
PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI 

KOMISJA 

DECYZJA NR 128 

z dnia 5 marca 2009 r. 

w sprawie otwarcia procedury udzielenia zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 
i gazu ziemnego – podziemnych zasobów naturalnych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1-7 „Tarnak” położonym w regionach Plewen 
i Wraca, oraz w sprawie powiadomienia dotyczącego planowanego przetargu na udzielenie 

zezwolenia 

(2009/C 130/06) 

RADA MINISTRÓW 

POSTANOWIŁA 

Zgodnie z art. 5 ust. 2, art. 42 ust. 1 pkt 1 i art. 44 ust. 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, 
oraz uwzględniając art. 4 ust. 2 pkt 16 i art. 1 ust. 24 lit. a) ustawy o energii 

RADA MINISTRÓW POSTANOWIŁA: 

1. otworzyć procedurę udzielenia zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziem
nego w bloku 1-7 „Tarnak”, na obszarze o powierzchni 253,39 km 2 , którego granice wyznaczają 
współrzędne 1–15 określone w załączniku; 

2. ogłosić, że zezwolenie, o którym mowa w pkt 1, zostanie udzielone w drodze przetargu; 

3. określić, że okres objęty zezwoleniem na poszukiwanie i wydobycie wynosi pięć lat od daty rozpo
częcia obowiązywania umowy na poszukiwanie i wydobycie, z możliwością przedłużenia na mocy 
art. 31 ust. 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych; 

4. przetarg na udzielenie zezwolenia zgodnie z pkt 1 odbędzie się w 150–tym dniu po opublikowaniu 
niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w budynku Ministerstwa Gospodarki 
i Energetyki przy ulicy Triadica 8 w Sofii; 

5. ostateczny termin zakupu dokumentacji przetargowej upływa o godzinie 17.00 w 120–tym dniu po 
opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

6. ostateczny termin zgłoszenia udziału w przetargu upływa o godzinie 17.00 w 130–tym dniu po 
opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

7. ostateczny termin składania wniosków przetargowych upływa o godzinie 17.00 w 144–tym dniu po 
opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

8. udział w przetargu nie wymaga osobistej obecności zainteresowanych stron; 

9. cena dokumentacji przetargowej wynosi 500 BGN (500 bułgarskich lewów), dokumentację przetar
gową można nabyć w biurze nr 802 w Ministerstwie Gospodarki i Energetyki przy ulicy Triadica 8 
w Sofii, w okresie określonym w pkt 5; 

10. uczestnicy przetargu muszą spełnić wymogi określone w art. 23 ust. 1 ustawy o podziemnych 
zasobach naturalnych; 

11. wnioski uczestników przetargu będą oceniane na podstawie zaproponowanych programów pracy, 
instrumentów ochrony środowiska i narzędzi szkoleniowych, kwestii dodatkowych, a także zdolności 
uczestników w zakresie zarządzania i ich możliwości finansowych;
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12. wadium za udział w przetargu wynosi 10 000 BGN (10 000 bułgarskich lewów) i należy je wpłacić 
przed upływem terminu określonego w pkt 6 na konto Ministerstwa Gospodarki i Energetyki wska
zane w dokumentacji przetargowej; 

12.1. w przypadku niedopuszczenia kandydata do udziału w przetargu wadium zwracane jest w terminie 
14 dni od daty poinformowania kandydata o niedopuszczeniu go do udziału w przetargu; 

12.2. wadium kandydata, który wygrał przetarg, jest zatrzymywane, a wadia pozostałych kandydatów 
zwraca się w terminie 14 dni od daty opublikowania w bułgarskim Dzienniku Urzędowym decyzji 
Rady Ministrów o udzieleniu pozwolenia na poszukiwanie i wydobycie; 

13. zgłoszenia udziału w przetargu oraz propozycje kandydatów dotyczące warunków przetargu należy 
składać w języku bułgarskim w budynku Ministerstwa Gospodarki i Energetyki przy ulicy Triadica 8 
w Sofii, zgodnie z wymogami art. 46 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych; 

14. wnioski przetargowe muszą być zgodne z wymogami i spełniać warunki określone w dokumentacji 
przetargowej; 

15. przetarg odbędzie się, nawet jeżeli dopuszczony zostanie tylko jeden kandydat; 

16. Ministerstwo Gospodarki i Energetyki jest upoważnione do: 

16.1. wysłania tekstu niniejszej decyzji do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz 
w bułgarskim Dzienniku Urzędowym, a także na stronie internetowej Rady Ministrów; 

16.2. wyznaczenia członków komisji odpowiedzialnej za organizację i przeprowadzenie przetargu; 

17. odwołania od niniejszej decyzji można kierować do Najwyższego Sądu Administracyjnego w okresie 
14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

W imieniu premiera 
Meglena PLUGCHIEVA 

W imieniu głównego sekretarza rady ministrów 
Veselin DAKOV 

Za zgodność z oryginałem 
Dyrektor Kancelarii 
Veselin DAKOV
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ZAŁĄCZNIK 

WSPÓŁRZĘDNE GRANIC BLOKU 1-7 TARNAK 

Współrzędne geograficzne (układ współrzędnych: 1942): 

1. 43° 30′ 59,664″ N 23 °48′ 00,012″ E 

2. 43° 31′ 00,000″ N 23° 52′ 00,000″ E 

3. 43° 28′ 00,000″ N 23° 52′ 00,000″ E 

4. 43° 28′ 00,000″ N 23° 57′ 48,000″ E 

5. 43° 28′ 32,000″ N 23° 57′ 48,000″ E 

6. 43° 28′ 32,000″ N 24° 00′ 02,000″ E 

7. 43° 29′ 03,000″ N 24° 00′ 02,000″ E 

8. 43° 29′ 03,000″ N 24° 08′ 17,000″ E 

9. 43° 26′ 42,000″ N 24° 08′ 17,000″ E 

10. 43° 26′ 42,000″ N 24° 12′ 04,000″ E 

11. 43° 22′ 59,880″ N 24° 12′ 04,000″ E 

12. 43° 22′ 59,880″ N 24° 00′ 00,000″ E 

13. 43° 25′ 59,880″ N 24° 00′ 00,000″ E 

14. 43° 25′ 59,880″ N 23° 48′ 00,000″ E 

15. 43° 30′ 59,664″ N 23° 48′ 00,012″ E
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