
 

 

 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Монтана 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Днес, 16.02.2012 г. комисия, назначена със Заповед № ОКД-19-1/10.02.2012 г. на 

Областен управител на област Монтана в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Петров – областен управител на област Монтана  

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Силвия Николова – мл. експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация Монтана 

2. Мария Григорова – ст. юрисконсулт в Областна администрация Монтана  

3. Илиян Митков – представител на ИА „Железопътна администрация” 

4. Симеон Симеонов – началник на Регионален център за пътнически превози – Видин  

5. Мая Горанова – представител на Община Берковица 

6. Галина Здравкова – представител на Община Бойчиновци  

7. Бистра Борисова – представител на Община Брусарци 

8. Слави Пачкин – представител на Община Вълчедръм 

9. Георги Аврамов – представител на Община Вършец 

10. Иван Пешунов – представител на Община Г. Дамяново 

11. Бранимир Антов – представител на Община Лом 

12. Иван Иванов – представител на Община Медковец 

13. Даниела Генурова – представител на Община Монтана  

14. Снежана Макавеева – представител на Община Чипровци 

15. Жина Трендафилова – представител на Община Якимово 

16. Иван Иванов – и.д. началник ОО „КД – ДАИ” Монтана  

17. Димитър Иванов – регионален представител на Национална транспортна камара 

18. Людмил Колов – представител на Регионална организация на автобусните превозвачи 

гр. Монтана  

19. Юлия Йосифова – представител на Областно пътно управление Монтана  

 

се събра в заседателната зала на Областна администрация със задача да разгледа и 

обсъди предложените промени в областната и републиканската транспортни схеми. 

Заседанието бе ръководено от г-н Ивайло Петров - областен управител на област 
Монтана. На него присъстваха всички членове на комисията, като поради закъснение г-жа 
Галина Здравкова взе по-късно участие в гласуването.  

 

Представителите на общините внесли предложения за промени присъстват. 

 

Заседанието бе открито от г-н Петров, който запозна присъстващите с дневния ред: 

1. Обсъждане на направените предложения за промени в областната транспортна схема; 

2. Обсъждане на направените предложения за промени в републиканската транспортна 
схема; 

3. Разни. 
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I. Обсъждане на направените предложения за промени в областната 

транспортна схема /ОТС/: 

 

1. Предложения, постъпили от кмета на община Чипровци с вх. № РР-09-01-
46/19.12.2011 г. (техен изх. № ТС-48-(3)/15.12.2011 г.) и вх. № ОКД-52-2/30.01.2012 г. 

(техен изх. № ТС-7/24.01.2012 г.): 

 

 маршрутно разписание № 103501 Монтана – Чипровци: изпълнява се без събота 
и неделя с часове на тръгване от АГ Монтана в 12,30 часа и от Чипровци в 09,00 часа. 

Предложение за промяна:  

- Обратният курс от АГ Монтана да бъде с начален час на тръгване 13,00 часа /вместо 

12,30 часа/, като се има предвид това, че с този автобус пътуват към Чипровци 
ученици, които учат в Монтана; 

- Автобусната линия да се изпълнява и в събота, като към този момент тя не се е 
изпълнявала в събота и неделя; 

- Всяка сряда автобусът да пътува до с. Равна, като това ще е единствената директна 

връзка на селото с областния град. 

 

 маршрутно разписание № 103401 Монтана – Чипровци: изпълнява се ежедневно 
с часове на тръгване от АГ Монтана в 15,40 часа и от Чипровци в 12,20 часа. 

Предложение за промяна:  

Началният курс от Чипровци вместо в 12,20 часа да бъде в 12,00 часа, обратният курс 
от АГ Монтана не се променя. 

 

 маршрутно разписание № 103801 Монтана – Мартиново: изпълнява се 
ежедневно с часове на тръгване от АГ Монтана в 17,50 часа и от Мартиново в 16,40 часа. 

