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Europeiska unionens officiella tidning

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

BESLUT nr 655
av den 23 oktober 2008
om inledandet av ett förfarande för beviljande av tillstånd för prospektering och undersökningar
avseende olja och naturgas – underjordiska naturresurser i enlighet med artikel 2.1.3 i lagen om
underjordiska naturresurser, i block 1–12 Knezja, som ligger i regionerna Vratsa, Pleven, Lovetj,
Gabrovo och Veliko Tarnovo samt tillkännagivande av det planerade förfarandet för beviljande av
tillstånd
(2009/C 36/09)
REPUBLIKEN BULGARIEN
MINISTERRÅDET

I enlighet med artikel 5.2, artikel 42.1.1 och artikel 44.3 i lagen om underjordiska naturresurser, och med
beaktande av artikel 4.2.16 och § 1 punkt 24a i energilagen,
BESLUTAR MINISTERRÅDET FÖLJANDE:

1.

Ett förfarande ska inledas för beviljande av tillstånd för prospektering och undersökningar avseende
råolja och naturgas i block 1–12 Knezja, med en areal på 1 348,45 km2 och i enlighet med de koordinater som anges i utkastet till kontrakt för prospektering och undersökningar, som ingår i anbudspaketet.

2.

Det ska tillkännages att beviljandet av tillstånd kommer att baseras på ett konkurrensbaserat
förfarande.

3.

Den tidsperiod som tillståndet för prospektering och undersökningar omfattar kommer att vara fem
år räknat från den dag då kontraktet för prospektering och utvinning träder i kraft, med rätt att
förlänga denna tidsperiod i enlighet med artikel 31.3 i lagen om underjordiska naturresurser.

4.

Förfarandet för beviljandet av tillstånd enligt punkt 1 kommer att äga rum den etthundrafemtionde
dagen efter det att detta beslut offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i Ekonomi- och
energiministeriets byggnad, på ul. Triaditza nr 8 i Sofia.

5.

Tidsgränsen för inköp av informationspaketet är kl. 17.00 den etthundratjugonde dagen efter det att
detta beslut offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.

Tidsgränsen för att meddela sitt deltagande i förfarandet är kl. 17.00 den etthundratrettionde dagen
efter det att detta beslut offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7.

Tidsgränsen för inlämnande av ansökan är kl. 17.00 den etthundrafyrtiofjärde dagen efter det att detta
beslut offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

8.

Förfarandet förutsätter inte någon personlig närvaro.

9.

Priset på informationspaketet har fastställts till 500 BGN (500 bulgariska lev). Paketet kan köpas från
rum nr 802 på Ekonomi- och energiministeriet, ul. Triaditza nr 8, Sofia, under den tidsperiod som
anges i punkt 5.

10.

Deltagarna i förfarandet måste uppfylla kraven i artikel 23.1 i lagen om underjordiska naturresurser.
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11.

Deltagarnas ansökningar kommer att utvärderas på grundval av föreslagna arbetsprogram,
miljöskyddsinstrument, utbildningsinstrument och bonusar samt ledningskapacitet och ekonomisk
kapacitet.

12.

Depositionen för deltagande i förfarandet har fastställts till 10 000 BGN (10 000 bulgariska lev) som
ska betalas före den tidsgräns som anges i punkt 6 till Ekonomi- och energiministeriets bankkonto,
såsom anges i informationspaketet.

13.

I de fall då en sökande inte godkänns för deltagande i förfarandet ska depositionen återbetalas inom
14 dagar från den dag sökanden meddelades detta.

14.

Den utvalda sökandens deposition kommer att behållas medan alla övrigas kommer att återbetalas
inom 14 dagar från det att ministerrådets beslut om beviljande av tillstånd för prospektering och
undersökningar offentliggjorts i Bulgariens officiella tidning.

15.

Anmälan om deltagande i förfarandet och de sökandes förslag avseende villkoren för förfarandet ska
lämnas till Ekonomi- och energiministeriet, ul. Triaditza nr 8, i enlighet med kraven i artikel 46 i lagen
om underjordiska naturresurser.

16.

Ansökningar ska uppfylla de krav och villkor som anges i informationspaketet.

17.

Förfarandet kan genomföras även om endast en sökande godkänns för deltagande.

18.

Ekonomi- och energiministeriet bemyndigas följande:

18.1 Att sända denna beslutstext för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning och Bulgariens
officiella tidning samt på ministerrådets webbplats.
18.2 Att utse en kommitté som ska anordna och genomföra förfarandet.
19.

Detta beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen inom 14 dagar efter dess offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning.
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