
 

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ОТ 

ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГА  
„Програма за развитие на селските райони”  

2007 – 2013 г. 

 

 

 
 

 
Изх. № 20/ 09.10.2014 г. 
ДО УЧАСТНИЦИТЕ  
В ПРОЦЕДУРА 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: 

„Ремонт на Народно читалище „Заря – 1905, с. Тулово, община Мъглиж, финансиран 

по договор №24/322/00758/23.07.2014 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 даваме настоящото разяснение относно процедура за 
възлагане обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Ремонт на Народно читалище 
„ Заря – 1905, с. Тулово, община Мъглиж, финансиран по договор 

№24/322/00758/23.07.2014 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: 
 
Моля да уточните: Покриване на покрив с керемиди – керемидите 100% налични ли са или 
има и доставка на нови керемиди. 
 
Въпрос 2: 
 
Моля да уточните: Минералната вата върху таван колко сантиметра е. 
 
Въпрос 3: 
 
Има ли изискване към минералната мазилка – силикатна, силиконова или друг вид и какъв 
цвят. 
 
Ви даваме следните разяснения: 
 
Въпрос 1  



Керемидите не са налични – следва да се предвиди и цена за доставка на такива, която 
следва да се включи в позиция 19 „Покриване с керемиди”. 

 
Въпрос 2  

Минералната вата върху таван следва да е 10 см. 
 

Върпрос 3  
 Минералната мазилка следва да е силикатна, а цветът ще бъде определен в последствие.  

 

ГЕРГАНА МАРИНОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА НЧ „ЗАРЯ – 1905 г.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


