
Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на  1 353 броя товарни вагони, 
собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и заложени по реда на ЗОЗ в полза на „Българска банка за 

развитие“ АД 
 

Във връзка с проведен на 16.10.2017 г. търг с тайно наддаване за продажба на 1 353 броя товарни 
вагони, собственост на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД и заложени по реда на Закона за 
особените залози в полза на „Българска банка за развитие” АД (ББР), към които е пристъпено към 
изпълнение с вписване № 2016080301534 в Централния регистър на особените залози и предвид 
разпоредбата на т. 8 от раздел X „Ред за провеждане на търга” от „Правила за продажба на заложено по 
реда на ЗОЗ имущество” (Правилата), се обявява за печеливш следният участник в търга:    

 

№ на лот  

 

Стар № на вагон 

 

 

Нов № на вагон 

 

Наддавач 

445 315253682654 315253682654 BLESS TRANS SERV SRL. 

565 315253693164 315253693164 BLESS TRANS SERV SRL. 

697 315253720199 315253720199 BLESS TRANS SERV SRL. 

781 315253722179 315253722179 BLESS TRANS SERV SRL. 

801 315253722708 315253722708 BLESS TRANS SERV SRL. 

861 315253724431 315253724431 BLESS TRANS SERV SRL. 

867 315253724555 315253724555 BLESS TRANS SERV SRL. 

 
За горепосочените лотове товарни вагони няма участници, класирани на второ място.  
 
Протоколът на назначената тръжна комисия за проведения търг е на разположение на подалият 

заявление кандидат за участие, след отправено писмено искане към ББР.   
 
Съгласно изискванията на т. 9 от раздел X „Ред за провеждане на търга” от Правилата, 

спечелилият търга участник за съответните лотове следва да сключи Договор за продажба- Приложение 
№ 5 от Правилата, в срок от 5 работни дни от обявяване на резултатите от търга или до 24.10.2017 г., 
включително.  

 
За повече информация спечелилият участник може да се свърже с:   

 
Яница Янкова, тел. +359 2 9306 371, yankova.y@bdbank.bg  
Димитър Бабански, тел. +359 2 9306 302, babanski.d@bdbank.bg   

 
В случай, че спечелилият участник не се яви да сключи договор за продажба в горепосочения 

срок, депозитът не подлежи на връщане. 
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