Предложение за промяна:  

Началният курс от Мартиново да се промени от 16,40 часа на 17,05 часа /с цел 
улеснение на пътуващите служители от общината/, а обратният курс съответно вместо в 17,50 

часа да се изпълнява в 18,10 часа. 

 

 маршрутно разписание № 103802 Монтана – Мартиново: изпълнява се 
ежедневно с часове на тръгване от АГ Монтана в 10,20 часа и от Мартиново в 06,45 часа. 

Предложение за  промяна: 

Началният курс от Мартиново да се промени от 06,45 часа на 06,30 часа /с оглед по-
ранното пристигане в Монтана, за улеснение на пътуващите ученици/, а обратният курс от АГ 
Монтана вместо в 10,20 часа да се изпълнява в 10,40 часа /предвид пристигането на влака/. 

 

Автобуси в направлението Монтана – Чипровци: 

06,50 Монтана – Превала (МР 103701)       /до р. Чипровци/ 

10,40 Монтана – Мартиново (МР 103802) новото предложение  

13,00 Монтана – Чипровци (МР 103501) новото предложение  

13,30 Монтана – Превала (МР 103702)      /до р. Чипровци/ 

13,30 Монтана – Мартиново (МР 093901)   

15,40 Монтана – Чипровци (МР 103401) новото предложение 

17,30 Монтана – Мартиново (МР 093902) изпълнява се петък и неделя 

17,40 Монтана – Превала (МР 093602) без петък и неделя    /до р. Чипровци/ 

18,10 Монтана – Мартиново (МР 103801) новото предложение  

19,10 София – Чипровци (МР 12101) без неделя 

20,55 София – Чипровци (МР 12201) 
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Автобуси в направлението Чипровци – Монтана: 

06,00 София – Чипровци (МР 12101) без неделя 

06,39 Монтана – Мартиново (МР 103802) новото предложение 

08,12 Монтана – Превала (МР 103701)    /от р. Чипровци/ 

09,00 Монтана – Чипровци (МР 103501) новото предложение 

10,00 София – Чипровци (МР 12201) 

12,00 Монтана – Чипровци (МР 103401) новото предложение 

14,47 Монтана – Превала (МР 103702)          /от р. Чипровци/ 

15,07 Монтана – Мартиново (МР 093901) 

17,14 Монтана – Мартиново (МР 103801) новото предложение 

19,02 Монтана – Превала (МР 093602) без петък и неделя     /от р. Чипровци/ 

19,07 Монтана – Мартиново (МР 093902) изпълнява се петък и неделя 

 

Автобуси в направлението Монтана - Мартиново: 

10,40 Монтана – Мартиново (МР 103802) новото предложение  

13,30 Монтана – Мартиново (МР 093901) 

17,30 Монтана – Мартиново (МР 093902) изпълнява се петък и неделя 

18,10 Монтана – Мартиново (МР 103801) новото предложение  

 

Автобуси в направлението Мартиново – Монтана: 

06,30 Монтана – Мартиново (МР 103802) новото предложение 

15,00 Монтана – Мартиново (МР 093901) 

17,05 Монтана – Мартиново (МР 103801) новото предложение 

19,00 Монтана – Мартиново (МР 093902) изпълнява се петък и неделя 

 

Разписанията са съгласувани от заинтересованите общини.  

След изложението на г-н Петров желаещи за изказване нямаше и той подложи така 
направените предложения за промяна на гласуване. 

Тъй като г-жа Галина Здравкова закъсня за заседанието, тя не успя да вземе участие в 
гласуването на предложените промени от кмета на община Чипровци и следователно 

максималният брой гласове е 19. 

Гласуване за : 

- Промяна в МР № 103501 Монтана – Чипровци: маршрутното разписание да се 
изпълнява с часове на тръгване от АГ Монтана в 13,00 часа и от Чипровци в 09,00 часа, като 

автобусната линия ще бъде изпълнявана и в събота, а всяка сряда автобусът ще пътува до с. 
Равна 

 
„за” – 19 
„против” – няма 

„въздържали се” – няма 
Приема се. 

