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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Потвърждение за изграденост на елементите на подземната техническа 

инфраструктура във връзка с проект „Рехабилитация и реконструкция на път II-53 

„Поликраище - Елена - Сливен“ в частта му, преминаваща през гр. Елена 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на община Елена е постъпило писмо от Агенция „Пътна 

инфраструктура“, с което сме уведомени, че Агенцията, като конкретен бенефициент по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., ще кандидатства за финансиране  

рехабилитацията на участъци от път ІІ-53 „Поликраище - Елена - Сливен“ от км  34+400 

до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26.991 км, разположени на 

територията на областите с административни центрове гр. Велико Търново и гр. Сливен. 

Съгласно изискванията на Управляващия орган на Оперативната програма, за да бъде 

одобрено финансирането по проекта, задължително условие е да бъде представено 

решение на Общински съвет Елена, с което да се потвърди, че елементите на подземната 

техническа инфраструктура под обекта на интервенция в частта му, която преминава 

през гр. Елена, са напълно изградени и / или реконструирани към момента на 

кандидатстване, както и че не се предвижда планово изграждане или реконструкция на 

същата за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта. 

Участъкът, който преминава през гр. Елена, е отбелязан в проектната документация с 

начало пътен знак (табела) „Начало на населено място“ преди ул. „Разпоповци“ и край - 

до моста на река „Иванкова“, което означава, че в обхвата на подземната инфраструктура 

попадат всички трасета, преминаващи по продължение на пътя през ул. „Разпоповци“ (в 

регулацията на гр. Елена), покрай бившата ЖП-гара и Завода за телевизионни възли 

(частта от КВС между строителните граници на ул. „Разпоповци“ и ул. „Трети март“), и 

от там до моста на река "Иванкова" (в регулацията на гр. Елена). 

С оглед по-голяма достоверност, община Елена уведоми експлоатационните дружества 

за намеренията на Агенция „Пътна инфраструктура“ и изискванията на Оперативна 
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програма „Региони в растеж“ и поиска от тях информация за състоянието на 

притежаваните и стопанисвани от тях съоръжения, представляващи елементи на 

подземната техническа инфраструктура, както и относно инвестиционните им 

намерения. 

От проведените разговори и получените отговори се установи, че по-голямата част от 

тях не предвиждат реконструкция и / или развитие на мрежите в посочения участък. 

Единствено „В и К Йовковци“ ООД гр. В.Търново ни уведоми, че предстои подмяна на 

водопроводно трасе, което ще бъде извършено преди започването на строителните 

работи, свързани с рехабилитацията на пътя.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, в отговор на писмо изх. № 08 - 00 - 1215 / 19.10.2016 г. на 

Агенция „Пътна инфраструктура“, заведено в деловодството на община Елена под № 

РД.02.03 - 122 / 19.10.2016 г., във връзка с кандидатстване на Агенцията по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., Общински съвет Елена 

ПОТВЪРЖДАВА, че елементите на подземната техническа инфраструктура под 

обекта на интервенция: „Път ІІ-53  Поликраище - Елена - Сливен  от км  34+400 до 

км 46+290 и от км  72+200  до км 87+301, с обща дължина 26.991 км, области Велико 

Търново и Сливен“, в частта, която преминава през гр. Елена, са напълно 

изградени и / или реконструирани към момента на кандидатстване и не се 

предвижда планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна 

инфраструктура за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта. 

  

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвил: 

 

 

инж. Анка Стойкова, главен инженер 

14.11.2016 г., 11:45 ч. 


