
                                               
 
 

                                       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

                            Областен управител на област Монтана  

 

ПРОТОКОЛ  №2/21.12 .2016 г.  

от заседание на Областна комисия по транспорт 

                         

 

    Днес, 21.12.2016 г. в заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана 

се проведе заседание на Областната комисия по транспорт на област Монтана, 

назначена със Заповед № ОКД-19-3/13.10.2016 г. на областния управител на област 

Монтана. 

 От състава на постоянно действащата междуведомствена комисия в заседанието 

взеха участие: 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Петров – Областен управител на област Монтана; 

           ЧЛЕНОВЕ: 

1. Силва Викторова – гл.експерт в дирекция АКРРДС  в Областна администрация 

Монтана; 

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

3.         Деян Димитров – директор „ЕИИР” община Монтана; 

4. Мартин Марков – представител на Превозна служба Видин, „БДЖ – ПП” ЕООД; 

5. Радослав Найденов – зам. кмет, представител на община Берковица; 

6. Софрони Кръстев Захариев – зам. кмет, представител на община Бойчиновци; 

7. Михаела Михайлова – представител на община Брусарци; 

8. Слави Пачкин – представител на община Вълчедръм; 

9. Георги Аврамов – представител на община Вършец; 

10. Милена Фиданова – представител на община Г. Дамяново; 

11. Иван Иванов – представител на община Медковец; 

12. Жина Трендафилова – представител на община Якимово; 

13.       Илиян Димитров Илиев – зам. кмет, представител община Чипровци; 

14. Станислав Георгиев – представител на ИА„АА” – Монтана; 

15. Стела Йорданова – представител на Областно пътно управление – Монтана; 

16.      Данчо Достинов – представител на Браншовия съюз на Стопанска инициатива в 

транспорта гр. Монтана; 

Участие в заседанието взеха и:  

1. Миглена Владимирова Милкова – член на РОАП; 

2. Бойко Благоева – зам. областен управител; 

3. Нина Петкова – зам. областен управител. 

 Заседанието откри г-н Ивайло Петров, който приветства присъстващите с добре 

дошли и при наличието на необходимия кворум  обяви дневния ред: 

1. Обсъждане на направените предложения за промени в областната транспортна 

схема: 

 ОКД-52-15/30.11.2016 г. – община Чипровци; 

 ОКД-52-16/01.12.2016 г. – община Бойчиновци. 

2. Други. 
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Присъстващите на заседанието единодушно приеха дневния ред, предложения за 

включване на допълнителни точки към него не последваха и заседанието продължи 

своята последователност. 

По първа точка от дневния ред  

Г-н Петров обяви, че заседанието е свикано във връзка с постъпило  писмо с вх. № 

ОКД-52-15/30.11.2016 г. от кмета на община Чипровци.  В цитираното писмо е 

направено предложение за добавяне на нови курсове по автобусна линия Монтана – 

Превала, квота на община Чипровци от областната транспортна схема. Предложението 

е мотивирано от необходимостта от осигуряване на транспортна връзка на населението 

в дните петък и неделя, когато пътникопотока значително се увеличава. Предложените 

нови автобусни линии са, както следва: 

• Монтана – Превала – изпълнява се в петък – целогодишно с начален час на 

тръгване 17,40 часа от Монтана и 16,00 часа от Превала; 

• Монтана – Превала – изпълнява се в неделя – целогодишно с начален час на 

тръгване 18,20 часа от Монтана и 17,20 часа от Превала. 

В същото писмо е направено и предложение за промяна на началния час на тръгване 

на съществуващите маршрутни разписания от областната транспортна схема, а именно: 

• МР №103501 Монтана – Чипровци да се промени началния час на тръгване от 

Чипровци за Монтана от 9,00 часа да стане 08,10 часа; 

•  МР №103502 Монтана – Чипровци да се промени началния час на тръгване от 

Чипровци за Монтана от 9,00 часа да стане 08,10 часа. 

Тази промяна е предложена с цел подобряване ефективността на автобусната линия 

и транспортното обслужване на населението. 