 

- Промяна в МР № 103401 Монтана – Чипровци: маршрутното разписание да се 

изпълнява с часове на тръгване от АГ Монтана в 15,40 часа и от Чипровци в 12,00 часа 

 

„за” – 19 
„против” – няма 

„въздържали се” – няма 
Приема се. 
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- Промяна в МР № 103801 Монтана – Мартиново: маршрутното разписание да се 
изпълнява с часове на тръгване от АГ Монтана в 18,10 часа и от Мартиново в 17,05 часа 

 

„за” – 19 

„против” – няма 
„въздържали се” – няма 
Приема се. 

 

- Промяна в МР № 103802 Монтана – Мартиново: маршрутното разписание да се 
изпълнява с часове на тръгване от АГ Монтана в 10,40 часа и от Мартиново в 06,30 часа. 

 

„за” – 19 
„против” – няма 

„въздържали се” – няма 
Приема се. 
 
2. Предложение, постъпило от кмета на община Брусарци с вх. № ОКД-52-8/10.02.2012 

г. (техен изх. № 09-00-58/09.02.2012 г.) 
 

Предложението е за откриване на автобусна линия Брусарци – Лом, която да се 
изпълнява ежедневно с часове на тръгване от гара Брусарци в 11,20 часа и от Лом в 12,40 

часа. Това се налага поради постъпили искания от граждани, живущи на територията на 
община Брусарци, с цел по-ранен час на пристигане в гр. Лом, за да могат да бъдат 
обслужени от банкови, здравни и др. институции. 

Предполагаем пътникопоток от началната спирка /гара Брусарци/ - 15 пътника 

 

Автобуси в направлението Брусарци – Лом: 

11,20 Брусарци – Лом /предлаганата за откриване нова автобусна линия/  

12,00 Лом – Монтана (090301) изпълнява се от 01.04. до 30.09. без неделя и от 01.10. до 
31.03. всеки ден 

13,49 Лом – Белотинци (071001) в петък и неделя 

16,55 Лом – Монтана (090302) изпълнява се от 01.04 до 30.09. в неделя 

 

Автобуси в направлението Лом – Брусарци: 

11,50 Лом – Белотинци (071001) в петък и неделя 

12,40 Брусарци – Лом /предлаганата за откриване нова автобусна линия/ 

13,15 Лом – Монтана (090301) изпълнява се от 01.04. до 30.09. без неделя и от 01.10. до 
31.03. всеки ден 

18,00 Лом – Монтана (090302) изпълнява се от 01.04 до 30.09. в неделя 

 

Предложението отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за 
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 
превози на пътници с автобуси.  

Разписанието е съгласувано от кмета на община Лом. 

След изложението на така отправеното от кмета на община Брусарци предложение г-н 
Петров обърна внимание на присъстващите, като отбеляза, че ден преди заседанието в 
Областната администрация е постъпила жалба от „Монтана АТ” ЕООД, в която е изразено 

възражението на автобусният превозвач срещу утвърждаването на линията Брусарци – Лом. 

Според въпросният превозвач така замислената автобусна линия ще се движи 
непосредствено пред съществуващата и изпълнявана от него линия Лом – Брусарци – Монтана 
с часове на тръгване от АГ Монтана в 11,05 часа и от АГ Лом в 13,15 часа. 

Г-н Петров обърна внимание на всички, че към настоящият момент община Брусарци 

няма маршрутни разписания от областната и републиканската транспортни схеми и 
благодарение на новото ръководство на общината – г-жа Наташа Михайлова, община 
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Брусарци вече има създадена общинска транспортна схема, а не както преди за тази цел да 

бъдат използвани училищните автобуси. Той отбеляза също, че тъй като в Областната 
администрация постъпват постоянно жалби относно липсата на автобусен транспорт на 
територията на община Брусарци, утвърждаването на новата автобусна линия Брусарци – Лом 
ще осигури необходимото транспортно обслужване на жителите от общината. 

