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З А П О В Е Д

София, .0.4.:{/$.-..4.Р.4А. г.

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), 
във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба за реда и начина за провеждане на 
обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството 
на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), приета с Решение № 
661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., изменена с Решение № 3914 от 11.06.2018 
г., постановено по административно дело № 2707/2018 г. по описа на АССГ, изм. и 
доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г., чл. 10, ал. 2, във връзка с 
чл. 8, ал. 1, т. 3 от НРНПОООПРУТСО, чл. 20 от НРНПОООПРУТСО, чл. 46, ал. 1, 
т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и 
във връзка с провеждане на обществено обсъждане на комплексен проект за 
инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: „Модернизация на железопътен 
участък: „София -  Перник -  Радомир“ за проект „Модернизация на железопътна 
линия София -  Перник -  Радомир, част от Трансевропейската транспортна мрежа, 
в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София -  Владая от проектен км 1+220 
до км 15+332 по Път 1“ и съгласно указателно писмо с изх. №САГ16-БД00-151- 
[70]/09.12.2020г. от Столична община Направление „Архитектура и 
градоустройство.

Н А Р Е Ж Д А М  :

Да се проведе процедура по обществено обсъждане на комплексен проект за 
инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: „Модернизация на железопътен 
участък: „София -  Перник -  Радомир“ за проект „Модернизация на железопътна 
линия София -  Перник -  Радомир, част от Трансевропейската транспортна мрежа, 
в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София -  Владая от проектен км 1+220 
до км 15+332 по Път 1“.

http://www.serdika.bg


Представянето на комплексния проект, ще се състои на 16.08.2021г. от 17:30 
часа в сградата на СО -  район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, 
заседателна зала.

След представянето на проекта, писмени становища могат да се депозират в 
срок до 27.08.2021г. Писмените становища се адресират до Кмета на СО -  район 
„Сердика”, и се подават в деловодството на СО -  район „Сердика”, бул. „Княгиня 
Мария Луиза” №88 или по електронната поща: kmet.serdika@abv.bg.

Становищата могат да съдържат: общ коментар, коментари по отделни 
пунктове, конкретни мотивирани предложения за промяна, мотивирани 
алтернативни решения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на 
други варианти, като същите следва да са окомплектовани с актуални скици, стари 
скици, документи за собственост.

Определям инж. Марио Лазов и арх. Хатидже Хаджиева да дават 
допълнителна информация, в Приемната зала на СО -  район „Сердика”, ет. 4, в 
срока за приемане на становищата. Становища, постъпили след 27.08.2021г. няма 
да бъдат разглеждани, съгласно указанията на чл. 23 от НРНПОООПРУТСО.

Заключителна дискусия ще се проведе на 31.08.2021г. в 17:30 часа в 
сградата на СО -  район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, 
заседателна зала.

За участие в заключителната дискусия да се поканят лицата, представили 
писмени мнения, становища и предложения, както и екипът, разработил проекта.

Проектът може да се разгледа на сайта на НАГ -  устройствени планове -  
подробни устройствени планове за СО -  район „Сердика“, на адрес: 
https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/267/#Attachment

При представянето на проекта и заключителната дискусия да се води писмен 
протокол от Христина Танкова.

Определям инж. Никола Онов, Началник отдел „ИИБЕ“, да води 
представянето на проекта и заключителната дискусия.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на арх. Агнеса 
Касабова -  Главен архитект на СО -  район „Сердика”.

Представянето на проекта и заключителната дискусия да се проведат при 
стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени от Министъра 
на здравеопазването и Кмета на Столична община.

Настоящата заповед да се разгласи с поставяне на таблото за съобщения в 
сградата на районната администрация с адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, 
да се изпрати за оповестяване и публикуване на електронните страници и в 
профилите в социалните мрежи на Направление "Архитектура и градоустройство", 
на Направление „Транспорт и транспортни комуникации“ -  Дирекция „Управление 
и анализ на трафика“, на единния електронен портал на обществените консултации 
към интернет страницата на Столична община, на интернет страницата на Район
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„Сердика“. Заповедта да се изпрати по електронен път на лицата по чл. 26, ал. 3 от 
НРНПОООПРУТСО и на Камарата на архитектите в България, Съюза на 
архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното 
проектиране.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и 
изпълнение.


