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Изх. № Т-91-00-42 

Дата: 28.05.2018 г. 

 

ДО 

УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„МОНИТОРИНГ НА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ 

ПРЕЗ 2018 г. 2019 г.“ с пет обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Мониторинг на морски плажове на територията на област 

Добрич“; 

Обособена позиция № 2 „Мониторинг на морски плажове на територията на област 

Варна“; 

Обособена позиция № 3 „Мониторинг на морски плажове на територията на област 

Бургас, част 1“; 

Обособена позиция № 4 „Мониторинг на морски плажове на територията на област 

Бургас, част 2“; 

Обособена позиция № 5 „Мониторинг на морски плажове на територията на област 

Бургас, част 3“ 

 

ОТНОСНО: ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 На основание чл. 106, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) дадени 

указания от възложителя на 21.05.2018 г. и във връзка с чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), с настоящото Ви уведомяваме, че на 31.05.2018 

г., от 16,00 ч., в централната административна сграда на Министерство на туризма, находяща се 

в гр. София, ул. „Съборна“ № 1, етаж 4, стая № 46 ще бъдат отворени ценовите предложения от 

офертите на допуснатите до този етап участници в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП): 

„МОНИТОРИНГ НА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ПРЕЗ 2018 г. 2019 г.“ с пет обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Мониторинг на морски плажове на територията на област Добрич“; 
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Обособена позиция № 2 „Мониторинг на морски плажове на територията на област Варна“; 

Обособена позиция № 3 „Мониторинг на морски плажове на територията на област Бургас, част 

1“; Обособена позиция № 4 „Мониторинг на морски плажове на територията на област Бургас, 

част 2“; Обособена позиция № 5 „Мониторинг на морски плажове на територията на област 

Бургас, част 3“, открита с Решение № Т-РД-27-29/06.03.2018 г. 

 На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. 

 

 

С уважение, 

(П) 

Зал. данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД 

Председател на комисията 

 

 

Изготвил: 

Ивелин Славов, член на комисията:………………………… 