След изказването на г-н Петров думата поиска г-жа Генурова /представител на община 
Монтана/, която отправи своите похвали към община Брусарци за спазването на правилата и 
намерението им да открият своя автобусна линия. Тя подчерта, че не е удачно в рамките на 
една линия /МР 090301 Лом – Монтана/ да бъде вмъкната нова друга, тъй като в днешно 

време превозвачите изпитват сериозни затруднения при изпълнение на автобусните линии, а 
въпросната /МР 090301 Лом – Монтана/ според г-жа Генурова е една от малкото редовно 
изпълнявани линии. 

В защита г-жа Борисова /представител на община Брусарци/ отбеляза, че успоредно с 
намерението си за откриването на линията Брусарци – Лом е открита и линия от общинската 

транспортна схема по направление Брусарци – Буковец – Одоровци, като по този начин ще 
бъде осъществявана връзката  до селата Буковец и Одоровци. 

 

II. Обсъждане на направените предложения за промени в републиканската 

транспортна схема /РТС/: 

 

Няма постъпили предложения от общините в Областната администрация за промени в 

републиканската транспортна схема. 

 

III. Разни: 

В тази част от дневния ред на заседанието г-н Петров засегна темите: 

 Възстановяването в ден петък на късният крайградски пътнически влак № 71209 
БОЙЧИНОВЦИ – БЕРКОВИЦА с час на заминаване от ж.п. гара Бойчиновци в 22,05 часа; 

 С Решение на Министерски съвет № 946 от 22 декември 2011 г. за одобряване на 

Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Република 
България за периода 2011 – 2020 г. се препоръчва общинските администрации да изготвят 
свои собствени мерки и планове за намаляване на жертвите по пътищата. Също така, в 
изпълнение на параграф 1а, ал. 2 от Закона за движение по пътищата, предстои 
сформирането на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата.  

Във връзка с това г-н Петров обърна внимание на присъстващите представители на 
общините, че е необходимо за тези, които все още нямат сформирана Общинска комисия по 
безопасност на движението по пътищата, във възможно най-кратък срок да сформират такава, 
като за тези действия представят в Областната администрация информация относно състава и 

дейността на комисията. 

 Г-н Петров, отново обръщайки се към представителите на общините, напомни, че 
съгласно приетото на 21.07.2011 г. решение на Комисията за разглеждане на промените в 
транспортните схеми, следва: 

Когато превозвач заяви писмено пред общината - възложител своя отказ да изпълнява 
дадено маршрутно разписание, в едномесечен срок от прекратяване на договора с превозвача 
трябва да бъде уведомен областния управител. 

 Относно постъпилото писмо от кмета на община Бойчиновци, с което той търси 
съдействие от наша страна за осъществяването на промени в маршрутни разписания Монтана 

– Лехчево и Монтана – Вълчедръм, г-н Петров се обърна към представителите на община 
Вълчедръм и община Монтана за договорка дали са възможни тези промени. 

 В свое писмо г-н Сретениев уведомява кмета на община Монтана за неизпълнението на 
автобусните линии Монтана – Лехчево /без петък, събота и неделя, с часове на тръгване 

съответно 14,00 и 17,09 часа/ и Монтана – Хайредин /изпълнява се в петък и неделя, с 
часове на тръгване съответно 14,40 и 17,50 часа/. 

