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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 306,163 тона (триста и шест тона сто шестдесет и три кг.) скрап от 

черни метали, 0,366 тона (триста шестдесет и шест кг.) скрап от цветни метали и 5,769 

тона (пет тона седемстотин шестдесет и девет кг.) отпадъци от акумулаторни батерии за 

скрап, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, описани по вид и местонахождение в 

Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 3 лота 

 

1. Обект на търга: продажба на 306,163 тона (триста и шест тона сто шестдесет и три 

кг.) скрап от черни метали, 0,366 тона (триста шестдесет и шест кг.) скрап от цветни метали и 

5,769 тона (пет тона седемстотин шестдесет и девет кг.) отпадъци от акумулаторни батерии за 

скрап, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, описани по вид и местонахождение в 

Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 3 лота. 

2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване: 

 

Лот № Начална тръжна цена в лева без ДДС Стъпка на наддаване 

1 68 310,19 лв. 6 831,01 лв. 

2 43 738,36 лв. 4 373,83 лв. 

3 74 203,90 лв. 7 420,39 лв. 

 

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

скрапа. 

При продажбата на скрапа се прилага чл. 163а от Закона за данък върху добавената 

стойност /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” в сила от 16.06.2020 г. 

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. 
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5. Дата, място и час на провеждане на търга: търгът ще се проведе на 12.01.2023 г. 

от 10
.00

 часа в сградата на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, с административен адрес: гр. София, ул. 

„Иван Вазов” № 3. 

6. Тръжна документация: тръжната документация се изтегля от електронната 

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

„Профил на купувача“, подменю „Продажби“.  

7. Депозит за участие в търга: размерът на депозита е 50% от началната тръжна цена 

без ДДС за съответния лот, като се внася по банков път и при условията указани в тръжната 

документация, в срок до 10.01.2023 г. (включително). 

За участие в търга ще се допускат лица, внесли депозит/и на името и за сметка на 

кандидата. 

8. Условия за оглед на активите, обект на търга: оглед на активите се извършва по 

местонахождението им, всеки работен ден от 9
.00

 до 16
.00

 ч., в срок до 09.01.2023 г. 

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

лице.  

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

 

часа на 11.01.2023 г. в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. „Иван Вазов” 

№ 3, етаж 1.  

10. Изисквания към участниците:  

10.1. До участие в търга ще се допускат кандидати, внесли депозит/и 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 еднолични търговци и юридически 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 ми в чужбина; 

 имат задължения към „Холдинг БДЖ” ЕАД и/или свързаните с него юридически 

лица – „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, 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./; 

10.3. Не се допускат до участие в търга еднолични търговци и юридически лица, които 

не притежават следните документи:   

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

на глава пета, раздел I от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) 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 кандидатът 

имат право да извършва дейности с отпадъци с посочените по-долу разрешени количества и 

кодове, 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 /ЗООС/ 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 кандидатът имат право да извършва дейности с 

отпадъци с посочените по-долу разрешени количества и кодове, съгласно Наредба № 2 от 

23.07.2014 г. за класификация на отпадъците; 

В случай, че кандидатът не притежава регистрационен документ за събиране и 

транспортиране на отпадъци с посочения код, същият да притежава сключен договор с лице, 

имащо такъв документ с посочените по-долу код и количество.  
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№ 
Код от Наредба № 2 от 23.07.2014 

г. за класификация на отпадъците 
Количество /в тона/ 

1 120101     1,000 

2 160117 310,000 

3 160118     1,000 

4   160601*     2,500 

5   160602*     4,000 

 

11. Повторен търг ще се проведе на 27.01.2023 г. от 10
.00

 часа в сградата на „Холдинг 

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

 тръжна документация се изтегля при от електронната страница на „Холдинг БДЖ” 

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

„Продажби“; 

 депозитът за участие в повторния търг се внася от кандидата при условията на т. 7 

от настоящото обявление, в срок до 25.01.2023 г. (включително). 

 оглед на активите се извършва при условията на т. 8 от настоящото обявление,  в  

срок до 24.01.2023 г. (включително). 

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

 часа на 26.01.2023 г. 

в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1. 

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

 

 Приложение: Приложение № 1 – Опис на 306,163 тона (триста и шест тона сто 

шестдесет и три кг.) скрап от черни метали, 0,366 тона (триста шестдесет и шест кг.) скрап от 

цветни метали и 5,769 тона (пет тона седемстотин шестдесет и девет кг.) отпадъци от 

акумулаторни батерии за скрап, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, описани по вид и 

местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 3 лота. 

