РЕПУБЛ ИКА БЪЛГАРИЯ
Областе н управите л на област Монтана
ПРОТОКОЛ
Днес, 21.09.2010 г. комисия назначена със Заповед № РД 08-89/28.05.2010 г.
на Областен управител на област Монтана в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Петров – областен управител на област Монтана
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Алексиев – зам. областен управител на област Монтана
ЧЛЕНОВЕ:
1. Даниела Миронова – гл. експерт в дирекция „АКРРДС” в Областна администрация
Монтана
2. Катя Петкова – гл. юрисконсулт в Областна администрация Монтана
3. Симеон Симеонов – началник на Регионален център за пътнически превози – Видин
4. Албена Ангелова – представител на Община Берковица
5. Иван Тодоров – представител на Община Бойчиновци
6. Георги Аврамов – представител на Община Вършец
7. Иван Пешунов – представител на Община Г. Дамяново
8. Иван Иванов – представител на Община Медковец
9. Даниела Генурова – представител на Община Монтана
10. Снежана Макавеева – представител на Община Чипровци
11. Жина Трендафилова – представител на Община Якимово
12. Стойна Георгиева – гл. инспектор в ОО „КД – ДАИ” Монтана
13. Димитър Иванов – регионален представител на Национална транспортна камара
14. Юлия Йосифова – представител на Областна пътно управление Монтана

се събра в заседателната зала на Областна администрация със задача да
разгледа и обсъди предложените промени в областната транспортна схема.
От комисията отсъстват представителите на общините Брусарци, Вълчедръм и Лом
и представител на Регионална организация на автобусните превозвачи гр. Монтана.
На заседанието без право на глас присъства и г-н Виктор Начев –
представител на ИА „Железопътна администрация”
Комисията има необходимия кворум за провеждане на заседание.
Представителите на общините внесли предложения за промени присъстват.
Заседанието бе открито от г-н Петров, който изложи направените
предложения за промени в областната транспортна схема, а именно:
І. Предложения на община Вършец с вх. № РР 10-72/11.05.2010 г.:
Предложение за закриване на автобусна линия МОНТАНА – ВЪРШЕЦ с МР
055103, която се изпълнява в петък и неделя от 15.09. до 30.06.
Часовете на тръгване са от Монтана в 19,00 и от Вършец в 17,30.
За закриването има съгласие от община Монтана.
След закриването на линията в направлението Монтана – Вършец ще останат
следните линии с часове на тръгване 08,30 10,00 11,45 14,10 18,00, а в
направлението Вършец – Монтана – 06,15 07,10 08,00 11,20 13,00.
Г-н Петров отправи питане до г-н Аврамов след закриване на линията ще има
ли удобен превоз за пътуване на учениците от и за Вършец.
Г-н Аврамов осведоми комисията, че линията не се изпълнява от 2008 г. и е
отпаднала необходимостта от превоз на учениците.
За така направеното предложение за закриване, гласуват:
-

