РЕПУБЛ ИКА БЪЛГАРИЯ
Областе н управите л на област Монтана
ПРОТОКОЛ
Днес, 26.02.2010 г. комисия назначена със Заповед № РД 08-23/17.02.2010 г.
на Областен управител на област Монтана в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ съгласно Заповед № ВД 17/26.02.2010 г.: Димитранка
Каменова – зам. 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. Бистра Борисова – представител на Община Брусарци
6. Слави Пачкин – представител на Община Вълчедръм
7. Георги Аврамов – представител на Община Вършец
8. Иван Пешунов – представител на Община Г. Дамяново
9. Бранимир Антов – представител на Община Лом
10. Иван Иванов – представител на Община Медковец
11. Даниела Генурова – представител на Община Монтана
12. Снежана Макавеева – представител на Община Чипровци
13. Цветана Първанова – представител на Община Якимово
14. Любомир Бранков – началник ОО „КД – ДАИ” Монтана
15. Димитър Иванов – регионален представител на Национална транспортна
камара
16. Людмил Колов – представител на Регионална организация на автобусните
превозвачи гр. Монтана
17. инж. 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 и републиканската транспортна схема.
От комисията отсъстват представителите на община Бойчиновци и ИА
„Железопътна администрация”.
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На заседанието без право на глас присъства и г-жа Стела Йорданова от ОПУ
Монтана.
Комисията има необходимия кворум за провеждане на заседание.
Представителите на общините внесли предложения за промени присъстват.
Заседанието бе открито от г-жа Каменова, която даде възможност на
членовете на комисията да се представят, след което изложи направените
предложения за промени в транспортните схеми, а именно:
І. Предложения на община Берковица с вх. № РР 10-15/28.01.2010 г. (техен изх. №
ОИ-0600-178/27.01.2010):
1. МР 12101 СОФИЯ – БЕРКОВИЦА (без неделя) с час на тръгване от София в
14,00 и от Берковица в 06,40.
Предложение за промяна: Часа на тръгване от Берковица да се измени от
06,40 на 07,00. Целта е увеличаване интервала на тръгване от АГ Берковица между
автобусите за София.
Автобуси в направлението Берковица – София:
06,00 София – Берковица (без неделя)
07,00 София – Берковица (без неделя). Новото предложение.
07,02 София – Монтана (ежедневно) с час на тръгване от Монтана в 06,25.
Според община Берковица линията не се изпълнява от м. март 2009 г.
Община Монтана в справката за изпълнение на линиите от нейната квота е подала
информация, че същата се изпълнява.
07,27 София – Вършец (ежедневно). Линията е от квотата на община Вършец и се
изпълнява.
Интервала между 06,00 и предложения 07,00 ч. се увеличава от 40 на 60 мин.
Интервала между предложения 07,00 ч. и 07,27 се намалява от 50 на 30 мин.
Г-жа Каменова обърна внимание, че в 07,00 ч. тръгването от Берковица за
линия София – Берковица ще се дублира с тръгването от Берковица за линия София
– Монтана.
Г-жа Генурова уточни, че тенденцията е линията да започне да се изпълнява.
Разписанието не е съгласувано от община и област София, защото не се
променя часа на тръгване от София.
Други желаещи за изказване нямаше и г-жа Каменова предложи разписанието
да бъде разгледано на следващо заседание, след като бъдат направени уточнения
между общините Берковица и Монтана.
За така направеното предложение, гласуват:
-

„за” – 19

-

„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

2. МР 12102 СОФИЯ – БЕРКОВИЦА (в неделя) с час на тръгване от София в
17,00 и от Берковица в 13,30.
Предложение за промяна: Часа на тръгване от Берковица да се измени от
13,30 на 13,00.
Автобуси в направлението Берковица – София:
07,02 София – Монтана (ежедневно) с час на тръгване от Монтана в 06,25.
07,27 София – Вършец (ежедневно).
08,31 София – Копиловци (ежедневно).
13,00 София – Берковица (в неделя). Новото предложение.
14,00 София – Берковица (ежедневно).
Интервала между автобусите се увеличава от половин на един час.
Разписанието не е съгласувано от община и област София, защото не се
променя часа на тръгване от София.
Желаещи за изказване нямаше и г-жа Каменова подложи така направеното
предложение за промяна на гласуване.
-

„за” – 17

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – 2
Приема се.

