
POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI 

KOMISJA EUROPEJSKA 

DECYZJA NR 717 

z dnia 4 października 2010 r. 

w sprawie otwarcia procedury udzielenia zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 
i gazu ziemnego – podziemnych zasobów naturalnych – zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 pkt 3 
ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w „Bloku 1 Nowi Pazar” położonym w obwodach: 
Razgrad, Silistra, Dobricz, Szumen i Warna, oraz zapowiedzi udzielenia zezwolenia w drodze 

postępowania przetargowego 

(2010/C 352/15) 

REPUBLIKA BUŁGARII 

RADA MINISTRÓW 

Na mocy 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 rozdziałem 1 ust. 24 lit. a) ustawy o energii, 

RADA MINISTRÓW STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

1. Otwiera się postępowanie zmierzające do udzielenia zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie ropy 
naftowej i gazu ziemnego w „Bloku 1 Nowi Pazar” położonym w obwodach: Razgrad, Silistra, 
Dobricz, Szumen i Warna, o powierzchni 4 398 km 2 na obszarze wyznaczonym przez współrzędne 
1–12 określone w załączniku. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w pkt 1, udziela się w wyniku postępowania przetargowego. 

3. Okres ważności zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ustala się na 
pięć lat od dnia wejścia w życie umowy o poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, 
z możliwością przedłużenia tego okresu zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o podziemnych zasobach 
naturalnych. 

4. Termin zakupu dokumentacji przetargowej upływa o godzinie 17.00 sto dwudziestego dnia po 
opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

5. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym upływa 
o godzinie 17.00 sto trzydziestego dnia po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

6. Termin składania ofert spełniających wymogi określone w dokumentacji postępowania przetargowego 
upływa o godzinie 17.00 sto czterdziestego czwartego dnia po opublikowaniu niniejszej decyzji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

7. Oferenci nie biorą udziału w rozpatrywaniu złożonych ofert. 

8. Cenę dokumentacji przetargowej ustala się na 15 000 BGN. Dokumentację można zakupić w biurze 
813 w Ministerstwie Gospodarki, Energetyki i Turystyki przy ulicy Triadica 8 w Sofia, BULGARIA, 
w terminie ustalonym w pkt 4. 

9. Oferenci pragnący wziąć udział w postępowaniu przetargowym muszą spełniać wymogi określone 
w art. 23 ust. 1 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych.
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10. Oferty złożone przez oferentów ocenia się na podstawie proponowanych przez nich harmono
gramów prac, skali zasobów przeznaczanych na ochronę środowiska, zachęt, szkoleń oraz zdolności 
w zakresie zarządzania oraz finansowania, zgodnie z dokumentacją postępowania przetargowego. 

11. Kaucję za uczestnictwo w przetargu ustala się na 20 000 BGN; należy ją wpłacić przed upływem 
terminu ustalonego w pkt 5 na wskazane w dokumentacji przetargowej konto Ministerstwa Gospo
darki, Energetyki i Turystyki. 

12. Oferenci niedopuszczeni do uczestnictwa w przetargu odzyskują całą sumę kaucji w ciągu 14 dni po 
otrzymaniu powiadomienia o niedopuszczeniu. 

13. Kaucja zwycięskiego oferenta ulega zwrotowi z chwilą podpisania umowy, a w przypadku pozosta 
łych oferentów – w ciągu 14 dni od ogłoszenia w bułgarskim dzienniku urzędowym decyzji Rady 
Ministrów o udzieleniu pozwolenia na poszukiwanie i wydobycie. 

14. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym oraz oferty w ramach tegoż 
postępowania składa się w Ministerstwie Gospodarki, Energetyki i Turystyki przy ulicy Triadica 8 
w Sofia, BULGARIA, w Bułgarii, zgodnie z wymogami art. 46 ustawy o podziemnych zasobach 
naturalnych. 

15. Oferty muszą być zgodne z wymogami i spełniać warunki dokumentacji przetargowej. 

16. Postępowanie przetargowe prowadzi się również w przypadkach, gdy do udziału w nim zakwalifikuje 
się tylko jeden z oferentów. 

17. Minister Gospodarki, Energetyki i Turystyki Bułgarii posiada upoważnienie do: 

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

17.2. oraz do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego. 

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

Premier 
Boyko BORISOV 

Sekretarz Generalny Rady Ministrów 
Rosen ZHELYAZKOV 

w imieniu Sekretarza Generalnego Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki 
Ivanka RAICHKOVA 

Dyrektor 
Departamentu ds. Prawnych 
Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki 
Veselin DRAGNEV
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ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH 

W systemie współrzędnych WGS 84 

nr Długość geograficzna Szerokość geograficzna 

1 27.000000 43.765300 

2 28.000000 43.761200 

3 28.000000 43.743499 

4 27.969000 43.736500 

5 28.002442 43.448378 

6 28.000000 43.256597 

7 27.601900 43.256600 

8 27.601867 43.276767 

9 27.159606 43.277669 

10 27.159558 43.259661 

11 27.011711 43.259581 

12 27.011717 43.295597 

Łączna powierzchnia: S = 4 398 km 2
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