
Изх. № 15/ 24.01.2015 г.
ДО УЧАСТНИЦИТЕ 
В ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
„Ремонт на Народно читалище „Развитие -1 9 2 1 , с. Дъбово, община Мъглиж, 
финансиран по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ 
по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места “  от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Уважаеми участници,

Във връзка с постъпило запитване по чл. 1016, ал. 6 ог ЗОП даваме настоящото разяснение 
относно публична покана с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Развитие -  1921, с. 
Дъбово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за 
отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените 
места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), 
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР)

Въпрос 1:
На зададен въпрос под номер 3

76 Изкърпване на мазилка около прозорци с 
ширина до 15 см. м.л. 390,3

78 Изкърпване на мазилка около врати с ширина 
до 15 см. м.л. 156,18

За оформяне на страниците около прозорците и вратите е предвидено само нзкьрпваие 
с мазилка, моля да уточните трябва ли да се предвиди допълнително обработване на 
страниците, и ако ДА какви допълнителни дейности трябва да се предвидят и в кои позиции 
да се включат.

С Ваше писмо с изх. № 12 от 21.01.2015 г. получихме следния отговор:
„Следва да се предвиди в позиция 76 „Изкърпване мазилка около прозорци с ширина 

до 15 см.”, респективно в позиция 78 „Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 
см.” допълнително обработване с дълбокопроникващ грунд на страниците около прозорци 
и врати преди полагане на минералната мазилка.”



Молим за допълнителни разяснения. В горните позиции трябва ли да се 
предвидят допълнителни дейности за оформяне на отворите около вратите и 
прозорците от вътрешната страна -  шпакловка и латекс, и ако какви дейности. 
какви количества и в кои позиции да се включат.

Ви даваме следните разяснения:

Вънрос 1

Следва да се предвидят в позиция 76 „Изкърпване мазилка около прозорци с ширина 
до 15 см.”, респективно в позиция 78 „Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.” 
допълнителна шпакловка и латекс за оформяне на отворите около врати и прозорци от 
вътрешната страна, съгласно количествата посочени в тези позиции.

РАЗВИТИЕ -  1921