3. МР 012901 БЕРКОВИЦА – ДОЛНИ ЦИБЪР (ежедневно) с час на тръгване от
Берковица в 07,30 и от Долни Цибър в 13,30.
Предложение за промяна: Променя се тръгването от Монтана за Берковица
от 16,04 на 17,00 ч. без да се променят часовете на тръгване от началните спирки.
С промяната се увеличава времето за престой на АГ Монтана от 13 мин. на 69
мин.
Г-жа Каменова уточни, че съгласно транспортната схема в 17,00 часа е и
тръгването от Монтана за Берковица по МР 012403 Монтана – Берковица, което
означава, че в един и същ час по две различни линии за Берковица ще тръгват 2
автобуса. Това е и предпоставка за комбиниране на линии.
Разписанието е съгласувано от заинтересованите общини.
Г-жа Ангелова информира комисията, че линията в 17,00 ч. от Монтана не се
изпълнява, а за да няма голям престой на АГ Монтана следва да се промени часа на
тръгване от Долни Цибър.
Г-жа Първанова изказа мнение, че с тази линия се предвижват основно
учители и служители с карти и не е удачно да се променя часа на тръгване от Долни
Цибър.
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Г-жа Каменова предложи разписанието да бъде разгледано на следващо
заседание, след като бъдат направени уточнения и нови съгласувания между
заинтересованите общини.
За така направеното предложение, гласуват:
-

„за” – 18

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – 1
Приема се.

ІІ. Предложения на община Вълчедръм с вх. №№ РР 10-144/02.12.2009 г. (техен изх.
№ 1749/30.11.2009), РР 10-148/14.12.2009 г. (техен изх. № 794/14.12.2009), РР 10149/14.12.2009 г. (техен изх. № 793/14.12.2009)
1. МР 12101 КОЗЛОДУЙ – ВЪЛЧЕДРЪМ (ежедневно) с час на тръгване от
Козлодуй в 08,00 и от Вълчедръм в 06,45.
2. МР 12102 КОЗЛОДУЙ – ВЪЛЧЕДРЪМ (ежедневно) с час на тръгване от
Козлодуй в 16,40 и от Вълчедръм в 14,45.
Предложение за закриване: И двете линии по информация на община
Вълчедръм не се изпълняват от 06.06.2008 г. На проведения конкурс през м.
октомври 2008 г. няма кандидати подали документи за участие в конкурса. Линиите
са открити с цел превоз на работещи в АЕЦ Козлодуй, но по-късно същите се
започнали да се превозват със специализиран превоз.
Съществува линия Лом – Козлодуй с часове на тръгване съответно 09,45 и
13,00 от квотата на община Лом. Има възможност за връзка Вълчедръм – Лом и от
там Лом – Козлодуй.
Няма други общини на територията на областта, които да са заинтересовани и
да е необходимо да дават съгласието си за закриването.
Желаещи да вземат отношение по предложеното закриване нямаше и г-жа
Каменова го подложи на гласуване.
За линия Козлодуй – Вълчедръм с МР 12101 гласуват:
-

„за” – 19

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – няма
Приема се.
За линия Козлодуй – Вълчедръм с МР 12102 гласуват:

-

„за” – 19

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – няма
Приема се.
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3. МР 041601 ЛОМ – ВЪЛЧЕДРЪМ (ежедневно) с час на тръгване от Лом в
11,00 и от Вълчедръм в 07,45.
Предложение за промяна: Часа на тръгване от Лом да се промени от 11,00
на 10,25. Целта е да се увеличи интервала на тръгване от АГ Лом за Вълчедръм.
Тръгването от Вълчедръм се запазва в 07,45.
Автобуси в направлението Лом – Вълчедръм:
05,40 Лом – Вълчедръм – Лом (071401)
06,30 Лом – Вълчедръм – Лом (077901)
07,10 Лом – Вълчедръм – Лом (071301)
09,00 Лом – Вълчедръм (071801)
10,25 Лом – Вълчедръм (041601). Новото предложение.
10,30 Лом – Бъзовец (077503). Линията е от квотата на Лом. Не се изпълнява и е
предвидена за закриване през 2010 г.
11,30 Лом – Вълчедръм (071402) и т. н.
Интервала се увеличава от 30 на 55 мин.
Разписанието е съгласувано от заинтересованите общини.
Г-жа Каменова обърна внимание, че през интервал от 5 минути има две линии
в едно и също направление и макар, че едната не се изпълнява в момента, но ако
бъде възложена и при сегашната ситуация на липса на пътници ще се създаде
проблем.
Тя предложи искането за промяна да бъде разгледано на следваща комисия,
когато община Лом внесе искане за закриване на линия с МР 077503 и го подложи
на гласуване:
-

„за” – 19

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – няма
Приема се.