 

 

Съвет на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД: 

 

 

Иво Тодоров   инж. Атанас Атанасов  Петко Петков 

Председател   Изпълнителен директор   

 

 

 

Калин Стоянов      Валя Петрова 
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Приложение № 1 
 

Опис 

на 

306,163 тона (триста и шест тона сто шестдесет и три кг.) скрап от черни метали, 

0,366 тона (триста шестдесет и шест кг.) скрап от цветни метали и 5,769 тона (пет тона 

седемстотин шестдесет и девет кг.) отпадъци от акумулаторни батерии за скрап, 

собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, описани по вид и местонахождение, разделени в 3 

лота и  начална тръжна цена на всеки лот 
 

ЛОТ № 1 

 

Вид скрап и местонахождение по структурни звена в 

„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД/„БДЖ - Товарни 

превози“ ЕООД- ППП София и ПТП София  

Количество в 

тонове  

Цена в  

лв/тон 

Начална 

тръжна цена 

1. НЕСОРТИРАН ОТПАДЪК ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ 56,829 351,90 лв. 19 998,13 лв. 

Район Подуяне при „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 0,090 351,90 лв. 31,67 лв. 

Район Мездра при „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 5,169 351,90 лв. 1 818,97 лв. 

ЦРЕТСВ - Подуяне при „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД 44,520 351,90 лв. 15 666,59 лв. 

ВР цех Перник при „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД 0,750 351,90 лв. 263,93 лв. 

ВР цех Мездра при „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД 6,300 351,90 лв. 2 216,97 лв. 

2. БРАКУВАНИ КОЛООСИ 102,320 401,31 лв. 41 062,04 лв. 

Район София при „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 102,000 401,31 лв. 40 933,62 лв. 

Вагонно депо Надежда при „БДЖ - Пътнически превози“ 

ЕООД 0,320 401,31 лв. 128,42 лв. 

3. БРАКУВАНИ РАМИ ОТ ТАЛИГИ 5,400 401,31 лв. 2 167,07 лв. 

ВР цех Мездра при „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД 5,400 401,31 лв. 2 167,07 лв. 

4. БРАКУВАНИ ТАЛИГИ ОТ ВАГОНИ 1,020 401,31 лв. 409,34 лв. 

ВР цех Мездра при „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД 1,020 401,31 лв. 409,34 лв. 

5. Неразкомплектовани агрегати и части, включващи 

черен и цветен скрап 13,700 332,35 лв. 4 553,20 лв. 

Район Подуяне при „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 13,700 332,35 лв. 4 553,20 лв. 

6. Алуминиеви отпадъци 0,007 1 466,25 лв. 10,27 лв. 

Район София при „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 0,003 1 466,25 лв. 4,40 лв. 

Вагонно депо Надежда при „БДЖ - Пътнически превози“ 

ЕООД 0,004 1 466,25 лв. 5,87 лв. 

7. Бронзови отпадъци 0,015 5 004,38 лв. 75,07 лв. 

Вагонно депо Надежда при „БДЖ - Пътнически превози“ 

ЕООД 0,015 5 004,38 лв. 75,07 лв. 

8. NI-CD акумулаторни батерии 0,011 494,06 лв. 5,43 лв. 

Вагонно депо Надежда при „БДЖ - Пътнически превози“ 

ЕООД 0,011 494,06 лв. 5,43 лв. 

9. Pb акумулаторни батерии 0,030 988,13 лв. 29,64 лв. 

Район София при „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 0,010 988,13 лв. 9,88 лв. 

Район Мездра при „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 0,020 988,13 лв. 19,76 лв. 

Общо количество скрап: 179,332 

 

68 310,19 лв. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛОТ № 2 

 

Вид скрап и местонахождение по структурни звена в 

„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД/„БДЖ - Товарни 

превози“ ЕООД- ППП Пловдив и ПТП Пловдив 

Количество в 

тонове  

Цена в  

лв/тон 

Начална 

тръжна цена 

1. НЕСОРТИРАН ОТПАДЪК ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ 21,806 351,90 лв. 7 673,53 лв. 

ВРЦ Пловдив при „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 6,459 351,90 лв. 2 272,92 лв. 

ВРУ Септември при „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 1,717 351,90 лв. 604,21 лв. 

ВР цех Пловдив при „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД 13,630 351,90 лв. 4 796,40 лв. 

2. Стоманени стружки(начупени и неначупени) 0,050 183,60 лв. 9,18 лв. 

