
DECYZJA NR 890 

z dnia 20 grudnia 2010 r. 

w sprawie otwarcia procedury udzielenia zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 
i gazu ziemnego – podziemnych zasobów naturalnych, których definicja znajduje się w art. 2 ust. 1 
pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych – w „Bloku 1–20 Nikopol”, położonym 
w obwodach Vratsa, Pleven, Lovech i Veliko Tarnovo, oraz zapowiedzi udzielenia zezwolenia 

w drodze postępowania przetargowego 

(2011/C 53/07) 

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 1–20 Nikopol”, położonym w obwodach Vratsa, Pleven, Lovech 
i Veliko Tarnovo, o powierzchni 1 962 km 2 na obszarze wyznaczonym przez współrzędne 1–24 
określone w załączniku. 

2. Zezwolenia, 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 Ministerstwie Gospodarki, Energetyki i Turystyki przy ulicy Triadica 8 w Sofii, Bulgaria, biuro nr 
813, przed upływem terminu określonego 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. 

10. Oferty ocenia się na podstawie proponowanych przez oferentów harmonogramów prac, skali 
zasobów przeznaczanych na ochronę środowiska i szkolenia, zachęt oraz zdolności w zakresie 
zarządzania i 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 wskazany w dokumentacji przetargowej rachunek Ministerstwa 
Gospodarki, Energetyki i Turystyki. 

12. Oferenci niedopuszczeni do uczestnictwa w przetargu odzyskują swoją kaucję w ciągu 14 dni po 
otrzymaniu powiadomienia o niedopuszczeniu. 

13. Kaucja zwycięskiego oferenta jest zwracana z chwilą podpisania umowy, a w przypadku pozostałych 
oferentów – w ciągu 14 dni od ogłoszenia w bułgarskim dzienniku urzędowym decyzji Rady Mini
strów o udzieleniu zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie.
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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 Sofii, Bulgaria, w języku bułgarskim, zgodnie z wymogami art. 46 ustawy o podziemnych zasobach 
naturalnych. 

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

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

17. Działania związane z wydobyciem minerałów podejmuje się po przeprowadzeniu przez właściwy 
organ oceny zgodności z rocznymi planami prac dotyczącymi poszukiwania i wydobycia. 

18. Minister Gospodarki, Energetyki i Turystyki posiada upoważnienie do: 

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

18.2. zorganizowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego. 

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

W imieniu Premiera 
Tsvetan TSVETANOV 

Sekretarz Generalny Rady Ministrów 
Rosen ZHELYAZKOV 

Sekretarz Generalny Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki 
Vladimir TUDZHAROV 

W imieniu Dyrektora Departamentu ds. Prawnych Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki 
Ilona STOYKOVA
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ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH 

Układ współrzędnych WGS 84 

nr Długość geograficzna Szerokość geograficzna 

1 24.285895 43.693381 

2 25.132128 43.652422 

3 25.133957 43.367182 

4 24.816083 43.367437 

5 24.815819 43.442488 

6 24.771522 43.442524 

7 24.771511 43.420147 

8 24.679284 43.419554 

9 24.679122 43.362442 

10 24.596459 43.362367 

11 24.595751 43.384165 

12 24.599099 43.384224 

13 24.532835 43.396060 

14 24.642696 43.395864 

15 24.642681 43.514398 

16 24.529347 43.514397 

17 24.529345 43.582535 

18 24.300775 43.582966 

19 24.300804 43.607098 

20 24.231841 43.607119 

21 24.231840 43.645052 

22 24.231840 43.649674 

23 24.285896 43.649645 

24 24.285895 43.693381 

Łączna powierzchnia: S = 1 962 km 2
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