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ПРОТОКОЛ 

 

Днес, 17.04.2013 г. от 13,30 часа, в залата на Областна администрация 

Монтана се проведе заседание на Областната комисия по транспорт, назначена със 

Заповед № ОКД-19-1/01.04.2013 г. на Областен управител на област Монтана, в 
състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Петкова – За областен управител на област Монтана 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Силвия Николова – ст. експерт в Областна администрация Монтана 

2. Катя Петкова – гл. юрисконсулт в Областна администрация Монтана 

3. Мартин Марков – представител на Превозна служба Видин 

4. Камелия Каменова - Николова – представител на Община Берковица 

5. Галина Здравкова – представител на Община Бойчиновци  

6. Бистра Борисова – представител на Община Брусарци 

7. Слави Пачкин – представител на Община Вълчедръм 

8. Георги Аврамов – представител на Община Вършец 

9. Иван Пешунов – представител на Община Г. Дамяново 

10. Бранимир Антов – представител на Община Лом 

11. Иван Иванов – представител на Община Медковец 

12. Даниела Генурова – представител на Община Монтана  

13. Снежана Макавеева – представител на Община Чипровци 

14. Жина Трендафилова – представител на Община Якимово 

15. Николай Василев – представител на ОО „КД – ДАИ” Монтана 

16. Людмил Колов – председател на Регионален съюз на превозвачите гр. Монтана 

17. Юлия Йосифова – представител на Областно пътно управление Монтана 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

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

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

3. Други. 

 

Постъпилите предложения за промени в транспортните схеми са: 

1. Предложения от кмета на община Бойчиновци (писмо вх. № ОКД-52-2-
(5)/28.01.2013 г.) за: 

- закриване на маршрутно разписание № 028101 Бели брег – Монтана от 

областната транспортна схема; 

- откриване на нова автобусна линия от областната транспортна схема в 
направлението Бойчиновци – Монтана. 

2. Предложение от кмета на община Вършец (писмо вх. № РД-37-62/18.03.2013 

г.) за промяна на маршрутно разписание № 050701 Лом – Вършец от областната 
транспортна схема; 
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3. Предложения от кмета на община Монтана (писма вх. № ОКД-52-2-

(6)/28.01.2013 г. и вх. № РД-37-71/27.03.2013 г.) за: 

- промяна на маршрутно разписание № 096801 Монтана – Бели брод от 
областната транспортна схема; 

- откриване на нова автобусна линия от областната транспортна схема в 
направлението Монтана – Чипровци; 

- откриване на два нови курса по линия Монтана – Бъзовец от областната 
транспортна схема; 

- закриване на маршрутни разписания №№ 096301, 096302, 096303, 096304 и 

096305 Монтана – Бъзовец от областната транспортна схема; 

- закриване на маршрутно разписание № 096601 Монтана – Бойчиновци от 
областната транспортна схема. 

След като разгледа и обсъди постъпилите от общините Бойчиновци, Вършец и 

Монтана предложения за промени в областната транспортна схема, комисията взе 
следните РЕШЕНИЯ: 

1. Приема предложение за закриване на маршрутно разписание № 028101 БЕЛИ 

БРЕГ – МОНТАНА (в сряда, петък и неделя), с час на тръгване от Бели брег 
/старо село/ в 09,40 и от АГ Монтана в 15,10 часа. 

2. Не приема предложение за откриване на нова автобусна линия в 

направлението БОЙЧИНОВЦИ – МОНТАНА, която да се изпълнява без събота и 

неделя с час на тръгване от Бойчиновци в 09,00 и от Монтана в 16,00 часа. 

Разписанието да бъде разгледано на следващото заседание. 

3. Приема промяна в маршрутно разписание № 050701 ЛОМ – ВЪРШЕЦ, с час на 

тръгване от АГ Лом в 15,00 и от АГ Вършец в 06,15 часа, като часа на тръгване 
от АГ Вършец се променя на 06,10. 

4. Не приема предложение за промяна на маршрутно разписание № 096801 

МОНТАНА – БЕЛИ БРОД (без неделя), с час на тръгване от АГ Монтана в 10,00 и 

от Бели брод в 12,00 часа. Разписанието да бъде разгледано на следващото 
заседание. 

5. Не приема предложение за откриване на нова автобусна линия в направление 

МОНТАНА – ЧИПРОВЦИ, която да се изпълнява целогодишно с часове на 

тръгване от АГ Монтана в 07,10 часа и от Чипровци в 14,45 часа. Разписанието 

да бъде разгледано на следващото заседание. 

6. Не приема предложения за откриване на два нови курса по линия МОНТАНА – 

БЪЗОВЕЦ, които да се изпълняват целогодишно с часове на тръгване от АГ 

Монтана в 11,00 и 14,40 часа и от Бъзовец в 12,40 и 16,00 часа. Разписанията 
да бъдат разгледани на следващото заседание. 

7. Не приема предложениe за закриване на маршрутно разписание № 096301 

МОНТАНА – БЪЗОВЕЦ, което се изпълнява в събота с час на тръгване от АГ 

Монтана в 07,00 и от Бъзовец в 08,30 часа. Разписанието да бъде разгледано 
на следващото заседание. 

8. Не приема предложениe за закриване на маршрутно разписание № 096302 

МОНТАНА – БЪЗОВЕЦ, което се изпълнява в събота и неделя с час на тръгване 

от АГ Монтана в 12,50 и от Бъзовец в 14,15 часа. Разписанието да бъде 
разгледано на следващото заседание. 

9. Не приема предложениe за закриване на маршрутно разписание № 096303 

МОНТАНА – БЪЗОВЕЦ, което се изпълнява без събота и неделя с час на 

тръгване от Бъзовец в 06,45 часа. Разписанието да бъде разгледано на 

следващото заседание. 

10. Не приема предложениe за закриване на маршрутно разписание № 096304 

МОНТАНА – БЪЗОВЕЦ, което се изпълнява от 01.10 до 31.03 в събота и неделя с 



 3 

час на тръгване от АГ Монтана в 17,10 и от Бъзовец в 17,50 часа. Разписанието 

да бъде разгледано на следващото заседание. 

11. Не приема предложениe за закриване на маршрутно разписание № 096305 

МОНТАНА – БЪЗОВЕЦ, което се изпълнява от 01.04 до 30.09 в събота и неделя с 

час на тръгване от АГ Монтана в 17,10 и от Бъзовец в 18,30 часа. Разписанието 
да бъде разгледано на следващото заседание. 

12. Приема предложение за закриване на маршрутно разписание № 096601 

МОНТАНА – БОЙЧИНОВЦИ (без събота и неделя), с час на тръгване от АГ 
Монтана 16,30 и от Бойчиновци в 17,00 часа. 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /П/ 

НИНА ПЕТКОВА 

За областен управител на област Монтана 

(Заповед за заместване на Областен управител Монтана № ЧР-04-7/05.04.2013 г.) 

 

 

ИЗГОТВИЛ:   /П/ 

инж. СИЛВИЯ НИКОЛОВА 

старши експерт в дирекция АКРРДС 

 

 