„за” – 16
„против” – няма
„въздържали се” – няма
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Приема се.
ІІ. Предложения на община Монтана с вх. № РР 10-38(1)/23.02.2010 г.; вх. №
РР 10-38(1)/23.02.2010 г.; вх. № РР 10-38(1)/23.02.2010 г.; вх. № РР 1038(1)/23.02.2010 г.; вх. № РР 10-38(1)/23.02.2010 г.; вх. № РР 10-38(1)/23.02.2010
г.; вх. № РР 10-85/15.06.2010 г.; вх. № РР 10-99/25.08.2010 г.:
1. Предложение за промяна в МР 094303 МОНТАНА – КОПИЛОВЦИ с часове
на тръгване от Монтана в 13,00 и от Копиловци в 14,40, което се изразява в
следното:
 Часа на тръгване от Монтана да се промени от 13,00 на 14,00
 Часа на тръгване от Копиловци да се промени от 14,40 на 15,21
Промяната е съгласувана от община Г. Дамяново.
Поради високите скорости в 3 участъка служебно се променят часовете на
тръгване и пристигане с по няколко минути.
Желаещи за изказване нямаше и г-н Петров подложи така направеното
предложение за промяна на гласуване.
„за” – 16
- „против” – няма
- „въздържали се” – няма
Приема се.
2. Предложение за промяна в МР 094401 МОНТАНА – КОПИЛОВЦИ (без
събота и неделя) с часове на тръгване от Монтана в 06,30 и от Копиловци в
07,30, което се изразява в следното:
 Часа на тръгване от Монтана да се промени от 06,30 на 07,00
 Часа на тръгване от Копиловци да се промени от 07,30 на 08,21
 Изпълнението на линията става ежедневно
 Включване на допълнителни спирки – Говежда, Дива слатина и Дълги
дел, което променя № на МР отпада № 094401 и става № 094305
Промяната е съгласувана от община Г. Дамяново.
Поради високите скорости в 3 участъка служебно се променят часовете на
тръгване и пристигане с по няколко минути.
Желаещи за изказване нямаше и г-н Петров подложи предложението за
промяна на гласуване.
„за” – 16
- „против” – няма
- „въздържали се” – няма
Приема се.
3. Предложение за закриване на автобусна линия МОНТАНА – КОПИЛОВЦИ с
МР 094304, което се изпълнява в петък и неделя с часове на тръгване от
Монтана в 16,00 и от Копиловци в 17,40.
За закриването има дадено съгласие от община Г. Дамяново.
След промените в трите разписания Монтана – Копиловци в областната
транспортна схема остават автобусни линии със следните часове на тръгване в
направлението Монтана – Копиловци 07,00 10,30 14,00 15,00 16,30 20,15 (15.05.15.09.), а в направлението Копиловци – Монтана 05,50 (15.05.-15.09.) 08,21 12,10
15,21 16,30.
Желаещи за изказване нямаше и г-н Петров подложи предложението за
закриване на гласуване.
„за” – 16
- „против” – няма
- „въздържали се” – няма
Приема се.
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4. Предложение за закриване на автобусна линия МОНТАНА – ДЪЛГИ ДЕЛ с
МР 094201, която се изпълнява ежедневно от 01.04. до 31.10. и в петък и
неделя от 01.11. до 31.03. Часовете на тръгване са съответно 18,00 и 19,40.
За закриването има съгласие от община Г. Дамяново.
След закриването на линията за Д. Дел остават автобусни линии със следните
часове на тръгване от Монтана за Д. Дел 07,00 07,30 10,30 14,00 15,00 16,30 20,15
(15.05.-15.09.) и от Д. Дел за Монтана 06,10 (15.05.-15.09.) 08,40 18,05
Желаещи за изказване нямаше и г-н Петров подложи предложението за
закриване на гласуване.
„за” – 16
- „против” – няма
- „въздържали се” – няма
Приема се.
5. Предложение за закриване на автобусна линия МОНТАНА – ВЪЛЧЕДРЪМ
(без неделя) с МР 095901 и часове на тръгване съответно 06,30 и 08,10.
За закриването има съгласие от общините Вълчедръм, Бойчиновци и Якимово.
6. Предложение за закриване на автобусна линия МОНТАНА – ВЪЛЧЕДРЪМ (в
петък) с МР 095903 и часове на тръгване съответно 13,30 и 15,00.
За закриването има съгласие от общините Вълчедръм, Бойчиновци и Якимово.
След закриването на двете линии остават автобусни линии за Вълчедръм със
следните часове на тръгване в направление Монтана – Вълчедръм:
понеделник – четвъртък 11,30Я 11,30Б 15,00Я 16,40Б 16,50Я
петък 11,30Я 11,30Б 15,00Я 16,40Б 16,50Я 19,50Я
събота 16,50Я
неделя 16,50Я 19,50Я
понеделник – четвъртък 07,10 08,06 12,50 13,15 18,20
петък 07,10 08,06 12,50 13,15 18,20 18,30
събота 13,44
неделя 13,44 18,20 18,30
Желаещи за изказване нямаше и г-н Петров подложи двете предложения за
закриване на гласуване.
„за” – 16
- „против” – няма
- „въздържали се” – няма
Приема се.
7. Предложение за промяна в МР 090401 МОНТАНА – ЛОМ (ежедневно) с
часове на тръгване от Монтана в 06,50 и от Лом в 10,55, което се изразява в
следното:
 Да бъдат променени часовете на пристигане, без да се променят
часовете на тръгване от крайните спирки
 Отпада спирка Войници, която е включена в маршрутно разписание от
общинската транспортна схема Монтана – Клисурица.
Разписанието е съгласувано от общините Медковец и Лом.
Желаещи за изказване нямаше и г-н Петров подложи предложението за
промяна на гласуване.
„за” – 16
- „против” – няма
- „въздържали се” – няма
Приема се.

