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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ОТКРИТА 
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Строително-монтажни работи по възстановяване на покриви на сгради и 
възстановяване на църковен храм по обособени позиции: с уникален номер в РОП
00073-2018-0050, за Обособена позиция № 3 -  Възстановяване на църковен храм „Св. 
Архангел Михаил“, с. Миндя.

Въпрос №1:
Част Конструкции 2 и Конструкции 3 файловете не се отварят, респективно не 

можем да намерим информация за позиция: Изработка и монтаж метална стълба, 
включително грундиране с боядисване -  1 брой. Моля , да изпратите чертеж в подходящ 
формат.

За обществената поръчка с предмет: Строително-монтажни работи по 
възстановяване на покриви на сгради и възстановяване на църковен храм по 
обособени позиции: Обособена позиция № 1 -  Възстановяване на покрива на Детска 
градина „Звездица“, с. Шемшево, Детска градина „Ивайло“, гр. Велико Търново и покрив 
(столова) на Основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново; Обособена 
позиция № 2 -  Възстановяване на покрива на Основно училище „Димитър Благоев“, гр. 
Велико Търново; Обособена позиция № 3 -  Възстановяване на църковен храм „Св. 
Архангел Михаил“, с. Миндя; Обособена позиция № 4 -  Ремонт на тавана на 
физкултурен салон в ДГ „Иванка Ботева“ гр. Велико Търново, заедно с цялата 
информация по поръчката е публикуван проект по части за обекта по обособена позиция 
№3. При сканирането на всички материали по частите на проекта е използвана една и 
съща програма, респективно след като могат да се виждат публикуваните материали по 
останалите части, следва да могат да се виждат и файловете по Част Конструкции 2 и 
Конструкции 3. Възложителят счита, че проблемът за невъзможността да се отварят 
файловете не е в сканираните материали. Препоръчително е да се използват актуални 
версии на архивиращи програми (winrar, winzip и др.), както и актуални версии на 
програми за визуализация на .pdf формат (adobe acrobat reader, nitro pdf и др.).

Въпрос №2:
В строителната част -  позиция преместване на ел. захранване -  1 бр., не се разбира 

за какво става въпрос; Моля за изясняване на този въпрос с нужните чертеж?

Съществуващото външно ел. захранване на църковния храм "Св. Архангел Михаил" е 
изпълнено чрез прокарани въздушно ел. кабели от стълба за улично осветление до 
сградата на храма, (към електромера). Дължината на въздушното захранване е около 5-6 
м. Трасето на ел. кабелите попада в обхвата на ново проектирания външен нартекс пред 
основния вход на храма, което налага технологично и от безопасност, техния демонтаж 
при изпълнение на СМР по изграждане на новопроектирания външен нартекс. След
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изграждане на външния нартекс ( стоманобетонова пристройка с масивни колони, 
капители и арки), следва да се възстанови ел. захранването на храма, като се преместят 
ел. кабелите от стълба за УО до нова точка на фасадата на храма, за осъществяване връзка 
с електромера в храма.
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