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Обобщена справка, включваща анализ на съответствието на Плана за интегрирано 

развитие на община Ботевград за периода 2021-2027 г. с условията в Решение № СО-31-

ЕО/2022 г. от 24.03.2022 г. на директора на РИОСВ-София 

 

 Настоящата обобщена справка е изготвена на основание чл. 29, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) 

и включва описание на мерките/дейностите/проектните идеи/инвестиционните предложения, 

включени в Плана за интегрирано развитие на община Ботевград за периода 2021-2027 г. и 

описание за съответствието им с условията, посочени в Решение № СО-31-ЕО/2022 г. от 

24.03.2022 г. на директора на РИОСВ-София за преценяване необходимостта от извършване на 

екологична оценка на ПИРО-Ботевград 2021-2027.  

 В „Приложение № 1 Описание на предвидените мерки и дейности в програмата за 

реализация на ПИРО“ на Плана за интегрирано развитие на община Ботевград за периода 2021-

2027 г. са заложени проектни идеи и дейности, но те са индикативни, поради което за 

произтичащите от Приложение № 1 на ПИРО-Ботевград 2021-2027 конкретни проекти, планове, 

програми и инвестиционни предложения ще бъдат спазени съответните процедури по 

екологичното законодателство на етап проектиране, разработване и/или кандидатстване по 

различни програми/процедури с европейско и/или национално и/или друго финансиране.  

 

Мярка/ Дейност/ Проектна идея от 

Приложение № 1 – Описание на 

предвидените мерки и дейности в 

програмата за реализация на ПИРО 

Предвидени действия за постигане на съответствие с 

условията в Решение № СО-31-ЕО/2022 г. на 

директора на РИОСВ - София 

Приоритет 1.1. „Подобряване на 

условията за развитие на водещата 

преработваща промишленост и на 

логистиката“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по приоритет 1.1. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

приоритет 1.1. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

За инвестиционни предложения по приоритет 1.1., 

попадащи в обхвата на Приложения № 1 и 2 към ЗООС, 

както и за планове и програми, произтичащи от приоритет 

1.1., община Ботевград ще предприеме необходимите 

действия за провеждане на изискващите се процедури по 

ОВОС и ЕО.  

За инвестиционни предложения, проекти, планове или 

други приложими инициативи по приоритет 1.1., 

попадащи само под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, община 

Ботевград ще предприеме необходимите действия за 

провеждане на изискващите се процедури по оценка на 

съвместимостта им с предмета и целите на опазване на 

защитените зони. 

Община Ботевград ще премине към реализация на 

инвестиционните предложения/проекти по приоритет 1.1. 

след получаване на положително решение/становище по 

ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в 

извършените оценки, както и с условията и мерките, 

разписани в решението/становището.  
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Мярка 1.1.1. „Обновяване и 

разширяване на индустриални и 

складови зони с осигурена транспортна 

свързаност и техническа изграденост“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по мярка 1.1.1.  

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

мярка 1.1.1. ще бъдат спазени процедурите по екологично 

законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране.  

За инвестиционни предложения по мярка 1.1.1., попадащи 

в обхвата на Приложения № 1 и 2 към ЗООС, община 

Ботевград ще предприеме необходимите действия за 

провеждане на изискващите се процедури по ОВОС.  

За инвестиционни предложения по мярка 1.1.1, попадащи 

само под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, община Ботевград 

ще предприеме необходимите действия за провеждане на 

изискващите се процедури по оценка на съвместимостта 

им с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Община Ботевград ще премине към реализация на 

инвестиционните предложения/проекти по мярка 1.1.1. 

след получаване на положително решение/становище по 

ОВОС/ОС и при съобразяване с препоръките в 

извършените оценки, както и с условията и мерките, 

разписани в решението/становището. 

Дейност 1.1.1.1. Устройствено 
планиране и урегулиране на терени 

за    икономически дейности 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 1.1.1.1. 
При избор на конкретни инвестиционни предложения по 
дейност 1.1.1.1. ще бъдат спазени процедурите по 
екологично законодателство на етап проектиране и/или 
кандидатстване за финансиране по различни 
програми/процедури с европейско и/или национално и/или 
друго финансиране. 
За планове и програми, свързани с реализацията на дейност 
1.1.1.1, община Ботевград ще предприеме необходимите 
действия за провеждане на изискващите се процедури по 
ОВОС и ЕО.  
Община Ботевград ще изпълнява заложената дейност 
1.1.1.1. след получаване на положително 
решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с 
препоръките в извършените оценки, както и с условията и 
мерките, разписани в решението/становището. 

