,00 237,30 949,20 

10 515292570642 

Екипировъчен 

Пункт Перник към 

ЛД Сф 

София НЕ 

4 399,00 219,95 879,80 

11 515292571053 

Екипировъчен 

Пункт Перник към 

ЛД Сф 

София НЕ 

4 399,00 219,95 879,80 

http://www.bdz.bg/


12 515292571079 

Екипировъчен 

Пункт Перник към 

ЛД Сф 

София НЕ 

4 399,00 219,95 879,80 

13 505229741382 
гр. София, ул. 

"Стефансон" № 5 
София НЕ 

4 232,00 211,60 846,40 

14 505229742000 
гр. София, ул. 

"Стефансон" № 5 
София НЕ 

4 232,00 211,60 846,40 

15 505229740210 
гр. София, ул. 

"Стефансон" № 5 
София НЕ 

4 232,00 211,60 846,40 

16 505229740244 
гр. София, ул. 

"Стефансон" № 5 
София НЕ 

4 232,00 211,60 846,40 

17 505229740707 
гр. София, ул. 

"Стефансон" № 5 
София НЕ 

4 232,00 211,60 846,40 

18 505229741176 
гр. София, ул. 

"Стефансон" № 5 
София НЕ 

4 232,00 211,60 846,40 

19 505229741903 
гр. София, ул. 

"Стефансон" № 5 
София НЕ 

4 232,00 211,60 846,40 

20 505229742380 
гр. София, ул. 

"Стефансон" № 5 
София НЕ 

4 232,00 211,60 846,40 

21 505229743024 
гр. София, ул. 

"Стефансон" № 5 
София НЕ 

4 232,00 211,60 846,40 

22 515220471319 

гр. Пловдив, Южна 

индустриална зона, 

техническа гара 

Пловдив, Цех за 

ремонт на 

пътнически вагони 

Пловд

ив 
НЕ 

4 746,00 237,30 949,20 

23 515220475708 

гр. Пловдив, Южна 

индустриална зона, 

техническа гара 

Пловдив, Цех за 

ремонт на 

пътнически вагони 

Пловд

ив 
НЕ 

4 746,00 237,30 949,20 

24 515220476110 

гр. Пловдив, Южна 

индустриална зона, 

техническа гара 

Пловдив, Цех за 

ремонт на 

пътнически вагони 

Пловд

ив 
НЕ 

4 746,00 237,30 949,20 

25 515292570451 

гр. Пловдив, Южна 

индустриална зона, 

техническа гара 

Пловдив, Цех за 

ремонт на 

пътнически вагони 

Пловд

ив 
НЕ 

4 399,00 219,95 879,80 



26 515292570568 

гр. Пловдив, Южна 

индустриална зона, 

техническа гара 

Пловдив, Цех за 

ремонт на 

пътнически вагони 

Пловд

ив 
НЕ 

4 399,00 219,95 879,80 

27 515220471566 

гр. Горна 

Оряховица, ул. 

„Цар Освободител” 

№ 112 А 

Горна 

Оряхов

ица 

колоос 1 бр., 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 4 438,00 221,90 887,60 

28 515220471582 

гр. Горна 

Оряховица, ул. 

„Цар Освободител” 

№ 112 А 

Горна 

Оряхов

ица 

колоос 1 бр., 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 4 438,00 221,90 887,60 

29 515220471590 

гр. Горна 

Оряховица, ул. 

„Цар Освободител” 

№ 112 А 

Горна 

Оряхов

ица 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 4 658,00 232,90 931,60 

30 515220472317 

гр. Горна 

Оряховица, ул. 

„Цар Освободител” 

№ 112 А 

Горна 

Оряхов

ица 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 4 658,00 232,90 931,60 



31 515220472762 

гр. Горна 

Оряховица, ул. 

„Цар Освободител” 

№ 112 А 

Горна 

Оряхов

ица 

колоос 1 бр., 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 4 438,00 221,90 887,60 

32 515220474628 

гр. Горна 

Оряховица, ул. 

