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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: 

24 /двадесет и четири/ позиции резервни части и материали, собственост на 

„Холдинг БДЖ“ ЕАД, в състоянието в което са, намиращи се на територията на 

Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, описани подробно в Приложение № 1 

към тръжната документация, в 1 /един/ лот 

1. Обекта на търга: продажба на 24 /двадесет и четири/ позиции резервни части и 

материали, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, в състоянието в което са, намиращи се на 

територията на Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, описани подробно в 

Приложение № 1 към тръжната документация, в 1 /един/ лот. 

2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване: 

Начална тръжна цена – 14 322,29 лв. (четиринадесет хиляди триста двадесет и два лева и 

двадесет и девет стотинки). 

Стъпка на наддаване – 429,67 лв. (четиристотин двадесет и девет лева и шестдесет и седем 

стотинки). 

 Началната тръжна цена е в лева без ДДС, формирана от началните тръжни цени на всяка 

една позиция, франко местонахождението на всеки актив. 

 ДДС се начислява върху достигнатата 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. 

Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е закрито. 

4. Начин на плащане: Всички дължими плащания по сключения договор и начина им на 

плащане са описани в проекта на договора към тръжната документация. 

5. Дата, място и час на провеждане на търга: търгът ще се проведе на 26.04.2021 г. от 

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

Вазов” № 3. 

6. Ред за закупуване на тръжна документация: тръжна документация ще се продава в 

срок до 20.04.2021 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: 

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,  

IBAN: BG56 BPBI 7942 1088 7457 02 

BIC: BPBIBGSF 

Титуляр: „Холдинг БДЖ” ЕАД 

Фактура ще се издава след проверка за наличие на внесената сума в указаната банкова 

сметка. 
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За участие в търга ще се допускат лица, закупили тръжна документация на името и 

за сметка на кандидата. 

Тръжната документация ще се получава на хартиен носител в сградата на „Холдинг БДЖ“ 

ЕАД в град София, ул. „Иван Вазов” № 3, стая 210 срещу представяне на оригинал на фактурата 

за нейното закупуване или по електронен път, като в този случай кандидатът заявява това чрез 

изпращане на сканирана фактура за закупената тръжна документация на имейл адрес: 

ebikova@bdz.bg.  

 

7. Размер на депозита за участие в търга: 50% от началната тръжна цена без ДДС да 

бъде внесен по банков път, и при условията, указани в тръжната документация, в срок до 

22.04.2021 г. (включително). 

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 21.04.2021 г. 

(включително), срещу представяне на фактура за закупена тръжна документация, 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 23.04.2021 г. в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. „Иван Вазов” № 3, 

етаж 1.  

10. Изисквания към участниците:  

- До участие в търга се допускат кандидати, закупили на името и за сметка на кандидата 

тръжна документация, внесли депозит за участие в указания размер и срок, и подали писмено 

заявление съгласно условията описани в тръжната документация. 

 - Не се допускат до участие в търга еднолични търговци и юридически лица, намиращи се 

в производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация, 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, и/или „БДЖ – Булвагон“ ЕАД към датата на 

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

11. Повторен търг ще се проведе на 20.05.2021 г. от 10.00 часа в сградата на „Холдинг 

БДЖ“ ЕАД, 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 14.05.2021 г. (включително). 

− депозитът за участие в повторния търг, да се внесе от кандидата при условията на т. 7 

от настоящото обявление, в срок до 18.05.2021 г. (включително). 

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

до 17.05.2021 г. (включително).  

− заявленията за участие ще се приемат  всеки работен ден до 16.00 часа на 19.05.2021 

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. 

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. Кандидатите се уведомяват писмено за конкретно 

насрочената дата за провеждане на заседанието за явно наддаване, в срок от три работни дни от 

утвърждаването от Изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД на протокол № 1 от 

закритото заседание на комисията.  

 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 и 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. 

Приложение: Приложение № 1 – наименование, брой и местонахождение на активите, 

депозит, начална тръжна цена и стъпка на наддаване. 

Допълнителна информация на телефон: 02/8 907 304, 0884 134 201 

  Приложение № 1 

       

Депозит за лота /в лева/: 7 161,14    
   

Начална тръжна цена лота /в лева без ДДС/: 14 322,29    
   

Стъпка на наддаване за лота /в лева/: 429,67    
   

Позиция  

№ 
код 

Наименование на 

материалите 
код 

Местонахож

дение 

 

мяр

ка 

 

количе

ство 

Начална 

тръжна 

цена 

   

1 5400270 САБ РЕГУЛАТОР 330 ВАРНА бр 16 654,56 
   

2 5400270 САБ РЕГУЛАТОР 330 ВАРНА бр 2 81,82 
   

3 5400572 

SAB РЕГУЛАТОР 3 

АТ 330 ВАРНА бр 3 122,73 
   

4 5400572 

SAB РЕГУЛАТОР 3 

АТ 330 ВАРНА бр 9 368,19 
   

5 5400572 

SAB РЕГУЛАТОР 3 

АТ 330 ВАРНА бр 1 40,91 
   

6 5400696 

ПЕЧКА ЕЛ. 

КУПЕЙНА 330 ВРУ  РУСЕ бр 307 1304,75 
   

7 5400696 

ПЕЧКА ЕЛ. 

КУПЕЙНА 330 ВРУ  РУСЕ бр 7 29,75 
   

8 5400697 БГУ 330 ВРУ  РУСЕ бр 3 1115,64 
   

9 5400697 БГУ 330 ВРУ  РУСЕ бр 3 1115,64 
   

10 5400698 

ГЕНЕРАТОР ТИП 

СБГ - 2 330 ВРУ  РУСЕ бр 3 3060,00 
   

11 5400698 

ГЕНЕРАТОР ТИП 

СБГ - 2 330 ВРУ  РУСЕ бр 4 4080,00 
   

12 5400703 

ВЕНИЛАТОРИ ЗА 

ВАГОНИ 330 ВРУ  РУСЕ бр 3 95,64 
   

13 5400704 

ДИНАМО  ТИП 

ФАГА 330 ВРУ  РУСЕ бр 6 95,64 
   

14 5400088 

ВЪЗДУШЕН 

РЕЗЕРВОАР 330 ВРЦ РУСЕ бр 2 37,18 
   

15 5400088 

ВЪЗДУШЕН 

РЕЗЕРВОАР 330 ВРЦ РУСЕ бр 2 37,18 
   

16 5400092 СТРАНИЧНА ВРАТА 330 ВРЦ РУСЕ бр 64 369,92 
   

17 5400092 СТРАНИЧНА ВРАТА 330 ВРЦ РУСЕ бр 8 46,24 
   

18 5400124 ВРАТА ЧЕЛНА 330 ВРЦ РУСЕ бр 8 46,24 
   

19 5400270 САБ РЕГУЛАТОР 330 ВРЦ РУСЕ бр 26 1063,66 
   

20 5400276 МЕДЕН КАБЕЛ 330 ВРЦ РУСЕ м 0,21 1,12 
   

21 5400276 МЕДЕН КАБЕЛ 330 ВРЦ РУСЕ м 0,3 1,60 
   

22 5400276 МЕДЕН КАБЕЛ 330 ВРЦ РУСЕ м 0,16 0,85 
   

23 5400276 МЕДЕН КАБЕЛ 330 ВРЦ РУСЕ м 0,1 0,53 
   

24 5400696 

ПЕЧКА ЕЛ. 

КУПЕЙНА 330 ВРЦ РУСЕ бр 130 552,50 
   

 