Дейност 1.1.1.2. Изграждане на 

довеждаща инфраструктура, вкл. 

улична мрежа, паркинги, озеленени 

площи за публичен достъп, ВиК и др.  

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 1.1.1.2. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 1.1.1.2. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Мярка 1.1.2. „Повишаване на 

ресурсната и енергийната 

ефективност    в преработващата 

промишленост“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по мярка 1.1.2.  

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 
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мярка 1.1.2. ще бъдат спазени процедурите по екологично 

законодателство на етап проектиране и/или кандидатстване 

за финансиране по различни програми/процедури с 

европейско и/или национално и/или друго финансиране. 

За инвестиционни предложения по мярка 1.1.2., попадащи 

в обхвата на Приложения № 1 и 2 към ЗООС, община 

Ботевград ще предприеме необходимите действия за 

провеждане на изискващите се процедури по ОВОС.  

За инвестиционни предложения по мярка 1.1.2. попадащи 

само под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, община Ботевград 

ще предприеме необходимите действия за провеждане на 

изискващите се процедури по оценка на съвместимостта им 

с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Община Ботевград ще премине към реализация на 

инвестиционните предложения/проекти по мярка 1.1.2. 

след получаване на положително решение/становище по 

ОВОС/ОС и при съобразяване с препоръките в 

извършените оценки, както и с условията и мерките, 

разписани в решението/становището. 

Дейност 1.1.2.1. Изпълнение на мерки 

за енергийна ефективност в МСП 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 1.1.2.1. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 1.1.2.1. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Дейност 1.1.2.2. Модернизиране на 

производствените процеси за преход 

към „кръгова икономика“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 1.1.2.2. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 1.1.2.2. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Мярка 1.1.3. „Развитие на научно-

изследователската и развойна дейност 

и внедряване на иновации в 

преработващата промишленост“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по мярка 1.1.3.  

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

мярка 1.1.3. ще бъдат спазени процедурите по екологично 

законодателство на етап проектиране и/или кандидатстване 

за финансиране по различни програми/процедури с 

европейско и/или национално и/или друго финансиране. 

За инвестиционни предложения по мярка 1.1.3., попадащи 

в обхвата на Приложения № 1 и 2 към ЗООС, община 

Ботевград ще предприеме необходимите действия за 

провеждане на изискващите се процедури по ОВОС.  

За инвестиционни предложения по мярка 1.1.3, попадащи 

само под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, община Ботевград 

ще предприеме необходимите действия за провеждане на 

изискващите се процедури по оценка на съвместимостта им 

с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Община Ботевград ще премине към реализация на 

инвестиционните предложения/проекти по мярка 1.1.3. 
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след получаване на положително решение/становище по 

ОВОС/ОС и при съобразяване с препоръките в 

извършените оценки, както и с условията и мерките, 

разписани в решението/становището. 
Дейност 1.1.3.1. Разработване и 

внедряване на иновации в 

предприятията, дигитализация на 

работни процеси, въвеждане на 

иновативни организационни и 

технологични модели 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 1.1.3.1. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 1.1.3.1. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Приоритет 1.2. „Подкрепа за 

балансирана местна икономика и 

развитие на работната сила“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по приоритет 1.2. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

приоритет 1.2. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

За инвестиционни предложения по приоритет 1.2., 

попадащи в обхвата на Приложения № 1 и 2 към ЗООС, 

както и за планове и програми, произтичащи от приоритет 

1.2., община Ботевград ще предприеме необходимите 

действия за провеждане на изискващите се процедури по 

ОВОС и ЕО.  

За инвестиционни предложения, проекти, планове или 

други приложими инициативи по приоритет 1.2., 

попадащи само под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, община 

Ботевград ще предприеме необходимите действия за 

провеждане на изискващите се процедури по оценка на 

съвместимостта им с предмета и целите на опазване на 

защитените зони. 

Община Ботевград ще премине към реализация на 

инвестиционните предложения/проекти по приоритет 1.2. 

след получаване на положително решение/становище по 

ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в 

извършените оценки, както и с условията и мерките, 

разписани в решението/становището. 

