
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

DECYZJA NR 807

z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie otwarcia procedury udzielenia zezwolenia na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego – podziemnych zasobów naturalnych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 
ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1–22 „Teres” położonym w wyłącznej 
strefie ekonomicznej Republiki Bułgarii na Morzu Czarnym oraz w sprawie powiadomienia 

o udzieleniu zezwolenia w drodze przetargu

(2015/C 126/04)

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 natural
nych oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 16 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania procedur przetargowych w zakresie 
przyznawania zezwoleń na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż oraz udzielania koncesji na wydobywanie podziemnych 
zasobów naturalnych określonych w ustawie o podziemnych zasobach naturalnych przyjętej dekretem Rady Ministrów 
nr 231 z 2010 r.

RADA MINISTRÓW PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1. Rada Ministrów otwiera procedurę udzielenia zezwolenia na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej 
i gazu ziemnego w bloku 1–22 „Teres” położonym w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Bułgarii na 
Morzu Czarnym, o powierzchni 4 032 km2, o współrzędnych punktów granicznych od nr 1 do nr 7 określonych 
w załączniku.

2. Rada Ministrów informuje, że udzielenie zezwolenia zgodnie z pkt 1 odbędzie się w drodze przetargu in absentia.

3. Rada Ministrów ustala, że okres objęty zezwoleniem na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wynosi pięć lat od 
daty rozpoczęcia obowiązywania umowy na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, z możliwością przedłużenia go 
zgodnie z 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu 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. Rada Ministrów ustala cenę dokumentacji przetargowej na 10 000 BGN. Dokumentację przetargową można 
nabyć w Ministerstwie Energetyki w terminie określonym w pkt 4 po przedstawieniu zlecenia płatniczego.

7.1. Kwotę określoną w pkt 7 należy wpłacić na rachunek bankowy Ministerstwa Energetyki.

7.2. W zleceniu płatniczym należy wpisać: „Zakup dokumentacji przetargowej dotyczącej bloku 1–22 »Teres« na rzecz 
[nazwa/nazwisko wnioskodawcy]”.

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

8. Kandydaci do udziału w przetargu muszą spełnić wymogi określone w art. 23 ust. 1 ustawy o podziemnych 
zasobach naturalnych.

9. Wnioskodawca (a w przypadku grupy przedsiębiorstw – każde z przedsiębiorstw należących do grupy) powinien 
złożyć oświadczenie o braku występowania okoliczności przewidzianych w art. 2 ustawy o powiązaniach gospo
darczych i finansowych ze spółkami zarejestrowanymi w jurysdykcjach o preferencyjnym systemie opodatkowa
nia, osobami z nimi związanymi i ich właścicielami (Dz.U. Republiki Bułgarii Nr 1 z 2014 r.) w związku z § 1 
postanowień uzupełniających albo potwierdzenie występowania okoliczności przewidzianych w art. 4 tejże 
ustawy.
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10. Całkowite przychody netto ze sprzedaży za ostatnie trzy lata obrotowe osiągnięte przez wnioskujące przedsię
biorstwo, a w przypadku grupy przedsiębiorstw – przez co najmniej jedno z przedsiębiorstw należących do 
grupy, powinny wynosić – w zależności od daty założenia wnioskującego podmiotu – nie mniej niż 
150 000 000 EUR. Jeśli wniosek składa grupa przedsiębiorstw niebędąca osobą prawną, wymogi określone 
w niniejszym punkcie obowiązują całą grupę;

lub

10.1. Wnioskodawca (a w przypadku grupy przedsiębiorstw – co najmniej jedno z przedsiębiorstw należących do 
grupy) powinien przedłożyć rekomendację wystawioną przez bank lub inną instytucję finansową, w której stwier
dza się, że wnioskodawca posiada niezbędne środki finansowe na realizację poszukiwania i rozpoznawania złóż 
ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze bloku 1–22 „Teres”;

lub

10.2. Wnioskodawca (a w przypadku grupy przedsiębiorstw – co najmniej jedno z przedsiębiorstw należących do 
grupy) powinien przedłożyć list intencyjny sporządzony przez bank lub inną instytucję finansową, w którym 
stwierdza się, że wnioskodawca otrzyma niezbędne środki finansowe na realizację poszukiwania i rozpoznawania 
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze bloku 1–22 „Teres”.

11. Oferty wnioskodawców będą oceniane na podstawie zaproponowanych programów pracy, środków na ochronę 
środowiska i korzyści dodatkowych przewidzianych w dokumentacji przetargowej.

12. Rada Ministrów ustala, że wadium z tytułu udziału w przetargu będzie wynosić 15 000 BGN i należy je wpłacić 
przed upływem terminu ustalonego w pkt 5 na rachunek bankowy Ministerstwa Energetyki.

13. W przypadku niedopuszczenia wnioskodawcy do przetargu wadium zostanie mu zwrócone w terminie 14 dni od 
daty wejścia w życie decyzji o niedopuszczeniu podjętej przez komisję odpowiedzialną za wybór wykonawcy.

14. Wadium wpłacone przez zwycięskiego oferenta zostanie mu zwrócone w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia 
obowiązywania umowy, a wadia pozostałych uczestników przetargu – w terminie 14 dni od daty opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Republiki Bułgarii decyzji Rady Ministrów o udzieleniu zezwolenia na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złóż.

15. Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu oraz oferty przetargowe zgodne z warunkami przetargu należy 
składać w Biurze Podawczym Ministerstwa Energetyki, w języku bułgarskim, zgodnie z wymogami art. 46 ustawy 
o podziemnych zasobach naturalnych.

16. Oferty przetargowe muszą być zgodne z wymogami i spełniać warunki wymienione w dokumentacji 
przetargowej.

17. Przetarg odbędzie się, nawet jeżeli dopuszczony zostanie tylko jeden wnioskodawca.

18. Rada Ministrów upoważnia Ministra Gospodarki i Ministra Energetyki do:

18.1. przekazania tekstu niniejszej decyzji do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

18.2. zorganizowania i przeprowadzenia przetargu.

19. Niniejszą decyzję publikuje się w Dzienniku Urzędowym Republiki Bułgarii oraz na stronie internetowej Rady 
Ministrów.

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

Z up. Premiera
Tomisław DONCZEW

Z up. Głównego Sekretarza Rady Ministrów
Weselin DAKOW

Dyrektor Kancelarii
Weselin DAKOW
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ZAŁĄCZNIK

Wykaz współrzędnych punktów opisujących obszar bloku 1–22 „Teres”

Współrzędne geograficzne zgodnie z układem współrzędnych WGS84

Lp. Długość geograficzna wschodnia Szerokość geograficzna północna

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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