„Цар Освободител” 

№ 112 А 

Горна 

Оряхов

ица 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 4 658,00 232,90 931,60 

33 515220474669 

гр. Горна 

Оряховица, ул. 

„Цар Освободител” 

№ 112 А 

Горна 

Оряхов

ица 

колоос 1 бр., 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 4 438,00 221,90 887,60 

34 515220474719 ЖП гара Кардам  

Горна 

Оряхов

ица 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 3 709,00 185,45 741,80 

35 515220474834 ЖП гара Кардам  

Горна 

Оряхов

ица 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 3 709,00 185,45 741,80 



36 515220476169 

гр. Горна 

Оряховица, ул. 

„Цар Освободител” 

№ 112 А 

Горна 

Оряхов

ица 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 4 658,00 232,90 931,60 

37 515220476235 
гр. Русе, бул. 

"Тутракан" № 2 

Горна 

Оряхов

ица 

колоос 1 бр., 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 4 438,00 221,90 887,60 

38 515220476250 

гр. Горна 

Оряховица, ул. 

„Цар Освободител” 

№ 112 А 

Горна 

Оряхов

ица 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 4 658,00 232,90 931,60 

39 515220476276 

гр. Горна 

Оряховица, ул. 

„Цар Освободител” 

№ 112 А 

Горна 

Оряхов

ица 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 4 658,00 232,90 931,60 

40 515220476409 

гр. Горна 

Оряховица, ул. 

„Цар Освободител” 

№ 112 А 

Горна 

Оряхов

ица 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 4 658,00 232,90 931,60 



41 515220476581 
гр. Русе, бул. 

"Тутракан" № 2 

Горна 

Оряхов

ица 

колооси 2 бр.; 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 4 231,00 211,55 846,20 

42 515220478579 

гр. Горна 

Оряховица, ул. 

„Цар Освободител” 

№ 112 А 

Горна 

Оряхов

ица 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 4 658,00 232,90 931,60 

43 515220478587 ЖП гара Кардам  

Горна 

Оряхов

ица 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 3 709,00 185,45 741,80 

44 515220478629 

гр. Горна 

Оряховица, ул. 

„Цар Освободител” 

№ 112 А 

Горна 

Оряхов

ица 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 4 658,00 232,90 931,60 

45 515220478850 

гр. Горна 

Оряховица, ул. 

„Цар Освободител” 

№ 112 А 

Горна 

Оряхов

ица 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 4 658,00 232,90 931,60 



46 515219401434 ВРП Силистра 

Горна 

Оряхов

ица 

колооси 2 бр.; 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 4 045,00 202,25 809,00 

47 515219401509 ВРП Силистра 

Горна 

Оряхов

ица 

колооси 4 

бр.винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 3 627,00 181,35 725,40 

48 505229741846 

гр. Горна 

Оряховица, ул. 

„Цар Освободител” 

№ 112 А 

Горна 

Оряхов

ица 

колооси 4 бр.; 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 3 299,00 164,95 659,80 

49 505285470025 

гр. Горна 

Оряховица, ул. 

„Цар Освободител” 

№ 112 А 

Горна 

Оряхов

ица 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 4 658,00 232,90 931,60 

50 515292570386 ВД Пловдив  
Пловд

ив 
НЕ 

4 399,00 219,95 879,80 



51 505229742133 

гр. Горна 

Оряховица, ул. 

"Антон 

Страшимиров" № 

18 /жп гара/ 

Горна 

Оряхов

ица 

колооси 4 бр.; 

винтов спряг, 

буфери, 

функционен 

вентил, преводач 

на налягане, 

апарат против 

повличане, 

центробежен 

регулатор, SAB 

регулатор. 3 299,00 164,95 659,80 

52 505229740798 гара Калояновец 
Пловд

ив 
НЕ 

1 274,00 63,70 254,80 

53 505229741564 гара Калояновец 
Пловд

ив 
НЕ 

1 274,00 63,70 254,80 

54 505229740681 Пловдив 
Пловд

ив 
НЕ 

4 232,00 211,60 846,40 

55 505229742117 Пловдив 
Пловд

ив 
НЕ 

4 232,00 211,60 846,40 

 