Мярка 1.2.1. „Модернизация на 

земеделските стопанства и техните 

материални активи“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по мярка 1.2.1.  

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

мярка 1.2.1. ще бъдат спазени процедурите по екологично 

законодателство на етап проектиране и/или кандидатстване 

за финансиране по различни програми/процедури с 

европейско и/или национално и/или друго финансиране. 

За инвестиционни предложения по мярка 1.2.1., попадащи 

в обхвата на Приложения № 1 и 2 към ЗООС, както и за 

планове и програми, произтичащи от мярка 1.2.1., община 

Ботевград ще предприеме необходимите действия за 

провеждане на изискващите се процедури по ОВОС и ЕО.  

За инвестиционни предложения, проекти, планове или 

други приложими инициативи по мярка 1.2.1., попадащи 
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само под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, община Ботевград 

ще предприеме необходимите действия за провеждане на 

изискващите се процедури по оценка на съвместимостта им 

с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Община Ботевград ще премине към реализация на 

инвестиционните предложения/проекти по мярка 1.2.1. 

след получаване на положително решение/становище по 

ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в 

извършените оценки, както и с условията и мерките, 

разписани в решението/становището. 
Дейност 1.2.1.1. Модернизация и 

механизация; подобряване на 

енергийната ефективност; 

производство на енергия от 

възобновяеми енергийни източници 

за нуждите на стопанствата 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 1.2.1.1. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 1.2.1.1. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Дейност 1.2.1.2. Засаждане или 

презасаждане на трайни насаждения 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 1.2.1.2. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 1.2.1.2. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Дейност 1.2.1.3. Подкрепа за 
стартиране на млади земеделски 

стопани 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 
изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 
иницииране на действия за реализация на инвестиционни 
предложения по дейност 1.2.1.3. 
При избор на конкретни инвестиционни предложения по 
дейност 1.2.1.3. ще бъдат спазени процедурите по 
екологично законодателство на етап проектиране и/или 
кандидатстване за финансиране по различни 
програми/процедури с европейско и/или национално и/или 
друго финансиране. 

Дейност 1.2.1.4. Реконструкция на 

съоръжения и оборудване, 

включително кладенци и 

съоръжения за съхранение на вода 

за напояване 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 1.2.1.4. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 1.2.1.4. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Дейност 1.2.1.5. Възстановяване и 

реконструкция на напоителни канали 

и полета, водохващания, язовири и 

отводнителни съоръжения 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 1.2.1.5. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 1.2.1.5. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 
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програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Мярка 1.2.3. „Изграждане на 

туристическата обслужваща 

инфраструктура“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по мярка 1.2.3.  

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

мярка 1.2.3. ще бъдат спазени процедурите по екологично 

законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

За инвестиционни предложения по мярка 1.2.3., попадащи 

в обхвата на Приложения № 1 и 2 към ЗООС, както и за 

планове и програми, произтичащи от мярка 1.2.3., община 

Ботевград ще предприеме необходимите действия за 

провеждане на изискващите се процедури по ОВОС и ЕО.  

За инвестиционни предложения, проекти, планове или 

други приложими инициативи по мярка 1.2.3., попадащи 

само под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, община Ботевград 

ще предприеме необходимите действия за провеждане на 

изискващите се процедури по оценка на съвместимостта 

им с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Община Ботевград ще премине към реализация на 

инвестиционните предложения/проекти по мярка 1.2.3. 

след получаване на положително решение/становище по 

ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в 

извършените оценки, както и с условията и мерките, 

разписани в решението/становището. 

При изготвяне на проекти, частично или изцяло попадащи 

в границите на защитени зони, относими към 

изпълнението на мярка 1.2.3., община Ботевград ще 

предприеме необходимите действия конкретните проекти 

да бъдат съобразени с действащите забрани и ограничения 

на съответната защитена зона.  

Дейност 1.2.3.1. Изграждане на 

посетителско-информационен център 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 1.2.3.1. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 1.2.3.1. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Дейност 1.2.3.2. Устройство и 
маркиране на туристически пътеки и 

изграждане на дребномащабна 
инфраструктура около атракциите като 

озеленени площи и паркинги 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 1.2.3.2. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 1.2.3.2. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 
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друго финансиране. 

