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УКАЗ № 135
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам Тодор Владимиров Бурилков 

с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие 
за цялостната му професионална, научна, 
преподавателска и обществена дейност.

Издаден в София на 28 май 2014 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Министър-председател:  
Пламен Орешарски

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Зинаида Златанова
3670

УКАЗ № 136
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам Славка Николова Бозукова 

с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа 
степен за големите є заслуги в областта на 
културата и изкуството.

Издаден в София на 28 май 2014 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Министър-председател:  
Пламен Орешарски

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Зинаида Златанова
3671

УКАЗ № 137
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на 

кметство Партизани, община Братя Даскалови, 
област Стара Загора, на 12 октомври 2014 г.

Издаден в София на 29 май 2014 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Зинаида Златанова
3672

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ № 347 
ОТ 23 МАЙ 2014 Г.

за предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от 
Закона за подземните богатства – строителни 
материали – пясъци, от находище „Алчака“, 
разположено в землището на с. Хаджиево, 
община Пазарджик, област Пазарджик, на 
„Пътно поддържане Пещера“ – ЕООД, Пещера

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка 
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона 
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от 
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от 
Закона за подземните богатства и мотивирано 
предложение на министъра на икономиката 
и енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Предоставя концесия за добив с предмет екс-
плоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5 от Закона за подземните богатства – стро-
ителни материали – пясъци, представляващи 
изключителна държавна собственост, от на-
ходище „Алчака“, разположено в землището 
на с. Хаджиево, община Пазарджик, област 
Пазарджик, който се извършва със средства 
на концесионера и на негов риск. 

2. Определя концесионна площ с размер 
246,352 дка, съвпадаща с площта на утвър-
дените запаси от находище „Алчака“, при 
граници с координати на точките от № 1 до 
№ 15 в координатна система „1970 г.“ съгласно 
приложението. 

3. Определя срок на концесията 25 годи-
ни. Началният срок на концесията е датата 
на влизане в сила на концесионния договор.

4. Концесионният договор влиза в сила 
от датата на предоставянето на банковата 
гаранция по т. 8.1.1. 

5. Определя за концесионер „Пътно поддър-
жане Пещера“ – ЕООД, Пещера – титуляр на 
Удостоверение за търговско откритие № 0463 
от 16 април 2013 г., издадено от министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма. 

6. Концесията да се осъществява при след-
ните условия:

6.1. Добивът на подземното богатство 
по т. 1 се осъществява след съгласуване от 
министъра на икономиката и енергетиката 
на проектите и плановете по т. 7.2.3, из-
готвени въз основа на мерките и условията 
в Решение № 3-3/2011 г. на директора на 
РИОСВ – Пазарджик. 

6.2. При експлоатацията на подземните 
богатства да се спазват нормативните изис-
квания, свързани с опазването на земните 
недра, околната среда, водите, човешкото 
здраве, защитените със закон територии и 
обекти, правата върху горските територии 




