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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 41 бракувани единици тягов      подвижен състав /ТПС/, в състоянието, 

в което са и от мястото, където се намират, със заделяне на части, собственост на 

"БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, за добиване на скрап, описани в Приложение № 

1 към тръжната документация, разделени в 41 лота. 

1. Описание на обекта на търга: продажба на продажба на на 41 бракувани 

единици тягов      подвижен състав /ТПС/, в състоянието, в което са и от мястото, където се 

намират, със заделяне на части, собственост на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, за 

добиване на скрап, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 41 

лота. 

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

ал. 2, 4 и 5 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 09.07.2021 

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“ ЕАД, подменю „Профил на купувача“, 

подменю „Продажби“. 

 7.Условия за оглед на активите: оглед на активите ще се извършва до 06.07.2021 г. 

(включително), срещу представяне на фактура за закупена тръжна документация, в 

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

Депозитът да бъде внесен в срок до 07.07.2021 г. (включително) по банков път и при 

условията, указани в тръжната документация. 

 9. Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 08.07.2021 г.  
(включително), всеки работен ден до 16

.00
 часа, в деловодството на „БДЖ – Пътнически 

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

 10. 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 – 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/; 

  - 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. Да се 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 отпадък с код 16 01 17 и код 16 01 18, 

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

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 който да е видно, че 

кандидатите имат право да извършват дейности с отпадък с код 16 01 17 и код 16 01 18, 

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

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 посочените кодове. 

  

 11. Повторен търг ще се проведе на 22.07.2021 г. от 10
.00

 ч. в сграда с 

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

 тръжна документация ще 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 ще се извършва при условията на т. 7 от настоящото 

обявление, в срок до 19.07.2021 г. (включително);  

 депозитът за участие в повторния търг, да бъде внесен от кандидата при 

условията на т. 8 от настоящото обявление, в срок до 20.07.2021 г. (включително); 

 заявленията за участие ще се подават до 21.07.2021 г. (включително), всеки 

работен ден до 16
.00

 часа,  в деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, град 

София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1; 
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 изискванията към участниците по т. 10 се прилагат и при повторния търг. 

 

Приложение: Приложение № 1 – опис на активите, начална тръжна цена, стъпка на 

наддаване и депозит по лотове.  

 

Допълнителна информация на телефон: 02/8 907 304, 0884 134 201 
Приложение № 1 

                                                                                                       

Лот 

№ 

Наименование 

на актива 

№ на ТПС Начална 

тръжна цена /в 

лева/ 

Стъпка на 

наддаване /в 

лева/ 

Депозит /в 

лева/ 

1 Локомотив  52-035.3 10 408,13 лв. 520,40 лв. 2 081,62 лв. 

2 Локомотив  52-048.6 10 824,25 лв. 541,21 лв. 2 164,85 лв. 

3 Локомотив  52-064.3 7 911,44 лв. 395,57 лв. 1 582,28 лв. 

4 Локомотив  52-066.8 10 602,32 лв. 530,11 лв. 2 120,46 лв. 

5 Локомотив  52-202.9 6 191,50 лв. 309,57 лв. 1 238,30 лв. 

6 Локомотив  52-227.6 10 824,25 лв. 541,21 лв. 2 164,85 лв. 

7 ЕМВ  32-141/32-341/32-

342/32-142 

62 909,63 лв. 3 145,48 лв. 12 581,92 лв. 

8 ДМВ  95520010041-5/ 

95520010042-3 

3 813,27 лв. 190,66 лв. 762,65 лв. 

9 Локомотив  44101.4 3 904,82 лв. 195,24 лв. 780,96 лв. 

10 ЕМВ  32-079/080 88 530,35 лв. 4 426,51 лв. 17 706,07 лв. 

11 ЕМВ  32-101/102 93 919,06 лв. 4 695,95 лв. 18 783,81 лв. 

12 ЕМВ 32-023/32-024 70 674,46 лв. 3 533,72 лв. 14 134,89 лв. 

13 дизелов 

локомотив 
55-203.4 22 801,71 лв. 1 140,08 лв. 4 560,34 лв. 

14 дизелов 

локомотив 
55-047.5 22 801,71 лв. 1 140,08 лв. 4 560,34 лв. 

15 Локомотив  07-028.4 78 972,14 лв. 3 948,60 лв. 15 794,42 лв. 

16 Локомотив  07-030.0 78 972,14 лв. 3 948,60 лв. 15 794,42 лв. 

17 Локомотив  07-084.7 21 299,83 лв. 1 064,99 лв. 4 259,96 лв. 

18 Локомотив  07-123.3 78 972,14 лв. 3 948,60 лв. 15 794,42 лв. 

19 Локомотив  55-101.0 14 460,81 лв. 723,04 лв. 2 892,16 лв. 



20 ЕМВ  32-081/32-281/32-

282/32-082 

74 819,36 лв. 3 740,96 лв. 14 963,87 лв. 

21 ЕМВ 32-115/32-315/32-

316/32-116 

82 363,55 лв. 4 118,17 лв. 16 472,71 лв. 

22 Локомотив  55-064.0 14 303,24 лв. 715,16 лв. 2 860,64 лв. 

23 Локомотив  55-081.4 14 719,35 лв. 735,96 лв. 2 943,87 лв. 

24 Локомотив  55-083.0 14 719,35 лв. 735,96 лв. 2 943,87 лв. 

25 електрически 

локомотив  
42179.2 118 319,18 лв. 5 915,95 лв. 23 663,83 лв. 

26 дизелов 

локомотив 
55073.1 9 836,94 лв. 491,84 лв. 1 967,38 лв. 

27 дизелов 

локомотив 
55080.5 14 719,35 лв. 735,96 лв. 2 943,87 лв. 

28 дизелов 

локомотив 
55108.5 9 836,94 лв. 491,84 лв. 1 967,38 лв. 

29 дизелов 

локомотив 
55156.5 14 719,35 лв. 735,96 лв. 2 943,87 лв. 

30 ЕМВ  32-083/32-283/32-

284/32-084 

93 759,57 лв. 4 687,97 лв. 18 751,91 лв. 

31 ЕМВ 32-077/32-078 96 992,79 лв. 4 849,63 лв. 19 398,55 лв. 

32 ЕМВ 32-103/32-104 96 992,79 лв. 4 849,64 лв. 19 398,55 лв. 

33 ЕМВ 32-107/32-108 99 307,76 лв. 4 965,38 лв. 19 861,55 лв. 

34 ЕМВ 32-153/32-154 91 144,96 лв. 4 557,24 лв. 18 228,99 лв. 

35 Локомотив  98520055071.5 8 322,29 лв. 416,11 лв. 1 664,45 лв. 

36 Локомотив  91520044167-2 6 935,24 лв. 346,76 лв. 1 387,04 лв. 

37 ЕМВ 9452 0032109.1/ 

32309.7/32310.5/ 

9452 0032110.9 

76 641,41 лв. 3 832,07 лв. 15 328,28 лв. 

38 ЕМВ 9452 0032111.7/ 

32311.3/32312.5/ 

9452 0032112.1 

60 475,29 лв. 3 023,76 лв. 12 095,05 лв. 

39 Дизелов 

локомотив  
92520677005.7 6 935,24 лв. 346,76 лв. 1 387,04 лв. 

40 Дизелов 

локомотив  
92520677008.1 8 877,11 лв. 443,85 лв. 1 775,42 лв. 

41 ЕМВ  32123.2/32323.8/32

324.6/32124.0 

93 362,34 лв. 4 668,11 лв. 18 672,46 лв. 

 


