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ДО 
. ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

Относно: обявена обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, по реда 
на чл. 187 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: ,,Събиране, 
анализ и оценка на данни за горите с цел прилагане на gaiв-loss метода, базиран 
на баланса между прихода и ра3хода на въглерод, и разработване на нов 
изчислителен модел за изчисляване на емисиите и поглътителите .за сектор 
,,Земеползване, изменение в земеползването и горско стопанство (ЗИЗГС)" 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Съобщаваме Ви, че на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава срокът за 
подаване на оферти в обявена обществена поръчка чрез събиране на оферти с 
обява по реда на чл. 187 от ЗОП с предмет: ,,Събиране, анализ и оценка на· данни за 
горите с цел прилагане на gaiп-loss метода, базиран на баланса между прихода и 
разхода на въглерод, и разработване на нов изчислителен модел :ш изчисляване на 
емисиите и поглътителите за сектор „Земеползване, изменение в земеползването и 
горско стопанство (ЗИЗГС)" 

Крайният срок за подаване на оферти е до 17:30 часа на 22.06.2018 r. 

На 25.06.2018 r. от 10:00 часа, в сградата на Изпълнителна агенция по околна
среда, намираща се в гр. София, бул. "Цар Борис III" №136, ще се проведе открито 
заседание на комисията за разгражда.не оценка и класиране на постъпилите оферти, 
назначеfiа със Заповед :на Възложит -�
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ГЕОРГИ БАЛЧЕВ � 
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чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във 
връзка с чл. 2 ЗЗЛД


