
ПРОТОКОЛ 

от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение                    

от Областната комисия по транспорт /ОКТ/ 

 към Областна администрация Монтана 
 

 

Във връзка с постъпилo от кмета на община Чипровци предложение за 

изменение на маршрутните разписания № 103501 и № 103502 на автобусна линия 

Монтана – Чипровци от Областната транспортна схема и на основание чл. 15 от 

Вътрешните правила за работата на ОКТ, с писмо на Областния управител изх. № 

ОКД-60-5-(1)/04.08.2020 г. беше инициирана писмена процедура за неприсъствено 

вземане на решение на комисията. 

В определения срок, 15 члена от общо 19 с право на глас са попълнили и 

изпратили в Областна администрация Монтана неприсъствения формуляр за вземане 

на решение. 

Въз основа на извършен преглед на получените формуляри беше установено, 

че 15 члена одобряват предложението на кмета на община Чипровци за изменение 

на маршрутно разписание № 103501 и № 103502 на автобусна линия Монтана – 

Чипровци от Областната транспортна схема, което се състои в промяна на времето за 

пътуване, а именно: 

По автолиния Монтана – Чипровци да се промени началния час на 

тръгване от 08:10 часа на 08:30 часа от гр. Чипровци. 

В рамките на проведената писмена процедура в Областна администрация 

Монтана не са получени писмени становища, включващи несъгласия, коментари или 

препоръки, относно предложението за изменение на маршрутното разписание. 

В резултат от проведената неприсъствена процедура Областната комисия по 

транспорт към Областна администрация Монтана  
  

 

РЕШИ: 
 
 

Одобрява предложението на кмета на община Чипровци за изменение 

на маршрутни разписания № 103501 и № 103502 на автобусна линия 

Монтана – Чипровци от Областната транспортна схема, което се състои в 

промяна на времето, а именно: 

По автолиния Монтана – Чипровци да се промени началния час на 

тръгване от 08:10 часа на 08:30 часа от гр. Чипровци. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

инж. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ 

заместник областен управител на област Монтана 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/ 

инж. Михаил Михайлов 

старши експерт в дирекция АКРРДС 

21.08.2020 г. 


