
POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI 

KOMISJA EUROPEJSKA 

DECYZJA NR 853 

z dnia 12 października 2012 r. 

otwierająca procedurę przyznania zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu 
ziemnego, stanowiących podziemne zasoby naturalne zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o podziemnych zasobach naturalnych, w „Bloku 1–22 Teres”, zlokalizowanym w wyłącznej strefie 
ekonomicznej Republiki Bułgarii na Morzu Czarnym, oraz zapowiadająca przyznanie zezwolenia 

w oparciu o procedurę przetargową 

(2012/C 394/17) 

REPUBLIKA BUŁGARII 

RADA MINISTRÓW 

Zgodnie z art. 5 ust. 2, art. 7 ust. 2 pkt 8, art. 42 ust. 1 pkt 1 i art. 44 ust. 3 ustawy o podziemnych 
zasobach naturalnych oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 16 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania 
postępowań przetargowych w zakresie przyznawania zezwoleń na poszukiwanie i wydobycie oraz udzie
lania koncesji na eksploatację podziemnych zasobów naturalnych zdefiniowanych w ustawie o podziemnych 
zasobach naturalnych, przyjętego decyzją Rady Ministrów nr 231 z 2010 r., 

RADA MINISTRÓW POSTANOWIŁA CO NASTĘPUJE: 

1. Otwiera się procedurę przyznania zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu 
ziemnego w „Bloku 1–22 Teres”, zlokalizowanym w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki 
Bułgarii na Morzu Czarnym, na obszarze 4 032 km 2 wyznaczonym współrzędnymi 1–7 określonymi 
w załączniku. 

2. Przyznanie zezwolenia, o którym mowa w pkt 1, następuje w drodze procedury przetargowej, 
zgodnie z którą oferenci nie są obecni przy rozpatrywaniu ofert. 

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

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

5. Termin składania zgłoszeń udziału w postępowaniu przetargowym upływa o godzinie 17.00 w 140. 
dniu po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

6. Termin składania ofert spełniających wymogi dokumentacji przetargowej upływa o godzinie 17.00 
w 155. dniu po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

7. Cenę dokumentacji przetargowej ustala się na 10 000 BGN. Dokumentację przetargową można nabyć 
w pok. nr 902 w budynku Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki przy ul. Triaditsa 8 
w Sofii, Bulgaria, w terminie określonym w pkt 4.
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7.1. Kwotę określoną w pkt 7 należy wpłacić na rachunek bankowy Ministerstwa Gospodarki, Energetyki 
i Turystyki: 

BIC rachunku BNB dla płatności w walucie bułgarskiej (BGN) – BNBGBGSD; 

kod SWIFT rachunku BNB dla płatności w walutach obcych – BNBGBGSF; 

IBAN – BG79 BNBG 9661 3000 1026 01; 

BNB (Narodowy Bank Bułgarii) – siedziba główna. 

7.2. W tytule przelewu należy wpisać: Zakup dokumentacji przetargowej dotyczącej „Bloku 1–22 Teres” 
w imieniu wnioskodawcy, którego nazwisko jest obowiązkowo podane na przelewie. 

7.3. Osoba odbierająca dokumentację przetargową podpisuje w imieniu wnioskodawcy oświadczenie 
o zachowaniu poufności informacji w niej zawartych. 

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

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

10. Wadium z tytułu udziału w postępowaniu przetargowym wynosi 15 000 BGN i jest płatne w terminie 
określonym w pkt 5 na rachunek bankowy Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki: 

BIC rachunku BNB dla płatności w walucie bułgarskiej (BGN) – BNBGBGSD; 

kod SWIFT rachunku BNB dla płatności w walutach obcych – BNBGBGSF; 

IBAN – BG17 BNBG 9661 3300 1026 01 

BNB (Narodowy Bank Bułgarii) – siedziba główna. 

11. Wnioskodawcy, którzy nie zostali dopuszczeni do uczestnictwa w przetargu otrzymają zwrot wadium 
w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o odrzuceniu oferty. 

12. Wadium zwycięskiego oferenta podlega zwrotowi w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy, natomiast 
wadia pozostałych oferentów są zwracane w terminie 14 dni od publikacji decyzji w sprawie przy
znania zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie w Monitorze Państwowym Rady Ministrów. 

13. Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym oraz oferty przetargowe należy składać w Minister
stwie Gospodarki, Energetyki i Turystyki przy ul. Triaditsa 8 w Sofii, Bulgaria, w języku bułgarskim 
zgodnie z wymogami art. 46 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych. 

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

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

16. Minister Gospodarki, Energetyki i Turystyki jest upoważniony do: 

16.1. przesłania tekstu niniejszej decyzji do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

16.2. zorganizowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego. 

17. Niniejszą decyzję publikuje się w Monitorze Państwowym oraz na stronie internetowej Rady Mini
strów.
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18. Odwołania od niniejszej decyzji można kierować do Najwyższego Sądu Administracyjnego w terminie 
14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Premier 
Boyko BORISOV 

Sekretarz Generalny Rady Ministrów 
Rosen ZHELYAZKOV
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ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH „BLOKU 1–22 TERES” 

Układ współrzędnych WGS 84 

Nr Długość geograficzna 
(° ′ ″) 

Szerokość geograficzna 
(° ′ ″) 

1. 29° 07′ 28.85″ 42° 48′ 47.00″ 

2. 30° 34′ 10.00″ 42° 48′ 03.00″ 

3. 29° 58′ 30.00″ 42° 33′ 27.00″ 

4. 29° 49′ 36.00″ 42° 29′ 24.00″ 

5. 29° 34′ 20.00″ 42° 26′ 24.00″ 

6. 29° 20′ 45.00″ 42° 14′ 28.00″ 

7. 29° 07′ 32.31″ 42° 11′ 22.71″
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	Decyzja nr 853 z dnia 12 października 2012 r. otwierająca procedurę przyznania zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, stanowiących podziemne zasoby naturalne zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w Bloku 1–22 Teres , zlokalizowanym w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Bułgarii na Morzu Czarnym, oraz zapowiadająca przyznanie zezwolenia w oparciu o procedurę przetargową (2012/C 394/17)