Дейност 1.2.3.3. Приходогенериращи 

обекти като заведения за хранене и 

места за настаняване 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 1.2.3.3. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 1.2.3.3. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Приоритет 3.1. „Опазване на околната 

среда и обновяване на  техническите 

инфраструктури“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по приоритет 3.1. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

приоритет 3.1. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

За инвестиционни предложения по приоритет 3.1., 

попадащи в обхвата на Приложения № 1 и 2 към ЗООС, 

както и за планове и програми, произтичащи от приоритет 

3.1., община Ботевград ще предприеме необходимите 

действия за провеждане на изискващите се процедури по 

ОВОС и ЕО.  

За инвестиционни предложения, проекти, планове или 

други приложими инициативи по приоритет 3.1., 

попадащи само под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, община 

Ботевград ще предприеме необходимите действия за 

провеждане на изискващите се процедури по оценка на 

съвместимостта им с предмета и целите на опазване на 

защитените зони. 

Община Ботевград ще премине към реализация на 

инвестиционните предложения/проекти по приоритет 3.1. 

след получаване на положително решение/становище по 

ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в 

извършените оценки, както и с условията и мерките, 

разписани в решението/становището. 

При изготвяне на проекти, частично или изцяло попадащи 

в границите на защитени зони, относими към 

изпълнението на приоритет 3.1., община Ботевград ще 

предприеме необходимите действия конкретните проекти 

да бъдат съобразени с действащите забрани и ограничения 

на съответната защитена зона. 

Мярка 3.1.1. „Реконструкция и 

доизграждане на ВиК мрежите и 

съоръженията“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по мярка 3.1.1.  

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

мярка 3.1.1. ще бъдат спазени процедурите по екологично 

законодателство на етап проектиране и/или кандидатстване 

за финансиране по различни програми/процедури с 

европейско и/или национално и/или друго финансиране.  
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За инвестиционни предложения по мярка 3.1.1., попадащи 

в обхвата на Приложения № 1 и 2 към ЗООС, както и за 

планове и програми, произтичащи от мярка 3.1.1., община 

Ботевград ще предприеме необходимите действия за 

провеждане на изискващите се процедури по ОВОС и ЕО.  

За инвестиционни предложения, проекти, планове или 

други приложими инициативи по мярка 3.1.1., попадащи 

само под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, община Ботевград 

ще предприеме необходимите действия за провеждане на 

изискващите се процедури по оценка на съвместимостта им 

с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Община Ботевград ще премине към реализация на 

инвестиционните предложения/проекти по мярка 3.1.1. 

след получаване на положително решение/становище по 

ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в 

извършените оценки, както и с условията и мерките, 

разписани в решението/становището. 

Дейност 3.1.1.1. ВиК мрежи и 

инфраструктура за третиране на 

отпадни води – в агломераци над 10 

000 е.ж. 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 3.1.1.1. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 3.1.1.1. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Дейност 3.1.1.2. ВиК мрежи и 

инфраструктура за третиране на 

отпадни води – в агломерации между 

2000 е.ж. и 10 000 е.ж. 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 3.1.1.2. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 3.1.1.2. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Мярка 3.1.2. „Развитие и разширяване 

обхвата на системата за управление на 

отпадъците“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по мярка 3.1.2.  
При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

мярка 3.1.2. ще бъдат спазени процедурите по екологично 

законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране.  

За инвестиционни предложения по мярка 3.1.2., попадащи 

в обхвата на Приложения № 1 и 2 към ЗООС, както и за 

планове и програми, произтичащи от мярка 3.1.2., община 

Ботевград ще предприеме необходимите действия за 

провеждане на изискващите се процедури по ОВОС и ЕО.  

За инвестиционни предложения, проекти, планове или 

други приложими инициативи по мярка 3.1.2., попадащи 

само под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, община Ботевград 

ще предприеме необходимите действия за провеждане на 

изискващите се процедури по оценка на съвместимостта им 

с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Община Ботевград ще премине към реализация на 



9 

инвестиционните предложения/проекти по мярка 3.1.2. 

след получаване на положително решение/становище по 

ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в 

извършените оценки, както и с условията и мерките, 

разписани в решението/становището. 

Дейност 3.1.2.1. Доизграждане на 

инфраструктурата за управление на 

отпадъците 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 3.1.2.1. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 3.1.2.1. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Дейност 3.1.2.2. Изготвяне на 

морфологичен анализ на отпадъците 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 3.1.2.2. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 3.1.2.2. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Мярка 3.1.3. „Опазване и развитие на 

горските ресурси и природните 

богатства“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по мярка 3.1.3.  
При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

мярка 3.1.3. ще бъдат спазени процедурите по екологично 

законодателство на етап проектиране и/или кандидатстване 

за финансиране по различни програми/процедури с 

европейско и/или национално и/или друго финансиране.  

