
 
 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Областен управител на област Монтана  

 

 

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

                                                      

                                                    ПРОТОКОЛ       

 

        Днес, 23.11.2010 г. комисия, назначена със Заповед № РД 08-205/19.11.2010 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. Силвия Николова – мл. специалист 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. инж. Албена Ангелова – представител на Община Берковица 

5. Бистра Борисова – представител на Община Брусарци 

6. Слави Пачкин – представител на Община Вълчедръм 

7. инж. Георги Аврамов – представител на Община Вършец 

8. Бранимир Антов – представител на Община Лом 

9. Иван Иванов – представител на Община Медковец 

10. Жина Трендафилова – представител на Община Якимово 

11. Любомир Бранков – началник ОО „КД – ДАИ” Монтана  

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

гр. Монтана  

13. инж. 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. 

         От комисията отсъстват представителите на общините Бойчиновци, Георги 

Дамяново, Монтана и Чипровци и регионален представител на Националната 
транспортна камара. 

         На заседанието без право на глас присъства г-н Явор Минев – 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 и републиканската транспортни схеми, а именно: 

          

         Предложения на община Берковица с вх. № РР 10-127/15.11.2010 г. (техен 
изх. № ОИ 06-00-196(1)/11.11.2010 г.) 

 
1. МР 12101 СОФИЯ – БЕРКОВИЦА (без неделя), с час на тръгване от 

София в 14,00 ч. и от Берковица в 6,40 ч.  
             Предложение за промяна: Часът на тръгване от Берковица да се измени 

от 6,40 на 7,00 ч. Целта е увеличаване интервала на тръгване от АГ Берковица 
между автобусите за София и осигуряване на превоз в удобни за пътуващите часове. 
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           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. 
Интервалът между 06,00 и предложения 07,00 ч. се увеличава от 40 на 60 мин. 
Интервалът между предложения 07,00 ч. и 07,27 се намалява от 50  на 30 мин. 

           Разписанието не е съгласувано от община и област София, защото не се 
променя часа на тръгване от София. 
           Г-н Петров 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 Ангелова информира комисията, че линията не се изпълнява от месеци 
и в момента гражданите могат да разчитат само на една линия, тази от 06,00 София 
– Берковица, защото останалите линии не се изпълняват редовно. 

           Г-н Бранков потвърди тезата на г-жа Ангелова и каза, че по случаите са 
съставени актове. 
           Тъй като представителят на община Монтана отсъства от заседанието на 
комисията и не може да изкаже мнение, г-н Петров предложи на г-н Бранков да се 

свика комисия, в която да участват представители от Областна администрация 
Монтана, община Монтана, община Берковица, ОО „КД – ДАИ” Монтана, както и 
представители на Регионалната организация на автобусните превозвачи, която да провери 
дали посочената линия се изпълнява и да състави протокол. 

          Г-н Бранков прие предложението и каза, че ще състави такава комисия. 
          Други желаещи за изказване нямаше и г-н Петров предложи разписанието да 
бъде разгледано на следващото заседание, когато вече ще има резултат от 
извършените проверки. 

          За така направеното предложение, гласуват: 
- „за” – 15  
- „против” – няма 
- „въздържали се” – няма 

Приема се. 
      
      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: Часът на тръгване от Берковица да се измени от 
13,30 на 13,00 ч. 
           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) 
 
           Интервалът между автобусите се увеличава от половин на един час. 

           Разписанието е съгласувано от заинтересованите общини, но не е 
съгласувано от община и област София, защото не се променя часа на тръгване от 
София. 
           Желаещи за изказване нямаше и г-н Петров подложи така направеното 

предложение за промяна на гласуване. 
- „за” – 15 



 

 

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

- „против” – няма 

- „въздържали” – няма 
Приема се. 
 

      3. МР 12901 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 часът на тръгване от Долни Цибър за 
Берковица от 13,30 на 14,30. 

          
          Г-н Петров уточни, че съгласно транспортната схема в 17,00 ч. е и тръгването 
от Монтана за Берковица по МР 012403 Монтана – Берковица, което е предпоставка 
за комбиниране на линии. 

          Разписанието не е съгласувано от община Монтана. 
          Г-жа Ангелова информира комисията, че линията в 17,00 ч. от Монтана не се 
изпълнява и че община Монтана отказва да съгласува новото предложение. 
          Г-н Бранков изказа мнение, че най-важното е гражданите да не бъдат 

ощетени. 
          Г-н Петров каза, че въпросът с това предложение наподобява този на първото 
предложение от община Берковица, а именно предпоставка за комбиниране на 
линии и че решението в такъв случай е да бъде закрита тази линия, която не се 

изпълнява, за да може да се съгласува новото предложение. 
          Предложи се разписанието да бъде разгледано на следващото заседание на 
комисията, след като бъдат направени уточнения за линията, която не се изпълнява. 
          За така направеното предложение, гласуват: 

- „за” – 10 
- „против” – 5 
- „въздържали се” 

Приема се. 

 
          Г-жа Ангелова помоли да бъде извършена проверка, относно линията 
Копиловци – София и да се провери спазват ли се посочените в разписанието 
спирки, километрите, които се изминават от автобусите и времето за пътуване от 

началната до крайната точка, тъй като тя има информация за извършване на 
нарушения. 
         Г-н Петров каза, че ще бъдат извършени проверки по случая и попита дали 
някой друг има информация за извършване на нарушения. Такива не бяха 

констатирани и с това дневния ред на заседанието се изчерпа. 
         След като разгледа и обсъди направените от община Берковица 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 ч. и от Берковица в 6,40 ч. Разписанието да бъде 
разгледано на следващо заседание на комисията. 

2. Приема промяна в МР 12102 СОФИЯ – БЕРКОВИЦА (неделя), с час на тръгване 
от София в 17,00 ч. и от Берковица в 13,30, като часът на тръгване от 
Берковица се промени от 13,30 на 13,00 ч. 

3. Не приема промяна МР 12901 БЕРКОВИЦА – ДОЛНИ ЦИБЪР (ежедневно), с 
час на тръгване от Берковица в 07,30 ч. и от Долни Цибър в 13,30 ч. 
Разписанието да бъде разгледано на следващо заседание на комисията. 

 

 
 

 
ПРОТОКОЛЧИК:                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                        /мл. специалист С. Николова/                                             /Ивайло Петров 
                                                                                                                 Областен управител 
                                                                                                                 на област Монтана/ 


