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До: Агенция Пътна Инфраструктура 
На вниманиетона: Г-н Георги ТЕРЗИЙСКИ – Председател на УС 
 
До: Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
На вниманието на: Министър Петя АВРАМОВА 
 
До: Министерство на финансите 
На вниманието на: Министър Владислав ГОРАНОВ 
 
До: Министерски съвет на Република България 
На вниманието на: Заместник-министър председател Марияна НИКОЛОВА 
 
 

Уважаеми господа,  
 

Обръщам се към Вас с надеждата и вярата, че ще успеете в кратки срокове да 
спомогнете за решаването на един изключително сериозен проблем, който касае най-
вече безопасността, здравето и живота на пътуващите по републикански път I-1 
Видин – София в участъка от км. 193+303 до км.196+639 между с. Врачеш, община 
Ботевград и гр. Ботевград, включително и преминаващ през регулационните граници 
на Ботевград, Въпросният пътен участък от първокласния републикански път се 
намира в изключително лошо състояние, с множество и големи по размер участъци с 
разрушена настилка, като дори в едно от пътните платна в продължение на около 
триста метра е невъзможно да се движи автомобил, поради образувалите се големи 
кратери в асфалтовото покритие.  

 
През последните шест месеца многократно съм информирал Областно пътно 

управление София област, както и лично г-н Дончо Атанасов – член на УС на АПИ за 
проблема с републиканския път в този участък, но въпреки проявеното разбиране и 
декларираната съпричастност към проблема, до момента никой отговорен държавен 
служител не пое ясен ангажимент с конкретен срок за изпълнени за рехабилитацията 
на пътя, осигуряващ както транспортна връзка на  населението на с. Врачеш с гр. 
Ботевград, така и обслужващ националния и международен трафик  към Западна 
България и Дунав мост 2.  

 
Важно е да се отбележи, че до това трагично състояние на пътя се стигна след 

като през 2018 г. АПИ пренасочи целия тежкотоварен трафик от София за Северна 
България от магистрала Хемус към републикански път I-1 Видин-София и 
интензивното няколко месечно натоварване , основно с тежкотоварни автомобили,  
доведе до образуването на множество сериозни дупки, пропадания и дори липса на 
асфалтово покритие в някои пътни зони.  

 
Пътният участък с най-сериозни проблеми се използва и като основен достъп 

до прозиводствените площадки на двете най-големи индустриални предприятия в 
цяла  Софийска  област и в цяла Северозападна България  - Сенсата Технолоджис и 
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ИМИ България, които осигуряват заетост на близо 6000 жители на Ботевград и целия 
регион, същевременно са едни от най-крупните платци на държавния бюджет и клас 
А инвеститори.  

 
Най-настоятелно моля за осигуряване на необходимите средства и създаване 

на организация за СПЕШНО ремонтиране на посочения пътен участък. Движението по 
този републикански път в посочения обхват е сериозно затруднено,  води до 
ежедневни щети за автомобилите, създава непосредствен риск за живота и здравето 
на пътуващите и решаването на този проблем вече не търпи никакво отлагане или 
забава.  

 
Вярвам във Вашето отговорно отношение към решаването на неотложните 

проблеми и очаквам в най-кратки срокове да се извърши нужния ремонт на 
републикански път I-1 Видин-София в участъка от км.193+303 до км.196+639, за което 
предварително Ви благодаря. 
 
 
 
С уважение: 
Иван Гавалюгов 
Кмет на община Ботевград 
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