За инвестиционни предложения по мярка 3.1.3., попадащи 

в обхвата на Приложения № 1 и 2 към ЗООС, както и за 

планове и програми, произтичащи от мярка 3.1.3., община 

Ботевград ще предприеме необходимите действия за 

провеждане на изискващите се процедури по ОВОС и ЕО.  

За инвестиционни предложения, проекти, планове или 

други приложими инициативи по мярка 3.1.3., попадащи 

само под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, община Ботевград 

ще предприеме необходимите действия за провеждане на 

изискващите се процедури по оценка на съвместимостта им 

с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Община Ботевград ще премине към реализация на 

инвестиционните предложения/проекти по мярка 3.1.3. 

след получаване на положително решение/становище по 

ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в 

извършените оценки, както и с условията и мерките, 

разписани в решението/становището. 

При изготвяне на проекти, частично или изцяло попадащи 

в границите на защитени зони, относими към изпълнението 

на мярка 3.1.3., община Ботевград ще предприеме 

необходимите действия конкретните проекти да бъдат 

съобразени с действащите забрани и ограничения на 

съответната защитена зона. 
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Дейност 3.1.3.1. Планирани сечи за 

премахване на увредени дървета, 

спиране разпространението на 

вредители, подобряване на видовото 

разнообразие и др. 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 3.1.3.1. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 3.1.3.1. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Дейност 3.1.3.2. Възобновяване и 

планирано залесяване с подходящи 

видове 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 3.1.3.2. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 3.1.3.2. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Дейност 3.1.3.3. Изграждане на 

противопожарната инфраструктура 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 3.1.3.3. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 3.1.3.3. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Дейност 3.1.3.4. Изготвяне на планове 

за действие с предмет защитени 

видове, изпълнение на мерки за 

хабитатите 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 3.1.3.4. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 3.1.3.4. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Дейност 3.1.3.5. Развитие на обектите 

на природното наследство като 

туристически атракции, вкл. екопътеки, 

монтиране на подходящи дървени 

информационни табели, беседки, 

пейки, кошчета и др. 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 3.1.3.5. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 3.1.3.5. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Мярка 3.1.4. „Дейности за управление 

на природни рискове“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по мярка 3.1.4.  

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

мярка 3.1.4. ще бъдат спазени процедурите по екологично 

законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 
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друго финансиране.  

За инвестиционни предложения по мярка 3.1.4., попадащи 

в обхвата на Приложения № 1 и 2 към ЗООС, както и за 

планове и програми, произтичащи от мярка 3.1.4., община 

Ботевград ще предприеме необходимите действия за 

провеждане на изискващите се процедури по ОВОС и ЕО.  

За инвестиционни предложения, проекти, планове или 

други приложими инициативи по мярка 3.1.4., попадащи 

само под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, община Ботевград 

ще предприеме необходимите действия за провеждане на 

изискващите се процедури по оценка на съвместимостта 

им с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Община Ботевград ще премине към реализация на 

инвестиционните предложения/проекти по мярка 3.1.4. 

след получаване на положително решение/становище по 

ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в 

извършените оценки, както и с условията и мерките, 

разписани в решението/становището. 

При изготвяне на проекти, частично или изцяло попадащи 

в границите на защитени зони, относими към 

изпълнението на мярка 3.1.4., община Ботевград ще 

предприеме необходимите действия конкретните проекти 

да бъдат съобразени с действащите забрани и ограничения 

на съответната защитена зона. 

Приоритет 3.2. „Подобряване на 

транспортната свързаност и 

обновяване на населените места“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по приоритет 3.2. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

приоритет 3.2. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

За инвестиционни предложения по приоритет 3.2., 

попадащи в обхвата на Приложения № 1 и 2 към ЗООС, 

както и за планове и програми, произтичащи от приоритет 

3.2., община Ботевград ще предприеме необходимите 

действия за провеждане на изискващите се процедури по 

ОВОС и ЕО.  

За инвестиционни предложения, проекти, планове или 

други приложими инициативи по приоритет 3.2., 

попадащи само под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, община 

Ботевград ще предприеме необходимите действия за 

провеждане на изискващите се процедури по оценка на 

съвместимостта им с предмета и целите на опазване на 

защитените зони. 