Монтана, пл. „Жеравица” № 1, тел. 096 399101, факс 096 399129
http://oblastmontana.org/, e-mail: oblastmont@montanabg.org

8. Предложение за промяна в МР 090402 МОНТАНА – ЛОМ (ежедневно) с
часове на тръгване от Монтана в 15,10 и от Лом в 17,20, изразяващо се в
следното:
 Да се промени часа на тръгване от Монтана от 15,10 на 15,30, като
следващия автобус по направление Лом е в 16,00.
 Часа на тръгване от Лом не се променя
 Отпада спирка Войници, която е включена в маршрутно разписание от
общинската транспортна схема Монтана – Клисурица.
Разписанието е съгласувано от общините Медковец и Лом.
Желаещи за изказване нямаше и г-н Петров подложи предложението за
промяна на гласуване.
„за” – 16
- „против” – няма
- „въздържали се” – няма
Приема се.
Г-н Петров запозна присъстващите, че е получено писмо от „БДЖ” ЕАД, с
което се иска становище за изменение на сега действащия график за движение на
влаковете, като същото следва да бъде обсъдено и прието на Комисията за
разглеждане промените в транспортните схеми.
До общините, които имат гари е изпратено писмо за становище. Такова са
дали община Бойчиновци, Брусарци и Якимово. Становище не е получено от
общините Берковица, Лом, Медковец и Монтана.
Общините Брусарци и Якимово са съгласни с графика, а община Бойчиновци е
направила предложение пътнически влак 71225 с час на тръгване в 16,37 да бъде
променен в часовия диапазон 17,05 – 17,15.
Причината за това е, че голям брой служители от Общинската администрация
и други работещи в гр. Бойчиновци, за да могат да пътуват с него напускат по –
рано работните си места и нарушават трудовата дисциплина или не го използват и
търсят друга алтернатива. По това време няма автобус, а следващия влак е в 18,46.
Пътуващите сутрин с влака са около 30 души дневно, които при приемане на
исканата промяна ще пътуват с него и вечер.
Членовете на комисията подкрепиха предложението на община Бойчиновци,
но при условие, че промяната няма да наруши транспортните връзки на пътуващите
с другите влакове.
Г-н Петров подложи предложението на община Бойчиновци на гласуване.
- „за” – 16
- „против” – няма
- „въздържали се” – няма
Приема се.
С това дневния ред на заседанието се изчерпа.
След като разгледа и обсъди направените от общините предложения за
промени в областната транспортна схема комисията взе следните РЕШЕНИЯ:
1. Приема предложение за закриване на МР 055103 Монтана – Вършец (в петък
и неделя от 15.09. до 30.06.), с часове на тръгване са от Монтана в 19,00 и от
Вършец в 17,30.
2. Приема промяна в МР 094303 Монтана – Копиловци, с часове на тръгване от
Монтана в 13,00 и от Копиловци в 14,40, като часовете се променят съответно
на 14,00 и 15,21.
3. Приема промяна в МР 094401 Монтана – Копиловци (без събота и неделя), с
часове на тръгване от Монтана в 06,30 и от Копиловци в 07,30, като часовете
се променят съответно на 07,00 и 08,21, изпълнението става ежедневно и се
включват допълнителни спирки по маршрута. Поради промяна на маршрута
номера на МР се променя от 094401 на 094305.
4. Приема предложение за закриване на МР 094304 Монтана – Копиловци
(петък и неделя), с часове на тръгване от Монтана в 16,00 и от Копиловци в
17,40.
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5. Приема предложение за закриване на МР 094201 Монтана – Дълги дел (петък
и неделя от 01.11. до 31.03 и ежедневно от 01.04. до 31.10.), с часове на
тръгване от Монтана в 18,00 и от Дълги дел в 19,40.
6. Приема предложение за закриване на МР 095901 Монтана – Вълчедръм (без
неделя), с часове на тръгване от Монтана в 06,30 и от Вълчедръм в 08,10.
7. Приема предложение за закриване на МР 095903 Монтана – Вълчедръм (в
петък), с часове на тръгване от Монтана в 13,30 и от Вълчедръм в 15,00.
8. Приема предложение за промяна в МР 090401 Монтана – Лом, с часове на
тръгване от Монтана в 06,50 и от Лом в 10,55, изразяваща се в промяна
часовете на пристигане и отпадане на сп. Войници.
9. Приема предложение за промяна в МР 090402 Монтана – Лом, с часове на
тръгване от Монтана в 15,10 и от Лом в 17,20, изразяваща се в промяна часа
на тръгване от Монтана на 15,30 и отпадане на сп. Войници.
10. Приема становището на община Бойчиновци за промяна в графика за
движение на влаковете, отнасяща се за влак 71225 с час на тръгване в 16,37,
като този час бъде променен в часовия диапазон 17,05 – 17,15, но без да се
нарушават транспортните връзки с другите влакове.

ПРОТОКОЛЧИК:
/п/
/гл. експерт Д. Миронова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/Ивайло Петров
Областен управител
на област Монтана/
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