В тази връзка г-н Петров се обърна към г-жа Генурова /представител на община 
Монтана/ с въпросите дали се знае за този проблем, извършвана ли е проверка и какви 

мерки са предприети от общината. 
В отговор г-жа Генурова отбеляза, че е запозната със съдържанието на въпросното 

писмо, извършена е проверка и са предприети съответните мерки. 
Г-н Петров обърна внимание, че община Монтана трябва да засили частта „Контрол и 

санкции” в своите договори с фирмите-изпълнители. Също така той отбеляза, че всички 

републикански пътища са почистени и са в добро състояние, за това обилният снеговалеж не 
може да бъде оправдание на превозвачите. 
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След това думата поиска г-жа Галина Здравкова /представител на община Бойчиновци/, 

която обърна внимание, че най-значителният транспортен проблем на общината е липсата на 
автобусен транспорт до селата Портитовци и Бели брег, тъй като на обявените конкурси за 
възлагане на превоз по автобусните линии от общинската транспортна схема нито един 
превозвач не е проявил интерес за участие. Г-жа Здравкова отбеляза също, че дори и един 

път в седмицата да пътува автобус до въпросните села ще бъде от полза на жителите, като по 
този начин ще им бъде осигурена връзка с областният град. Тя добави също, че с. Мадан в 
събота и неделя остава необслужвано от автобусен транспорт, т.е. неговите жители са 
лишени от каквито и да е транспортни комуникации през почивните дни. Според нея е редно 

маршрутните разписания на автобусните линии да правят връзка с разписанията на 
железопътния транспорт. 

Г-н Петров добави, че тъй като община Бойчиновци няма нито една автобусна линия от 
Областната транспортна схема, то най-удачно ще е да бъде открита такава от тях, с удобни 
за жителите на общината часове на пътуване. 

 Г-н Георги Аврамов /представител на община Вършец/ уведоми областният управител 
за проблеми с превозвача на линиите Драганица – Черкаски, който с оправдание за лошото 
почистване на пътищата и обилният снеговалеж, не изпълнявал редовно линиите. Дори след 
почистването на пътищата линиите отново не се изпълнявали, като този път за оправдание на 

превозвача послужило студеното време, което според него допринесло за замръзване на 
горивото. Г-н Аврамов добави, че г-н Лазаров /кмет на община Вършец/ бил принуден да 
поиска справка от автогарата, с информация за броя на пътуващите по тези линии. 

 Г-жа Снежана Макавеева /представител на община Чипровци/ предложи, с цел 

улеснение при разработването на маршрутните разписания и съгласно чл. 16, ал. 4 (в сила от 
01.01.2012 г.) от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, на 
общините да им бъде предоставена актуализирана информация за съществуващите маршрутни 
разписания от областната транспортна схема и тези от републиканската транспортна схема (от 

квотата на област Монтана). 

В отговор г-н Петров отбеляза, че заедно с Протокола и списъка на присъстващите от 
заседанието, на всички представители на общините ще им бъде изпратена в табличен вид 
актуална информация за действащите маршрутни разписания. 

С това дневния ред на заседанието бе изчерпан. 

След като разгледа и обсъди постъпилите от община Чипровци и община Брусарци 
предложения за промени в областната транспортна схема, комисията взе следните РЕШЕНИЯ: 

 

1. Приема МР № 103501 Монтана – Чипровци да се изпълнява с часове на тръгване от АГ 
Монтана в 13,00 часа и от Чипровци в 09,00 часа, като автобусната линия ще бъде 
изпълнявана и в събота, а всяка сряда автобусът ще пътува до с. Равна. 

2. Приема МР № 103401 Монтана – Чипровци да се изпълнява с часове на тръгване от АГ 
Монтана в 15,40 часа и от Чипровци в 12,00 часа. 

3. Приема МР № 103801 Монтана – Мартиново да се изпълнява с часове на тръгване от 
АГ Монтана в 18,10 часа и от Мартиново в 17,05 часа. 

4. Приема МР № 103802 Монтана – Мартиново да се изпълнява с часове на тръгване от 
АГ Монтана в 10,40 часа и от Мартиново в 06,30 часа. 

5. Приема откриване на автобусна линия Брусарци – Лом с часове на тръгване от 
гара Брусарци в 11,20 часа и от Лом в 12,40 часа. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                         /Силвия Николова/                                                           /Ивайло Петров/ 

                          младши експерт                                                         Областен управител на 

                                                                                                                  област Монтана 


