
DECYZJA NR 777 

z dnia 5 października 2009 r. 

w sprawie otwarcia procedury udzielenia koncesji 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 1-18 „Trakija” położonym w obwodzie 
Chaskowo, oraz w sprawie powiadomienia, że koncesja zostanie udzielona na podstawie 

procedury przetargowej 

(2009/C 276/09) 

REPUBLIKA BUŁGARII 

RADA MINISTRÓW 

Zgodnie z art. 5 ust. 2, art. 42 ust. 1 pkt 1 i art. 44 ust. 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, 
w związku z art. 4 ust. 2 pkt 16 i ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy o zapewnieniu dodatkowych źródeł energii, 

RADA MINISTRÓW STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

1. Otwiera się procedurę udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziem
nego w bloku 1-18 „Trakija” na obszarze 940,12 km 2 o współrzędnych określonych w pkt 1–10 
załącznika. 

2. Koncesji, o której mowa w pkt 1, udziela się w drodze procedury przetargowej. 

3. Określa się, że okres objęty koncesją na poszukiwanie i wydobycie wynosi pięć lat od daty wejścia 
w życie umowy na poszukiwanie i wydobycie, z możliwością przedłużenia go na mocy art. 31 ust. 3 
ustawy o podziemnych zasobach naturalnych. 

4. Procedura przetargowa o udzielenie koncesji, o której mowa w pkt 1, odbywa się 150 dni po 
opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w budynku Ministerstwa 
Gospodarki, Energetyki i Turystyki przy ul. Triadica 8 w Sofii. 

5. Termin zakupu dokumentacji przetargowej upływa o godzinie 17.00, w 120 dniu po opublikowaniu 
niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

6. Termin składania wniosków zgłoszeń udziału w przetargu upływa o godzinie 17.00 w 130 dniu po 
opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

7. Termin składania ofert przetargowych upływa zgodnie z dokumentacją przetargową o godzinie 17.00 
w 144. dniu po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

8. Udział w procedurze przetargowej nie wymaga osobistej obecności zainteresowanych stron. 

9. Cenę dokumentacji przetargowej ustala się na 500 BGNL. Dokumentację przetargową można nabyć 
w biurze nr 802 w budynku Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki przy ul. Triadica 8 
w Sofii, w terminie określonym w pkt 5. 

10. Uczestnicy procedury przetargowej muszą spełnić wymogi określone w art. 23 ust. 1 ustawy 
o podziemnych zasobach naturalnych. 

11. Oferty podlegają ocenie w oparciu o określone w dokumentacji przetargowej zaproponowane harmo
nogramy pracy, zasoby przeznaczone na ochronę środowiska i szkolenia, kwestie dodatkowe, a także 
w oparciu o zdolności w zakresie zarządzania i możliwości finansowe. 

12. Wadium za uczestnictwo w przetargu ustala się na kwotę 10 000 BGN, płatną w terminie okre 
ślonym w pkt 6 na wskazany w dokumentacji przetargowej rachunek bankowy Ministerstwa Gospo
darki, Energetyki i Turystyki. 

13. Wnioskodawcy, którzy nie zostali dopuszczeni do uczestnictwa w przetargu, otrzymają zwrot 
wadium w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o odrzuceniu oferty.
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14. Wadium oferenta, który wygrał przetarg, jest zatrzymywane, a wadia złożone przez pozostałych 
uczestników zwraca się w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w krajowym monitorze rządowym 
decyzji Rady Ministrów o udzieleniu koncesji na poszukiwanie i wydobycie. 

15. Zgłoszenia uczestnictwa w procedurze przetargowej oraz oferty w ramach procedury przetargowej 
składa się w Ministerstwie Gospodarki, Energetyki i Turystyki przy ul. Triadica 8 w Sofii w języku 
bułgarskim zgodnie z wymogami art. 46 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych. 

16. Oferty przetargowe muszą być zgodne z wymogami i warunkami określonym w dokumentacji 
przetargowej. 

17. Przetarg odbędzie się, nawet jeżeli do udziału zostanie dopuszczony tylko jeden oferent. 

18. Minister Gospodarki, Energetyki i Turystyki: 

18.1. przekazuje tekst niniejszej decyzji do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz 
w bułgarskim dzienniku urzędowym, a także na stronie internetowej Rady Ministrów; 

18.2. organizuje wykonanie postępowania przetargowego. 

19. Odwołania od niniejszej decyzji można kierować do Najwyższego Sądu Administracyjnego w terminie 
14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Premier 
Bojko BORISOW 

Sekretarz Generalny Rady Ministrów 
Rosen ŻELJAZKOW 

Za zgodność z oryginałem, 
Dyrektor Kancelarii Rady Ministrów 
Weselin DAKOW
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ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH GEOGRAFICZNYCH 

Współrzędne geograficzne (system współrzędnych z 1950 r.) bloku 1-18 „Trakija”: 

1. 41° 50′ 34,275″ N 25° 42′ 41,441″ E 

2. 41° 50′ 45,014″ N 26° 00′ 44,523″ E 

3. 41° 52′ 55,884″ N 26° 00′ 42,506″ E 

4. 41° 53′ 06,026″ N 26° 22′ 23,117″ E 

5. 41° 49′ 17,984″ N 26° 22′ 24,265″ E 

granica z Turcją i Grecją: 

6. 41° 39′ 31,125″ N 26° 04′ 10,596″ E 

7. 41° 39′ 23,120″ N 25° 49′ 25,406″ E 

8. 41° 46′ 21,391″ N 25° 49′ 17,766″ E 

9. 41° 46′ 18,068″ N 25° 42′ 36,679″ E 

10. 41° 50′ 34,275″ N 25° 42′ 41,441″ E
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