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О Б Я В Л Е Н И Е 

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД 

ОТКРИВА 

търг с тайно наддаване за продажба на 8 /осем/ броя моторни превозни средства, 

собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са, разделени  в 8 лота,  

както следва: 

1. Описание на обекта на търга: продажба на 8 /осем/ броя моторни превозни 

средства, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са, разделени  в 8 лота, 

както следва: 

Лот 

№ Вид МПС Марка Модел ДК № Местоположение на автомобила 

1 Лек автомобил Пежо 607 СВ 88-84 АВ „Холдинг БДЖ” ЕАД, Локомотивно 

депо София, ул. „Заводска” № 1 

2 Лек автомобил Пежо 407 С 99-33 ХН 
„Холдинг БДЖ” ЕАД, Централна 

жп гара София, бул. „Кн. Мария-

Луиза” № 102 

3 Лек автомобил Лада Нива 21213 С 51-50МС гр. Стара Загора 

4 
Леко товарен  

автомобил 
Рено Канго СА 04-32 РК ПВЦ „Приморско”, гр. Приморско 

5 Лек автомобил Форд Галакси СА 65-35 РК „Холдинг БДЖ” ЕАД, Локомотивно 

депо София, ул. „Заводска” № 1 

6 Лек автомобил Мерцедес Е 500 С 46-46 ХВ 
„Холдинг БДЖ” ЕАД, гараж 

инфраструктура, бул. „Кн. Мария-

Луиза” 

7 Лек автомобил Митцубиши Паджеро С 26-47 КХ ПВЦ „Паничище“ 

8 Лек автомобил Пежо 407 СА 99-33ТК „Холдинг БДЖ” ЕАД, Локомотивно 

депо София, ул. „Заводска” № 1 

 

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

наддаване за всеки лот са, както следва: 

Лот 

№ Вид МПС Марка Модел ДК № 

Начална 

тръжна 

цена в 

лева без 

ДДС 

Стъпка на 

наддаване в 

лева 

1 Лек автомобил Пежо 607 СВ 88-84 АВ 1300,00 130,00 

2 Лек автомобил Пежо 407 С 99-33 ХН 1320,00 132,00 

3 Лек автомобил Лада Нива 21213 С 51-50МС 500,00 50,00 

4 

Леко товарен  

автомобил Рено Канго СА 04-32 РК 1010,00 101,00 
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Лот 

№ Вид МПС Марка Модел ДК № 

Начална 

тръжна 

цена в 

лева без 

ДДС 

Стъпка на 

наддаване в 

лева 

5 Лек автомобил Форд Галакси СА 65-35 РК 1260,00 126,00 

6 Лек автомобил Мерцедес Е 500 С 46-46 ХВ 14950,00 1495,00 

7 Лек автомобил Митцубиши Паджеро С 26-47 КХ 1530,00 153,00 

8 Лек автомобил Пежо 407 СА 99-33ТК 1150,00 115,00 

 Началната тръжна цена е в лева без ДДС, франко местонахождението на всеки лот. 

ДДС се начислява върху достигната 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 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. 

 

Вид на заседанието: 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 

 

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 27.10.2020 

г. от 10
.00

 часа в сградата на „Холдинг БДЖ” ЕАД в град София, ул. „Иван Вазов” № 3.   

 

6. Ред за получаване на тръжна документация: тръжната документация ще се 

получава на хартиен носител в сградата на „Холдинг БДЖ” ЕАД в град София, ул. „Иван 

Вазов” № 3, стая 210, или се изтегля по електронен път от интернет страницата на „Холдинг 

БДЖ” ЕАД – holding.bdz.bg, подменю „Профил на купувача“, подменю „Продажби“ 

 

7. Условия за оглед на активите: оглед на активите  се извършва до 22.10.2020 г. 

(включително), в присъствието на длъжностно лице, съгласно условията указани в тръжната 

документация.  
 

8. Размер на депозита: 50% от началната тръжна цена без ДДС за съответния лот. 

Депозитът следва да бъде внесен в срок до 23.10.2020 г. (включително) по банков път и при 

условията, указани в тръжната документация. 

 

9. Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 26.10.2020 г.  
(включително), всеки работен ден до 16

.00
 часа, в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, 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 „Холдинг БДЖ” ЕАД и/или свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Товарни 

превози” ЕООД и/или „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, към датата на подаване на 

документите за участие. /Под „задължения” се разбират такива с настъпил падеж/; 

 За участие в търга ще се допускат кандидати, внесли депозит за участие в 

указания размер и срок, и подали писмено заявление съгласно условията, описани в тръжната 

документация. 
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11. Повторен търг ще се проведе на 05.11.2020 г. от 10
.00

 ч. в сградата на „Холдинг 

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

 тръжна документация ще се получава при условията на т. 6 от настоящото 

обявление; 

 оглед на активите ще се извършва при условията на т. 7 от настоящото 

обявление, в срок до 02.11.2020 г. (включително);  

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

условията на т. 8 от настоящото обявление, в срок до 03.11.2020 г. (включително). 

 заявленията за участие ще се приемат до 04.11.2020 г. (включително), всеки 

работен ден до 16
.00

 часа,  в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. „Иван 

Вазов” № 3, етаж 1. 

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

Допълнителна информация на телефон: 02/8 907 304 

 

 