Община Ботевград ще премине към реализация на 

инвестиционните предложения/проекти по приоритет 3.2. 

след получаване на положително решение/становище по 

ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в 

извършените оценки, както и с условията и мерките, 

разписани в решението/становището. 

При изготвяне на проекти, частично или изцяло попадащи 

в границите на защитени зони, относими към изпълнението 

на приоритет 3.2., община Ботевград ще предприеме 

необходимите действия конкретните проекти да бъдат 

съобразени с действащите забрани и ограничения на 

съответната защитена зона. 
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Мярка 3.2.1. „Обновяване на 

транспортната инфраструктура“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по мярка 3.2.1.  
При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

мярка 3.2.1. ще бъдат спазени процедурите по екологично 

законодателство на етап проектиране и/или кандидатстване 

за финансиране по различни програми/процедури с 

европейско и/или национално и/или друго финансиране. 

За инвестиционни предложения по мярка 3.2.1., попадащи 

в обхвата на Приложения № 1 и 2 към ЗООС, както и за 

планове и програми, произтичащи от мярка 3.2.1., община 

Ботевград ще предприеме необходимите действия за 

провеждане на изискващите се процедури по ОВОС и ЕО.  

За инвестиционни предложения, проекти, планове или 

други приложими инициативи по мярка 3.2.1., попадащи 

само под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, община Ботевград 

ще предприеме необходимите действия за провеждане на 

изискващите се процедури по оценка на съвместимостта им 

с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Община Ботевград ще премине към реализация на 

инвестиционните предложения/проекти по мярка 3.2.1. 

след получаване на положително решение/становище по 

ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в 

извършените оценки, както и с условията и мерките, 

разписани в решението/становището. 

Дейност 3.2.1.1. Реконструкция и 

рехабилитация на републикански и 

общински пътища извън населените 

места, вкл. велоалеи 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 3.2.1.1. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 3.2.1.1. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Дейност 3.2.1.2. Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в 

урбанизираните територии, вкл. 

улично озеленяване, велосипедни алеи 

и модернизация на улично осветление 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 3.2.1.2. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 3.2.1.2. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Дейност 3.2.1.3. Изграждане на 

обществени паркинги и увеличаване на 

паркоместата в град Ботевград 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 3.2.1.3. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 3.2.1.3. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Мярка 3.2.2. „Благоустрояване и 

озеленяване на обществените зони“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 
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В Приложение № 1А „Индикативен списък на важни проекти от ПИРО“ са заложени проектни 

идеи, за които ще бъдат спазени съответните процедури по екологичното законодателство на етап 

проектиране, разработване и/или кандидатстване по различни програми/процедури с европейско 

и/или национално и/или друго финансиране при иницииране на действия за реализация на 

конкретното инвестиционно предложение.  

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по мярка 3.2.2.  

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

мярка 3.2.2. ще бъдат спазени процедурите по екологично 

законодателство на етап проектиране и/или кандидатстване 

за финансиране по различни програми/процедури с 

европейско и/или национално и/или друго финансиране. 

За инвестиционни предложения по мярка 3.2.2., попадащи 

в обхвата на Приложения № 1 и 2 към ЗООС, както и за 

планове и програми, произтичащи от мярка 3.2.2., община 

Ботевград ще предприеме необходимите действия за 

провеждане на изискващите се процедури по ОВОС и ЕО.  

За инвестиционни предложения, проекти, планове или 

други приложими инициативи по мярка 3.2.2., попадащи 

само под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, община Ботевград 

ще предприеме необходимите действия за провеждане на 

изискващите се процедури по оценка на съвместимостта им 

с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Община Ботевград ще премине към реализация на 

инвестиционните предложения/проекти по мярка 3.2.2. 

след получаване на положително решение/становище по 

ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в 

извършените оценки, както и с условията и мерките, 

разписани в решението/становището. 

При изготвяне на проекти, частично или изцяло попадащи 

в границите на защитени зони, относими към изпълнението 

на мярка 3.2.2., община Ботевград ще предприеме 

необходимите действия конкретните проекти да бъдат 

съобразени с действащите забрани и ограничения на 

съответната защитена зона. 

