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Във връзка с реализацията на обект: „Железопътна линия София-Пловдив,
железопътен участък София-Елин Пелин“, със заявление с вх. № АУ10-14/
31.07.2020г. на инж. Красимир Папукчийски, генерален директор на Държавно
предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ“),
се предлага изменение на одобрения със Заповед № РД-02-15-40/ 27.02.2019 г. на
заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството действащ
подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) в частта за териториите,
необходими за изграждане на трасето на нов селскостопански надлез при гара
Казичене на км 14+814.68 по Път 1 и км 14+813.04 по Път 2, разположен в
землището на с. Казичене, Столична община, област София. Изменението се налага
поради това, че в регистъра на засегнатите имоти към одобрения ПУП-ПП засегнатата
площ от поземлен имот 35239.6106.2413 е по-малка от необходимата за реализиране
на проекта. Обектът е част от проект: „Модернизация на железопътната линия СофияПловдив: Железопътен участък София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември“.
Железопътната линия София-Пловдив е важен елемент от Основната мрежа от
коридори на Трансевропейската транспортна мрежа и е част от коридор
Ориент/Източен-Средиземноморски на основната мрежа от коридори, определена
с Регламент (ЕС) № 1315/ 2013 г. Тя е определена за обект с национално значение с
Решение на Министерския съвет № 509/ 08.07.2011 г. и представлява национален
обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната
собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт като част от
железопътната магистрала „Калотина-запад (държавна граница със СР Югославия)София-Пловдив-Димитровград-Свиленград (държавни граници с Република Гърция
и Република Турция). Предвид това и на основание чл. 135, ал. 1 и 3, във връзка с чл.
124а, ал. 4, т. 2 и 3, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2, във връзка с ал. 2, чл. 64, ал. 5, чл.
75, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), утвърдено
от генералния директор на ДП „НКЖИ“ задание за изработване на изменение на
действащ ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждане на трасето на нов

селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по Път 1 и км
14+813.04 по Път 2, разположен в землището на с. Казичене, Столична община,
област София; писмо № СТ-84-105/ 07.02.2018 г. на Министерството на културата
(МК), писмо № ОВОС-21/14.04.2020 г. на Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) и Заповед № РД-02-15-79/ 11.04.2019 г. - т. 1 и 6, на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за предоставяне изпълнението на
функции по ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ
на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна
инфраструктура”

с административен адрес: 1233 гр. София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” №

110, ЕИК

130823243,

представлявано

от инж.

Красимир

Папукчийски - генерален директор,
да изработи:
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
за териториите, необходими за изграждане на трасето на нов селскостопански
надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по Път 1 и км 14+813.04 по Път 2,
разположен в землището на е. Казичене, Столична община, област София,
Проектът за изменение на ПУП-ПП да се изработи в съответствие с действащата
нормативна уредба, заданието за проектиране на възложителя и становищата на
МОСВ и МК.
Преди внасяне на проекта за ПУП в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за разглеждане от НЕСУТРП е необходимо възложителят
да извърши процедурите по чл. 128 от ЗУТ по съобщаване и съгласуване, вкл.
съгласуване със съответната служба към Агенцията по геодезия, картография и
кадастър по чл. 65, ал.2 от Наредба № РД-02-20-5/ 15.12.2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри за
територии с одобрени кадастрални карти.

стр. 2 от 3

Съгласно чл. 1246, ал. 3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на
интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
и да се изпрати на Столична община, област София за разгласяване по реда на чл. 1246,
ал. 2 от ЗУТ.
Приложение: задание за изработване на проект за изменение на ПУП-ПП
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