4. МР 041602 ЛОМ – ВЪЛЧЕДРЪМ (ежедневно) с час на тръгване от Лом в
12,00 и от Вълчедръм в 11,31.
Предложение за промяна: Часа на тръгване от Вълчедръм да се промени от
11,31 на 11,10.
Часа на тръгване от Лом се запазва на 12,00.
Автобуси в направлението Вълчедръм - Лом:
06,36 Лом – Вълчедръм – Лом (071401)
07,10 Лом – Вълчедръм – Лом (077901)
07,16 Лом – Бъзовец (077503)
07,25 Лом – Бъзовец (040901)
07,45 Лом – Вълчедръм (041601)
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08,16 Лом – Бъзовец (047501)
08,25 Лом – Вълчедръм (041701)
08,30 Лом – Вълчедръм - Лом (071301)
09,19 Лом – Вършец (050701)
09,40 Лом – Вълчедръм (071801)
11,10 Лом – Вълчедръм (041602). Новото предложение.
12,08 Лом – Вълчедръм – Лом (071402) и т.н.
Интервала се увеличава от 37 на 58 мин.
Разписанието е съгласувано от заинтересованите общини.
Думата взе г-н Пачкин представител на община Вълчедръм, вносител на
предложението, който предложи същото да се разгледа на следваща комисия,
защото е взаимно свързано с предишното и не може да се изпълнява самостоятелно.
Г-жа Каменова подложи предложението на г-н Пачкин на гласуване:
-

„за” – 19

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – няма
Приема се.

5. МР 045701 МОНТАНА – ВЪЛЧЕДРЪМ (ежедневно) с час на тръгване от
Монтана в 11,30 и от Вълчедръм в 07,10.
6. МР 045702 МОНТАНА – ВЪЛЧЕДРЪМ (ежедневно) с час на тръгване от
Монтана в 15,00 и от Вълчедръм в 12,50.
Предложение за промяна: И двете линии вместо ежедневно да се
изпълняват от понеделник до петък.
Часовете на тръгване от началните спирки не се променят.
Автобуси в направление Монтана – Вълчедръм:
06,30 Монтана – Вълчедръм (без неделя) (095901)
07,30 Лом – Вършец (050701)
08,22 Берковица – Д. Цибър (012901)
11,30 Монтана – Вълчедръм (без събота и неделя) (045701). Новото
предложение. Линията минава през Якимово.
11,30 Монтана – Вълчедръм (без събота и неделя) (046001). Линията минава през
Бойчиновци.
13,30 Монтана – Вълчедръм (в петък) (095903)
15,00 Монтана – Вълчедръм (без събота и неделя) (045702) Новото
предложение.
16,40 Монтана – Вълчедръм (без събота и неделя) (046002)
16,50 Монтана – Вълчедръм (без събота) (095904)
16,50 Монтана – Игнатово (събота и неделя) (096401) и т. н.
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Автобуси в направление Вълчедръм – Монтана:
07,10 Монтана – Вълчедръм (без събота и неделя) (045701). Новото
предложение.
08,10 Монтана – Вълчедръм (без неделя) (095901)
08,29 София – Лом (без неделя) (12202)
11,49 София – Лом (в неделя) (12201)
12,50 Монтана – Вълчедръм (без събота и неделя) (045702) Новото
предложение.
13,15 Монтана – Вълчедръм (без събота и неделя) (046002)
13,44 Монтана – Игнатово (в събота и неделя) (096401)
Разписанията са съгласувани от заинтересованите общини.
Г-жа Каменова изказа мнение, че събота и неделя в обедните часове няма
курс от Монтана за Вълчедръм, а в неделя сутрин остава без курс от Вълчедръм за
Монтана.
Тя даде думата на община Якимово и Вълчедръм да изкажат мнение, относно
необходимостта от транспорт в тези часови диапазони.
Г-жа Първанова и г-н Пачкин се обединиха около мнението, че няма
достатъчен пътникопоток и съответно необходимост от автобуси.
Същото мнение изказа и г-жа Генурова.
Други желаещи да вземат отношение нямаше и г-жа Каменова предложи
гласуване:
За линия Монтана – Вълчедръм с МР 045701 гласуват:
-

„за” – 19

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – няма
Приема се.
За линия Монтана – Вълчедръм с МР 045702 гласуват:

-

„за” – 19

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – няма
Приема се.