Дейност 3.2.2.1. Обновяване на 

публични пространства като площади 

и пешеходни зони 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 3.2.2.1. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 3.2.2.1. ще бъдат спазени процедурите по 

екологично законодателство на етап проектиране и/или 

кандидатстване за финансиране по различни 

програми/процедури с европейско и/или национално и/или 

друго финансиране. 

Дейност 3.2.2.2. Развитие на зелената 

система чрез залесителни 

мероприятия, паркоустройство на 

озеленените площи  и др. 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по дейност 3.2.2.2. 

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

дейност 3.2.2.2. ще бъдат спазени процедурите по екологично 

законодателство на етап проектиране и/или кандидатстване 

за финансиране по различни програми/процедури с 

европейско и/или национално и/или друго финансиране. 
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За всяко конкретно инвестиционно предложение възложителят – община Ботевград ще изпълни 

изискванията на Закона за опазване на околната среда, на други специални закони и подзаконови 

нормативни актове, регламентиращи реализацията на конкретното инвестиционно предложение.  

За конкретните инвестиционни предложения, включени в Приложение № 1А „Индикативен 

списък на важни проекти от ПИРО“ община Ботевград ще инициира провеждането на 

изискващите се процедури по ОВОС и ЕО. За конкретните инвестиционни предложения и 

проекти, попадащи само под разпоредбата на чл. 31 от ЗБР, община Ботевград ще инициира 

провеждането на изискващите се процедури по оценка на съвместимостта им с предмета и целите 

на опазване на защитените зони.  

При изготвянето на проекти, частично или изцяло попадащи в границите на защитени зони, 

същите ще бъдат съобразени с действащите забрани и ограничения, касаещи съответната 

защитена зона.  

 

Приоритет/Мярка/ Проект от 

Приложение № 1А – Индикативен 

списък на важни проекти от ПИРО 

Предвидени действия за постигане на съответствие с 

условията в Решение № СО-31-ЕО/2022 г. на 

директора на РИОСВ - София 

Мярка 1.2.3. „Изграждане на 

туристическата обслужваща 

инфраструктура“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по мярка 1.2.3.  

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

мярка 1.2.3. ще бъдат спазени процедурите по екологично 

законодателство на етап проектиране и/или кандидатстване 

за финансиране по различни програми/процедури с 

европейско и/или национално и/или друго финансиране 

Изграждане на тренировъчна зала, 

хотел и ресторант до Арена 

„Ботевград“ 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране. 

Мярка 3.1.1. „Реконструкция и 

доизграждане на ВиК  мрежите и 

съоръженията“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по мярка 3.1.1.  

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

мярка 3.1.1. ще бъдат спазени процедурите по екологично 

законодателство на етап проектиране и/или кандидатстване 

за финансиране по различни програми/процедури с 

европейско и/или национално и/или друго финансиране 

Реконструкция на водопроводната 

мрежа на град  Ботевград - етап 2 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Подмяна на ВиК инфраструктура – в. 

з. „Зелин“ 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Реконструкция и доизграждане на 

ВиК инфраструктура в  с. Врачеш, 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 
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общ. Ботевград процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Реконструкция и доизграждане на 

ВиК инфраструктура в  с. Трудовец, 

общ. Ботевград 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Подмяна на водоснабдителна система 

в. з. „Лозята“ в с. Трудовец 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Мярка 3.1.2. „Развитие и 

разширяване обхвата на  системата за 

управление на отпадъците“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по мярка 3.1.2.  

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

мярка 3.1.2. ще бъдат спазени процедурите по екологично 

законодателство на етап проектиране и/или кандидатстване 

за финансиране по различни програми/процедури с 

европейско и/или национално и/или друго финансиране 

Изграждане на компостираща 

инсталация и инсталация за 

предварително третиране на битови 

отпадъци за нуждите на РСУО-Регион 

Ботевград 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Мярка 3.1.3. „Опазване и развитие на 

горските ресурси и природните 

богатства“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по мярка 3.1.3.  

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

мярка 3.1.3. ще бъдат спазени процедурите по екологично 

законодателство на етап проектиране и/или кандидатстване 

за финансиране по различни програми/процедури с 

европейско и/или национално и/или друго финансиране 

„Околната среда - бъдеще и 

отговорност на всички“ с цел 

използване на общи природни 

ресурси чрез възстановяването и 

опазване на екосистемите в защитени 

природни зони 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Мярка 3.2.1. „Обновяване на 
транспортната инфраструктура“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по мярка 3.2.1.  

