РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ЗАПОВЕД

Във връзка с изпълнението на Проект 1: „Развитие на железопътен възел
Пловдив“, като част от договор „Подготовка на проект „Рехабилитация на
железопътния участък Пловдив- Бургас, фаза 2“, представляващ 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 TENT-T мрежата по
трансевропейски транспортен коридор „Ориент/ Източно Средиземноморие“, и който е
включен за финансиране по Механизма за свързване на Европа и по Оперативна
програма

„Транспорт“,

заместник-министърът

на

регионалното

развитие

и

благоустройството със Заповед № РД-02-15-135/ 23.12.2016 г., въз основа на задание на
възложителя

Държавно

предприятие

„Национална

компания

„Железопътна

инфраструктура” (ДП „НКЖИ“), съгласувано с Министерството на околната среда и
водите и с Министерството на културата, е разрешил на ДП „НКЖИ“ изработване на
проекти за следните подробни устройствени планове:
1.

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за

извънурбанизираните територии за имотите, засегнати от Проект 1 „Развитие
на железопътен възел Пловдив“ и за нови трасета на засегнати от проекта
елементи на техническата инфраструктура, за:
-

Железопътен участък Междугарие Пловдив разпределителна изток

– Крумово от км 162+500 до км 163+200 по I-ва ж.п. линия Пловдив –
Свиленград в землището на с. Крумово, община „Родопи“, област Пловдив;
-

Железопътен участък Междугарие Тракия – Скутаре от км 8+800

до км 15+308 по VIII-ма железопътна линия Пловдив – Бургас в землищата на гр.
Пловдив, община Пловдив и с. Рогош и с. Скутаре, община „Марица“, област Пловдив;
-

Пътен надлез на км 9+180 ( на път Павел баня – Пловдив) и ж.п.

участък от км 8+890 до прелеза на км 9+180 по VIII-ма железопътна линия
Пловдив – Бургас в землищата на гр. Пловдив, община Пловдив и с. Войводиново,
община „Марица“, област Пловдив;

Наименование на документ

-

Пътен надлез на км 15+108 (на път Скутаре – Трилистник) по VIII-

ма железопътна линия Пловдив – Бургас в землището на с. Скутаре, община
„Марица“, област Пловдив;
-

Пътен надлез на км 17+008 (на път в посока с. Рогош) по VIII-ма

железопътна линия Пловдив – Бургас в землищата на с. Скутаре, с. Рогош и с.
Трилистник, община „Марица“, област Пловдив.
2.

Частично изменение на подробните устройствени планове в

урбанизираните територии за имотите, засегнати от Проект 1 „Развитие на ж.п.
възел Пловдив“ на:
-

Регулационния план на с. Скутаре, община „Марица“, област

Пловдив за Пътен надлез на км 15+108 по VIII-ма железопътна линия Пловдив
– Бургас и за Железопътен участък Междугарие Тракия – Скутаре от км 8+800
до км 15+308 по VIII-ма железопътна линия;
-

Регулационния план на с. Рогош, община „Марица“, област

Пловдив за Пътен надлез на км 17+008 по VIII-ма железопътна линия Пловдив
– Бургас.
С писмо изх. № ЖИ-43521/ 03.12.2018 г. (вх. № АУ10-25(5)/ 14.12.2018 г.) на
председателя на управителния съвет на ДП „НКЖИ“ инж. Красимир Папукчийски е
поискано прекратяване на административното производство по Заповед № РД-02-15135/ 23.12.2016 г. в частта за допускане изработването на подробен устройствен план
– парцеларен план (ПУП-ПП) за извънурбанизираните територии за имотите,
засегнати от Проект 1 „Развитие на железопътн възел Пловдив“ и за нови
трасета на засегнати от проекта елементи на техническата инфраструктура, за
Железопътен участък Междугарие Пловдив разпределителна изток – Крумово
от км 162+500 до км 163+200 по I-ва ж.п. линия Пловдив – Свиленград в
землището на с. Крумово, община „Родопи“, област Пловдив.
Мотиви

за

исканото

частично

прекратяване

на

административното

производство по Заповед № РД-02-15-135/ 23.12.2016 г. са изложени от ДП „НКЖИ“ в
писмо изх. № ЖИ-43521/ 03.12.2018 г. (вх. № АУ10-25(5)/ 14.12.2018 г.).

стр. 2 от 3

Наименование на документ

Предвид

горното

и

на

основание

чл.

56,

ал.

1

от

Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
ПРЕКРАТЯВАМ
производството по Заповед № РД-02-15-135/ 23.12.2016 г. в частта, с която е разрешено
изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за
извънурбанизираните територии за имотите, засегнати от Проект 1 „Развитие на
железопътен възел Пловдив“ и за нови трасета на засегнати от проекта елементи на
техническата инфраструктура, за Железопътен участък Междугарие Пловдив
разпределителна изток – Крумово от км 162+500 до км 163+200 по I-ва ж.п. линия
Пловдив – Свиленград в землището на с. Крумово, община „Родопи“, област Пловдив.
Настоящата

заповед

да

се

публикува

на

интернет

страницата

на

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и да се изпрати на
община Пловдив и община Марица, област Пловдив за разгласяване по реда на чл.124б,
ал. 2 от ЗУТ на основание чл. 56, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от АПК на
основание чл. 56, ал. 4 от АПК.

ПЕТЯ АВРАМОВА
МИНИСТЪР

Формат на електронен подпис: .p7s

гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17-19
тел. 9405 900, факс 987 25 17 e-mail: e-mrrb@mrrb.government.bg

www.mrrb.government.bg;