ІІІ. Предложения на община Монтана с вх. №№ РР 10-16/28.01.2010 г. (техен изх. №
06-00-18/27.01.2010), РР 10-38/22.02.2010 г. (техен изх. № 06-00-42/19.02.2010) и
РР 10-38(1)/23.02.2010 г. (техен изх. № 06-00-42(1)/22.02.2010)
1. 097002 МОНТАНА – КИСЕЛЕВО (ежедневно от 01.10. до 31.03) с час на
тръгване от Монтана в 17,30 и от Киселево в 06,45.
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Предложение за промяна: Линията да се изпълнява целогодишно без да се
променят часовете на тръгване от началните спирки.
Разписанието е съгласувано от община Брусарци, като заинтересована
община.
2. 097001 МОНТАНА – КИСИЛИВО (без неделя от 01.04. до 30.09.) с час на
тръгване от Монтана в 19,00 и от Киселево в 06,45.
3. 097003 МОНТАНА – КИСЕЛЕВО (в неделя от 01.04. до 30.09.) с час на
тръгване от Монтана в 20,00 и от Киселево в 06,45.
Предложение за закриване: Предложението е и двата курса да бъдат
закрити.
Община Брусарци не е дала писмено съгласие за закриване на курсовете.
Думата взе г-жа Генурова, която уточни че трите курса са взаимно свързани и
ако комисията не приеме закриването се обезсмисля приемането на изменението.
Г-жа Борисова от община Брусарци изрази мнение, че нямат против
предложените два курса да се закрият.
Г-жа Миронова предложи, ако до вторник (02.03.2010 г) община Брусарци
представи писмено съгласие за закриването, предложенията на община Монтана за
курсовете Монтана – Киселево да се приемат. В случай че до тази дата не бъде
представено писмено съгласие курсовете няма да се изменят.
Освен това г-жа Миронова съобщи на комисията, че има жалба от кмета на
община Брусарци за неизпълнение на линията Монтана – Киселево и в отговор на
това община Монтана съобщава, че е постигнала договорка с превозвача как тя да
бъде изпълнявана. Такива устни договорки са в нарушение на нормативната уредба
и всяка една промяна в разписание става валидна след утвърждаване от областния
управител или от министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
Г-жа Каменова подложи на гласуване предложението да се изчака до
02.03.2010 г. писмено съгласие от община Брусарци.
-

„за” – 19

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – няма
Приема се.

4. 094803 МОНТАНА – КАМЕНА РИКСА (ежедневно) с час на тръгване от
Монтана в 17,50 и от Камена рикса в 18,40.
Предложение за промяна: Да се променят часовете на тръгване от
началните спирки съответно от Монтана в 17,40 и от Камена рикса в 18,30.
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Г-жа Каменова съобщи на комисията, че при извършената проверка на
12.11.2009 г. е установено, че линията се изпълнява вместо в 17,50 – в 17,40, за
което е съставен акт на превозвача.
Разписанието е съгласувано от община Георги Дамяново.
Желаещи за изказване нямаше и г-жа Каменова предложи гласуване:
-

„за” – 19

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – няма
Приема се.

5. МР 095201 МОНТАНА – ВЪРШЕЦ (ежедневно) с час на тръгване от Монтана
08,00 и от Вършец в 10,50.
Предложение за закриване: За закриването община Вършец и община
Берковица са дали писмено съгласие.
Автобуси в направление Монтана – Вършец:
08,00 Монтана – Вършец (095201). Предложен за закриване.
08,30 Лом – Вършец (070501). Влиза в АГ Монтана.
10,00 Монтана – Вършец (055001) и т.н.
Автобуси в направление Вършец – Монтана:
06,15 Лом – Вършец (050701)
07,10 Монтана – Вършец (055001)
08,00 Монтана – Вършец (055101)
10,50 Монтана – Вършец (095201). Предложен за закриване.
11,20 Лом – Вършец (070601). Влиза в АГ Монтана.
Г-жа Каменова изрази мнение, че закриването на линията няма да наруши
транспортното обслужване и след като нямаше други желаещи за изказване го
подложи на гласуване:
-

„за” – 19

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – няма
Приема се.

6. МР 093901 МОНТАНА – МАРТИНОВО (ежедневно) с час на тръгване от
Монтана в 11,30 и от Мартиново в 14,00.
Предложение за промяна: Да се променят часовете на тръгване от
началните спирки съответно от Монтана тръгването вместо в 11,30 да е в 13,30 и от
Мартиново вместо в 14,00 да в 15,00.
Автобуси в направление Монтана – Мартиново:
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10,20 Монтана – Мартиново (103802)
13,30 Монтана – Мартиново (103901). Новото предложение.
17,50 Монтана – Мартиново (103801)
Автобуси в направление Мартиново – Монтана:
06,45 Монтана – Мартиново (103802)
15,00 Монтана – Мартиново (103901). Новото предложение.
16,40 Монтана – Мартиново (103801)
Разписанието е съгласувано от общините Г. Дамяново и Чипровци.
Желаещи да вземат отношение по искането на община Монтана нямаше и гжа Каменова предложи промяната да бъде гласувана:
-

„за” – 19

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – няма
Приема се.

7. МР 093902 МОНТАНА – МАРТИНОВО (ежедневно) с час на тръгване от
Монтана в 17,30 и от Мартиново в 19,00.
Предложение за промяна: Поради намалелия пътникопоток предложението
е линията да се изпълнява в петък и неделя.
Ежедневно за Мартиново има курс в 17,50, а от Мартиново в 16,40.
Разписанието е съгласувано от общините Г. Дамяново и Чипровци.
Г-жа Каменова отправи питане към представителя на община Чипровци за
необходимостта от късен автобус от Мартиново за Монтана.
Г-жа Макавеева, изрази мнение, че такава необходимост има само в неделя и
направеното предложение я задоволява.
Г-жа Каменова подложи на гласуване промяната:
-

„за” – 19

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – няма
Приема се.