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

мярка 3.2.1. ще бъдат спазени процедурите по екологично 

законодателство на етап проектиране и/или кандидатстване 

за финансиране по различни програми/процедури с 

европейско и/или национално и/или друго финансиране 

Реконструкция и рехабилитация на 
съществуващи общински пътища на 

територията на община Ботевград 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 
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проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Изграждане на велоалея Ботевград - 

Трудовец 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Изграждане на велоалея Ботевград - 

Врачеш 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Реконструкция и рехабилитация на 

съществуващи улици и тротоари, 

съоръжения и принадлежности към тях 

на територията на Община Ботевград 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Подобряване на енергийната 

ефективност на системата за външно 

изкуствено осветление на пет 

населени места в Община Ботевград – 

в селата Трудовец, Врачеш, Скравена, 

Литаково и Новачене 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Изграждане на паркинг до Арена 

„Ботевград“ 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Мярка 3.2.2. „Благоустрояване и 

озеленяване на обществените зони“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по мярка 3.1.1.  

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

мярка 3.1.1. ще бъдат спазени процедурите по екологично 

законодателство на етап проектиране и/или кандидатстване 

за финансиране по различни програми/процедури с 

европейско и/или национално и/или друго финансиране 

Благоустрояване на ЦГЧ Ботевград При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Благоустрояване на общински терен в 

ж.к. „Саранск“ около ромския клуб 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Изграждане на нов гробищен парк При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 
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национално и/или друго финансиране 

Мярка 3.2.4. „Обновяване на 
жилищните сгради и благоустрояване 

на прилежащите им пространства“ 

Община Ботевград ще спази всички нормативни 

изисквания и ще уведоми РИОСВ-София на всеки етап при 

иницииране на действия за реализация на инвестиционни 

предложения по мярка 3.2.4.  

При избор на конкретни инвестиционни предложения по 

мярка 3.2.4. ще бъдат спазени процедурите по екологично 

законодателство на етап проектиране и/или кандидатстване 

за финансиране по различни програми/процедури с 

европейско и/или национално и/или друго финансиране 

Въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в многофамилни 

жилищни сгради нa територията на 
град Ботевград - етап 1 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в многофамилни 

жилищни сгради на територията на 
град Ботевград - етап 2 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в многофамилни 

жилищни сгради на територията на 
град    Ботевград - етап 3 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в многофамилни 

жилищни сгради на територията на 
град  Ботевград - етап 4 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в многофамилни 

жилищни сгради на територията на 
град  Ботевград - етап 5 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в многофамилни 

жилищни сгради на територията на 
град  Ботевград - етап 6 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в многофамилни 

жилищни сгради на територията на 
град  Ботевград - етап 7 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Благоустрояване на междублокови 

пространства в ж.к. Васил Левски - 

„Стар изток“ 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 
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Благоустрояване на междублокови 

пространства в ж.к. Васил Левски – 

„Нов изток“ 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Благоустрояване на междублокови 

пространства в ж. к „Саранск“ 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Благоустрояване на междублокови 

пространства между  бул. „България“ и 

ул. „Гурко“ 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

Благоустрояване на междублокови 

пространства на бул. „Цар 

Освободител“ - от „Сините плочки“ до 

болницата 

При стартиране на действия за реализация на конкретното 

инвестиционно предложение ще бъдат спазени 

процедурите по екологично законодателство на етап 

проектиране и/или кандидатстване за финансиране по 

различни програми/процедури с европейско и/или 

национално и/или друго финансиране 

 

В случай че възникне необходимост от актуализация на мерките, дейностите и проектните 

идеи/инвестиционните предложения, включени в „Приложение № 1 Описание на предвидените 

мерки и дейности в програмата за реализация на ПИРО“ и Приложение № 1А „Индикативен 

списък на важни проекти от ПИРО“, община Ботевград ще спази съответните процедури по 

екологичното законодателство на етап проектиране, разработване и/или кандидатстване по 

различни програми/процедури с европейско и/или национално и/или друго финансиране при 

иницииране на действия за реализация на конкретното инвестиционно предложение. За всяко 

конкретно инвестиционно предложение възложителят – община Ботевград ще изпълни 

изискванията на Закона за опазване на околната среда, на други специални закони и подзаконови 

нормативни актове, регламентиращи реализацията на конкретното инвестиционно предложение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