ВРУ Септември при „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 0,050 183,60 лв. 9,18 лв. 

3. БРАКУВАНИ РАМИ ОТ ТАЛИГИ 75,850 401,31 лв. 30 439,36 лв. 

ВРЦ Пловдив при „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 75,850 401,31 лв. 30 439,36 лв. 

4. БРАКУВАНИ КОЛООСИ 7,200 401,31 лв. 2 889,43 лв. 

ВР цех Пловдив при „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД 7,200 401,31 лв. 2 889,43 лв. 

5. БРАКУВАНИ РАМИ ОТ ТАЛИГИ 2,500 401,31 лв. 1 003,28 лв. 

ВР цех Пловдив при „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД 2,500 401,31 лв. 1 003,28 лв. 

6. Алуминиеви отпадъци 0,013 1 466,25 лв. 19,06 лв. 

ВРЦ Пловдив при „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 0,013 1 466,25 лв. 19,06 лв. 

7. NI-CD акумулаторни батерии 3,450 494,06 лв. 1 704,52 лв. 

ВРЦ Пловдив при „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 3,450 494,06 лв. 1 704,52 лв. 

Общо количество скрап: 110,869 

 

43 738,36 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛОТ № 3 

 
Вид скрап и местонахождение по структурни звена в 

„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД/„БДЖ - Товарни 

превози“ ЕООД- ППП Горна Оряховица и ПТП Горна 

Оряховица 

Количество в 

тонове  

Цена в  

лв/тон 

Начална 

тръжна цена 

1. НЕСОРТИРАН ОТПАДЪК ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ 5,437 351,90 лв. 1 913,28 лв. 

ВРЦ Горна Оряховица при „БДЖ - Товарни превози“ 

ЕООД 0,007 351,90 лв. 2,46 лв. 

ВРУ Русе при „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 0,162 351,90 лв. 57,01 лв. 

ВРУ Варна при „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 1,100 351,90 лв. 387,09 лв. 

Локомотивно депо Русе при „БДЖ - Товарни превози“ 

ЕООД 2,300 351,90 лв. 809,37 лв. 

Екипировъчен пункт Плевен при „БДЖ - Товарни превози“ 

ЕООД 0,500 351,90 лв. 175,95 лв. 

ВВЗ Долапите при „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД 0,968 351,90 лв. 340,64 лв. 

ВР цех Синдел при „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД 0,400 351,90 лв. 140,76 лв. 

2. Стоманени стружки(начупени и неначупени) 0,002 183,60 лв. 0,37 лв. 

ВРЦ Горна Оряховица при „БДЖ - Пътнически превози“ 

ЕООД 0,002 183,60 лв. 0,37 лв. 

3. Неразкомплектовани агрегати и части, включващи 

черен и цветен скрап 14,049 4 901,44 лв. 68 860,33 лв. 

Лок. Депо  Горна Оряховица при „БДЖ - Пътнически 

превози“ ЕООД 14,049 4 901,44 лв. 68 860,33 лв. 

4. Алуминиеви отпадъци 0,194 1 466,25 лв. 284,45 лв. 

ВРЦ Горна Оряховица при „БДЖ - Пътнически превози“ 

ЕООД 0,010 1 466,25 лв. 14,66 лв. 

ВРЦ Русе при „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 0,010 1 466,25 лв. 14,66 лв. 

ВРУ Варна при „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 0,154 1 466,25 лв. 225,80 лв. 

Локомотивно депо Русе при „БДЖ - Товарни превози“ 

ЕООД 0,020 1 466,25 лв. 29,33 лв. 

5. Медни отпадъци 0,137 7 012,50 лв. 960,72 лв. 

ВРЦ Русе при „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 0,043 7 012,50 лв. 301,54 лв. 

Локомотивно депо Русе при „БДЖ - Товарни превози“ 

ЕООД 0,094 7 012,50 лв. 659,18 лв. 

6. NI-CD акумулаторни батерии 0,134 494,06 лв. 66,21 лв. 

ВРУ Русе при „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 0,120 494,06 лв. 59,29 лв. 

ВРУ Варна при „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 0,014 494,06 лв. 6,92 лв. 

7. Pb акумулаторни батерии 2,144 988,13 лв. 2 118,54 лв. 

Лок. Депо  Горна Оряховица при „БДЖ - Пътнически 

превози“ ЕООД 2,144 988,13 лв. 2 118,54 лв. 

Общо количество скрап: 22,097 

 

74 203,90 лв. 

 
 

 