8. МР 090401 МОНТАНА – ЛОМ (ежедневно) с час на тръгване от Монтана в
06,50 и от Лом в 10,55.
Предложение за промяна: Да бъдат променени часовете на пристигане, без
да се променят часовете на тръгване от крайните спирки и отпада спирка Войници.
Разписанието е съгласувано от общините Медковец и Лом.
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Г-жа Генурова по отношение отпадането на Войници съобщи, че е предвидено
Войници да бъде включено в линиите за Клисурица от общинската транспортна
схема. Но процедурата по промяна все още не е завършена.
Г-жа Каменова предложи промяната да бъде разгледана на следващо
заседание, след като бъде довършена процедурата по приемане на промяна в
общинската транспортна схема и предложи гласуване:
-

„за” – 19

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – няма
Приема се.

9. МР 090402 МОНТАНА – ЛОМ (ежедневно) с час на тръгване от Монтана в
15,10 и от Лом в 17,20.
Предложение за промяна: Да се промени часа на тръгване от Монтана от
15,10 на 15,30, като часа на тръгване от Лом не се променя и отпада спирка
Войници.
Следващия автобус по направление Лом е в 16,00.
Разписанието е съгласувано от общините Медковец и Лом.
За отпадането на Войници важи същата информация от предходното
предложение.
Г-жа Каменова предложи и тази промяна да бъде разгледана на следващо
заседание, след изменението в общинската транспортна схема.
Г-жа Генурова съобщи, че има пътуващи за които 15,10 е ранен час и това е
причина за промяната и отправи питане възможно ли е след изменение на
общинската транспортна схема да бъде организирана комисия.
Г-жа Миронова увери, че след уведомяване от страна на община Монтана за
включване на Воиници в общинската транспортна схема, областна администрация
възможно в най-кратки срокове ще организира заседание на комисията.
Г-жа Каменова подложи на гласуване предложението промяната да бъде
разгледана на следващо заседание:
-

„за” – 17

-

„против” – 1

-

„въздържали се” – 1
Приема се.

10. МР 12101 ПЛЕВЕН – МОНТАНА (ежедневно) с час на тръгване от Плевен в
13,40 и от Монтана в 07,20 с маршрут през Враца.
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Предложение за промяна: Да се промени маршрута на линията вместо през
Враца да се изпълнява през Крапчене, Стубел, Липен, Криводол, като часовете на
тръгване от началните спирки не се променят.
Всички общини по маршрута на линията са дали съгласие с изключение на
община Враца за спирка с. Девене. Областните управители на Плевен и Враца също
са съгласували.
Г-жа Каменова изрази мнение, че предложението следва да бъде разгледано
след съгласуване от община Враца или да отпадне спирка Девене от маршрута.
Г-жа Генурова предложи да отпадне спирка Девене от маршрута.
Предложението без спирка Девене беше подложено на гласуване:
-

„за” – 19

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – няма
Приема се.

11. МР 12101 ВРАЦА – МОНТАНА (ежедневно) с часове на тръгване от Враца в
09,20 и от Монтана в 06,50.
12. МР 12102 ВРАЦА – МОНТАНА (ежедневно) с часове на тръгване от Враца в
14,00 и от Монтана в 11,50.
13. МР 12103 ВРАЦА – МОНТАНА (ежедневно) с часове на тръгване от Враца в
17,00 и от Монтана в 15,20.
Предложение за закриване: И трите курса на линията да се закрият,
поради липса на пътници.
Курсовете, които са от квотата на област Враца остават, има и линии за
София, които минават през Враца.
Автобуси в направлението Монтана – Враца:
07,03 София – Лом (12101)
09,20 Враца – Монтана (от квота на област Враца)
09,30 София – Лом (без неделя) (12202)
11,00 София – Чипровци (12201)
12,50 София – Лом (в неделя) (12201)
13,30 София – Лом (12302)
14,00 Враца – Монтана (от квота на област Враца)
17,00 Враца – Монтана (от квота на област Враца)
Автобуси в направлението Враца – Монтана:
06,50 Враца – Монтана (от квота на област Враца)
11,50 Враца – Монтана (от квота на област Враца)
15,20 Враца – Монтана (от квота на област Враца)
16,10 София – Лом (без неделя) (12202)
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17,10 София – Лом (в неделя) (12201)
17,55 София – Лом (12101)
19,50 София – Лом (12302)
20,10 София – Чипровци (12201)
Няма общини на територията на областта, които е необходимо да дават
съгласие за закриването.
Членовете на комисията след запознаване с оставащите курсове за Враца
изразиха мнение, че няма причина за закриване на предложените и г-жа Каменова
ги подложи на гласуване:
За линия Враца – Монтана с МР 12101 гласуват:
-

„за” – 19

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – няма
Приема се.
За линия Враца – Монтана с МР 12102 гласуват:

-

„за” – 19

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – няма
Приема се.
За линия Враца – Монтана с МР 12103 гласуват:

-

„за” – 19

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – няма
Приема се.

