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ОБЯВЛЕНИЕ
„БДЖ – Товарни превози” ЕООД
ОТКРИВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
за продажба в един лот на 10 /десет/ броя бракувани товарни вагони, собственост на „БДЖ –
Товарни превози“ ЕООД, в състоянието в което са, със заделяне и връщане на резервни части,
описани в Приложение № 1 към тръжната документация
1. Описание на обекта на търга: продажба в един лот на 10 /десет/ броя бракувани товарни
вагони, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, в състоянието в което са, със заделяне и
връщане на резервни части, описани в Приложение № 1 към тръжната документация.
2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване:
- началната тръжна цена – 57 351,00 лева /петдесет и седем хиляди лева и триста петдесет
и един лева/ без ДДС.
- стъпката на наддаване – 2 867,00 лева /две хиляди осемстотин и шестдесет и седем лева/.
Началната тръжна цена е формирана от началната тръжна цена на всеки един брой товарен вагон
франко местонахождението му.
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 20.01.2022 г. от 10.00 часа
в сграда с административен адрес: град София, ул. „Иван Вазов” № 3.
6. Ред за закупуване на тръжна документация: тръжната документация ще се продава в срок
до 14.01.2022 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 за закупена тръжна документация ще се издава в сграда с адрес: гр.София, ул. „Иван Вазов” №
3, стая 129 и след проверка за наличие на внесената сума в указаната банкова сметка.
За участие в търга ще се допускат кандидати, закупили тръжна документация на името и
за сметка на кандидата.

Тръжната документация се получава на хартиен носител в сградата на „Холдинг БДЖ” ЕАД в
град София, ул. „Иван Вазов” № 3, стая 210 или по електронен път, като в този случай кандидатът
заявява това чрез изпращане на платежен документ за закупената тръжна документация на имейл адрес:
dblagoev@bdz.bg.
За получаване на тръжна документация на хартиен носител се представя в оригинал фактурата за
нейното закупуване.
7. Условия за оглед на активите: оглед на активите се извършва до 17.01.2022 г. (включително),
срещу представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на длъжностно лице.
8. Размер на депозита: 50% от началната тръжна цена без ДДС. Депозитът трябва да бъде внесен
в срок до 18.01.2022 г. (включително) по банков път и при условията, указани в тръжната документация.
9. Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.00 часа на 19.01.2022 г. в
деловодството на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, град София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1.
10. Изисквания към участниците:
1. Не се допускат до участие в търга:
- юридически лица, намиращи се в производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
- еднолични търговци, намиращи в производство за обявяване в несъстоятелност или 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;
- 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/.
2. За участие в търга 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 отпадъци с кодове 16 01 17, 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 които да е видно, че
кандидатите имат право да извършват дейности с отпадъци с кодове 16 01 17, 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.
4. Не се допускат до участие в търга еднолични търговци и юридически лица 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 03.02.2022 г. от 10.00 ч. в сграда с административен 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 28.01.2022 г. (включително);
 оглед на активите се извършва при условията на т. 7 от настоящото обявление, в срок до
31.01.2022 г. (включително);

 депозитът за участие в повторния търг, се внася от кандидата при условията на т. 8 от
настоящото обявление, в срок до 01.02.2022 г. (включително);
 заявленията за участие ще се приемат до 16.00 часа на 02.02.2022 г. в деловодството на
„БДЖ – Товарни превози” ЕООД, град София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1;
 изискванията към участниците по т. 10 се прилагат и при повторния търг.
При повторния търг се прилага реда на Правилника за прилагане на Закона за публичните
предприятия, „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. и всички останали условия по утвърдената
тръжна документация, определени за провеждане на търга.
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, търгът
продължава между тях с явно наддаване. В срок от три работни дни от утвърждаването от Управителя
на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД на протокол № 1 от закритото заседание на комисията, кандидатите
се уведомяват писмено за конкретно насрочената дата за провеждане на заседанието за явно наддаване.
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, 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.
Допълнителна информация на телефони: 02/8 907 304; 02/8 907 305
Приложение: Приложение № 1 – Пономерен списък на 10 броя бракувани товарни вагони с описаните
части подлежащи на връщане.