14. МР 092602 МОНТАНА – БЕРКОВИЦА (без събота и неделя) с час на
тръгване от Монтана в 12,00 и от Берковица в 12,55.
15. МР 092604 МОНТАНА – БЕРКОВИЦА (ежедневно) с час на тръгване от
Монтана в 14,00 и от Берковица в 16,00.
Предложение за закриване: И двата курса да бъдат закрити.
Има писмено съгласие от община Берковица.
Автобуси в направление Монтана – Берковица:
.....
11,20 Монтана – Берковица (012501)
12,00 Предложен за закриване.
13,00 Монтана – Берковица (092603)
14,00 Предложен за закриване.
15,15 Монтана – Берковица (012502)
.....
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Автобуси в направление Берковица – Монтана:
.....
09,00 Монтана – Берковица (012501)
12,55 Предложен за закриване.
13,45 Монтана – Берковица (092603)
14,30 Монтана – Берковица (012502)
15,30 Монтана – Берковица (без събота и неделя) (012403)
16,00 Предложен за закриване.
16,40 Монтана – Берковица (092605)
Поради липса на желаещи да вземат отношение г-жа Каменова предложи
закриването на двете линии да се гласува:
За линия Монтана - Берковица с МР 092602 гласуват:
-

„за” – 19

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – няма
Приема се.
За линия Монтана - Берковица с МР 092604 гласуват:

-

„за” – 19

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – няма
Приема се.

16. 092801 МОНТАНА – ЗАМФИРОВО (без неделя) с час на тръгване от
Монтана в 06,50 и от Замфирово в 07,30
17. 092802 МОНТАНА – ЗАМФИРОВО (без събота и неделя) с час на тръгване
от Монтана в 16,50 и от Замфирово в 16,40
18. 092803 МОНТАНА – ЗАМФИРОВО (в неделя 01.11.-31.03.) с час на
тръгване от Монтана в 16,20 и от Замфирово в 17,00
19. 092804 МОНТАНА – ЗАМФИРОВО (без събота и неделя) с час на тръгване
от Монтана в 17,35 и от Замфирово в 06,30
20. 092805 МОНТАНА – ЗАМФИРОВО (в неделя 01.04.-31.10.) с час на
тръгване от Монтана в 19,30 и от Замфирово в 20,00
Предложение за закриване: Поради липса на пътници да бъдат закрити и
петте курса по линията.
Община Берковица е дала писмено съгласие за закриването.
След закриването връзката между Замфирово и Монтана ще се осъществява
със следните курсове.
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Направление Монтана – Замфирово:
10,30 Монтана – Замфирово (без неделя) (012701)
14,30 Монтана – Замфирово (без събота и неделя) (012702)
17,00 Монтана – Замфирово (в неделя) (012703)
18,00 Лом – Вършец (050701)
Направление Замфирово – Монтана:
07,00 Лом – Вършец (050701)
08,30 Монтана – Замфирово (без неделя) (012701)
11,57 Лом – Вършец (070601)
13,30 Монтана – Замфирово (без събота и неделя) (012702)
15,30 Монтана – Замфирово (в неделя) (012703)
Г-жа Каменова изрази мнение, че след закриване на курсовете сутрин от
Монтана за Замфирово и вечер от Замфирово за Монтана няма автобус.
Г-жа Ангелова информира комисията, че преди община Берковица да даде
писмено съгласие за закриването са проведени разговори с кмета на с. Замфирово,
които е потвърдил отпадането на необходимостта от тези курсове.
Същото мнение изказа и г-жа Генурова.
Г-жа Каменова подложи предложенията за закриване на гласуване:
За линия Монтана – Замфирово с МР 092801
-

„за” – 18

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – 1
Приема се.
За линия Монтана – Замфирово с МР 092802

-

„за” – 18

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – 1
Приема се.
За линия Монтана – Замфирово с МР 092803

-

„за” – 18

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – 1
Приема се.
За линия Монтана – Замфирово с МР 092804

-

„за” – 18

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – 1
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Приема се.
За линия Монтана – Замфирово с МР 092805
-

„за” – 18

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – 1
Приема се.
Г-жа Каменова уведоми присъстващите, че община Монтана след 19.02.2010

г. е внесла още предложения за промени, но поради неспазения срок ще бъдат
разгледани на следващо заседание.
ІV. Предложения на община Якимово с вх. № РР 10-155/22.12.2009 г. (техен изх. №
3326/19.12.2009)
1. МР 117101 МОНТАНА – ЯКИМОВО (ежедневно) с час на тръгване от
Монтана в 09,30 и от Якимово в 07,00
Предложение за закриване: Линията не се изпълнява от 7-8 г.
Община Монтана е дала писмено съгласие за закриването.
В направлението Монтана – Якимово сутрин ежедневно има автобус в 07,30
Лом – Вършец.
В направлението Якимово – Монтана от понеделник до петък има автобус в
07,28 Монтана – Вълчедръм, в събота има в 08,42 София – Лом, но в неделя сутрин
няма автобус от квотата на област Монтана.
Г-жа Първанова изрази мнение, че в неделя сутрин няма пътници от Якимово
за Монтана и след като линията не е изпълнявана толкова години следва, че от нея
няма нужда.
Предложението за закриване беше подложено на гласуване:
-

„за” – 19

-

„против” – няма

-

„въздържали се” – няма
Приема се.
Г-жа Каменова даде думата на г-н Бранков, началник областен отдел „КД –

ДАИ” Монтана да запознае членовете на комисията с предприетите действия спрямо
извършващите нерегламентирани превози.
Г-н Бранков съобщи, че съвместно с МВР, представители на общините и
областна

администрация

са

правени

проверки, на които

няма потвърдени

нерегламентирани превози, поради факта, че пътуващите не признават за превоз
срещу заплащане. Освен това в с. Смоляновци и Долно Белотинци кметовете са
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поканили извършителите на такъв вид превоз да подпишат предупредителен
протокол. Това е довело до частично намаляване на нерегламентираните превози. Гн Бранков предложи опита да бъде приложен и в други общини.
Г-жа Ангелова изрази мнение, че в Берковица въпреки различните действия
от страна на МВР и общината продължава извършването на нерегламентиран превоз,
което намалява пътниците и една от причините за неизпълнение на автобусните
линии. Водят се разговори с превозвачи да намалят драстично цените на билетите за
определено време, като начин за справяне с проблема.
Всички членове на комисията се обединиха около мнението, че работата в
посока нерегламентирани превози трябва да продължи.
С това дневния ред на заседанието се изчерпа.
След като разгледа и обсъди направените от общините предложения за
промени в областната и републиканската транспортни схеми комисията взе следните
РЕШЕНИЯ:
1. Не приема промяна в МР 12101 СОФИЯ–БЕРКОВИЦА (без неделя) с час на
тръгване от София в 14,00 и от Берковица в 06,40. Разписанието да бъде
разгледано на следващо заседание.
2. Приема промяна в МР 12102 СОФИЯ–БЕРКОВИЦА (в неделя) с час на
тръгване от София в 17,00 и от Берковица в 13,30, като часа на тръгване от
Берковица се промени от 13,30 на 13,00.
3. Не приема промяна в МР 012901 БЕРКОВИЦА–ДОЛНИ ЦИБЪР (ежедневно) с
час на тръгване от Берковица в 07,30 и от Долни Цибър в 13,30.
4. Приема предложение за закриване на МР 12101 КОЗЛОДУЙ–ВЪЛЧЕДРЪМ
(ежедневно) с час на тръгване от Козлодуй в 08,00 и от Вълчедръм в 06,45.
5. Приема предложение за закриване МР 12102 КОЗЛОДУЙ–ВЪЛЧЕДРЪМ
(ежедневно) с час на тръгване от Козлодуй в 16,40 и от Вълчедръм в 14,45.
6. Не приема предложение за промяна в МР 041601 ЛОМ–ВЪЛЧЕДРЪМ
(ежедневно) с час на тръгване от Лом в 11,00 и от Вълчедръм в 07,45.
Разписанието да бъде разгледано на следващо заседание.
7. Не приема предложение за промяна в МР 041602 ЛОМ–ВЪЛЧЕДРЪМ
(ежедневно) с час на тръгване от Лом в 12,00 и от Вълчедръм в 11,31.
Разписанието да бъде разгледано на следващо заседание.
8. Приема предложение за промяна в МР 045701 МОНТАНА–ВЪЛЧЕДРЪМ
(ежедневно) с час на тръгване от Монтана в 11,30 и от Вълчедръм в 07,10,
като вместо ежедневно да се изпълнява от понеделник до петък.
9. Приема предложение за промяна в МР 045702 МОНТАНА–ВЪЛЧЕДРЪМ
(ежедневно) с час на тръгване от Монтана в 15,00 и от Вълчедръм в 12,50,
като вместо ежедневно да се изпълнява от понеделник до петък.
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10. Приема предложение за промяна в МР 097002 МОНТАНА–КИСЕЛЕВО
(ежедневно от 01.10. до 31.03) с час на тръгване от Монтана в 17,30 и от
Киселево в 06,45, като изпълнението става целогодишно.
11. Приема предложение за закриване на МР 097001 МОНТАНА–КИСИЛИВО (без
неделя от 01.04. до 30.09.) с час на тръгване от Монтана в 19,00 и от
Киселево в 06,45.
12. Приема предложение за закриване на МР 097003 МОНТАНА–КИСЕЛЕВО (в
неделя от 01.04. до 30.09.) с час на тръгване от Монтана в 20,00 и от
Киселево в 06,45.
13. Приема предложение за промяна в МР 094803 МОНТАНА–КАМЕНА РИКСА
(ежедневно) с час на тръгване от Монтана в 17,50 и от Камена рикса в 18,40,
като часовете на тръгване се променят съответно на 17,40 и 18,30.
14. Приема предложение за закриване на МР 095201 МОНТАНА–ВЪРШЕЦ
(ежедневно) с час на тръгване от Монтана 08,00 и от Вършец в 10,50.
15. Приема предложение за промяна в МР 093901 МОНТАНА–МАРТИНОВО
(ежедневно) с час на тръгване от Монтана в 11,30 и от Мартиново в 14,00,
като часовете на тръгване се променят съответно на 13,30 и 15,00.
16. Приема предложение за промяна в МР 093902 МОНТАНА–МАРТИНОВО
(ежедневно) с час на тръгване от Монтана в 17,30 и от Мартиново в 19,00,
като изпълнението от ежедневно се променя в петък и неделя.
17. Не

приема

предложение

за

промяна

в

МР

090401

МОНТАНА–ЛОМ

(ежедневно) с час на тръгване от Монтана в 06,50 и от Лом в 10,55.
Разписанието да бъде разгледано на следващо заседание.
18. Не

приема

предложение

за

промяна

в

МР

090402

МОНТАНА–ЛОМ

(ежедневно) с час на тръгване от Монтана в 15,10 и от Лом в 17,20.
Разписанието да бъде разгледано на следващо заседание.
19. Приема предложение за промяна в МР 12101 ПЛЕВЕН–МОНТАНА (ежедневно)
с час на тръгване от Плевен в 13,40 и от Монтана в 07,20, като се променя
маршрута и от разписанието отпада спирка Девене.
20. Приема

предложение

за

закриване

на

МР

12101

ВРАЦА–МОНТАНА

(ежедневно) с часове на тръгване от Враца в 09,20 и от Монтана в 06,50.
21. Приема

предложение

за

закриване

на

МР

12102

ВРАЦА–МОНТАНА

(ежедневно) с часове на тръгване от Враца в 14,00 и от Монтана в 11,50.
22. Приема

предложение

за

закриване

на

МР

12103

ВРАЦА–МОНТАНА

(ежедневно) с часове на тръгване от Враца в 17,00 и от Монтана в 15,20.
23. Приема предложение за закриване на МР 092602 МОНТАНА–БЕРКОВИЦА (без
събота и неделя) с час на тръгване от Монтана в 12,00 и от Берковица в
12,55.
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24. Приема предложение за закриване на МР 092604 МОНТАНА–БЕРКОВИЦА
(ежедневно) с час на тръгване от Монтана в 14,00 и от Берковица в 16,00.
25. Приема предложение за закриване на МР 092801 МОНТАНА–ЗАМФИРОВО (без
неделя) с час на тръгване от Монтана в 06,50 и от Замфирово в 07,30.
26. Приема предложение за закриване на МР 092802 МОНТАНА–ЗАМФИРОВО (без
събота и неделя) с час на тръгване от Монтана в 16,50 и от Замфирово в
16,40.
27. Приема предложение за закриване на МР 092803 МОНТАНА–ЗАМФИРОВО (в
неделя 01.11.-31.03.) с час на тръгване от Монтана в 16,20 и от Замфирово в
17,00.
28. Приема предложение за закриване на МР 092804 МОНТАНА–ЗАМФИРОВО (без
събота и неделя) с час на тръгване от Монтана в 17,35 и от Замфирово в
06,30.
29. Приема предложение за закриване на МР 092805 МОНТАНА–ЗАМФИРОВО (в
неделя 01.04.-31.10.) с час на тръгване от Монтана в 19,30 и от Замфирово в
20,00.
30. Приема предложение за закриване на МР 117101 МОНТАНА–ЯКИМОВО
(ежедневно) с час на тръгване от Монтана в 09,30 и от Якимово в 07,00.

ПРОТОКОЛЧИК:

/п/

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/гл. експерт Д. Миронова/

/Димитранка Каменова
Зам. областен управител
на област Монтана/
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