За предложените нови автобусни линии и промяната на съществуващите маршрутни 

разписания, община Чипровци е представила Проекти на маршрутни разписания, които 

са съгласувани със заинтересованите общини, в конкретния случай общ. Чипровци, 

общ. Георги Дамяново и община Монтана. 

След представяне на искането на община Чипровци, г-н Петров даде думата на 

присъстващите. Други коментари, препоръки или предложения не бяха направени, 

поради което председателя, покани членовете на комисията да пристъпят към гласуване 

на първото предложение по точка първа от дневния ред: 

Членовете на комисията гласуваха: „За” – 18 членове на комисията;  

      „Против” – 0;  

      „Въздържали се”  – 0. 

Единодушно бе взето РЕШЕНИЕ: 

Откриват се нови автобусни линии от областната транспортна схема - квота на 

община Чипровци, както следва: 

• Монтана – Превала – изпълнява се в петък – целогодишно с начален час на 

тръгване 17,40 часа от Монтана и 16,00 часа от Превала; 

• Монтана – Превала – изпълнява се в неделя – целогодишно с начален час на 

тръгване 18,20 часа от Монтана и 17,20 часа от Превала. 

Променят се маршрутни разписания от областната транспортна схема - квота 

на община Чипровци, както следва: 

• МР №103501 Монтана – Чипровци да се промени началния час на тръгване 

от Чипровци за Монтана от 9,00 часа да стане 08,10 часа; 

•  МР №103502 Монтана – Чипровци да се промени началния час на тръгване 

от Чипровци за Монтана от 9,00 часа да стане 08,10 часа. 
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След гласуването заседанието продължи със следващото предложение от първа 

точка от дневния ред: 

          С писмо вх. № РД-37-150/08.11.2016 г. кмета на община Бойчиновци е 

отправил предложение за промяна на началните часове на тръгване на автобусите по 

автобусна линия Монтана – Бели брод с маршрутно разписание №096802 от областната 

транспортна схема. Писмото е подкрепено от подписка на граждани от общината, в 

което е отправена молба за промяна на маршрутното разписание. Цитираното МР е от 

квотата на община Монтана, поради което с писмо № РД-37-150(1)/11.11.2016 г. 

Областна администрация Монтана е уведомила кмета на община Монтана за 

направеното предложение. 

 В администрацията е постъпило писмо с вх. № ОКД-52-16(2)/01.12.2016 г. от 

община Монтана, с което е предоставен за утвърждаване проект за промяна на 

маршрутно разписание от областната транспортна схема от квотата на община Монтана. 

 Съгласно  МР №096802 от областната транспортна схема, автобусна линия 

Монтана – Бели брод от квотата на община Монтана към настоящия момент се 

изпълнява, както следва: 

• Начален час на тръгване от Бели брод – 07:00 часа; 

• Начален час на тръгване от Монтана – 16:50 часа; 

    Предложението за промяна е, както следва: 

• Начален час на тръгване от Бели брод – 06:35 часа; 

• Начален час на тръгване от Монтана – 17:40 часа; 

За промяната на съществуващото маршрутно разписание, община Монтана е 

представила Проекти на маршрутно разписание, което е съгласувано със община 

Бойчиновци. 

След представяне на искането на община Бойчиновци и направеното предложение 

от страна на община Монтана, г-н Петров даде думата на присъстващите. Други 

коментари, препоръки или предложения не бяха направени, поради което председателя, 

покани членовете на комисията да пристъпят към гласуване на второто предложение по 

точка първа от дневния ред: 

 

Членовете на комисията гласуваха: „За” – 18 членове на комисията;  

      „Против” – 0;  

      „Въздържали се”  – 0. 

Единодушно бе взето РЕШЕНИЕ: Променят се началните часове на тръгване 

на маршрутно разписание №096802 от областната транспортна схема, автобусна 

линия Монтана – Бели брод от квотата на община Монтана, както следва:  

• Начален час на тръгване от Бели брод – 06:35 часа; 

• Начален час на тръгване от Монтана – 17:40 часа. 

 

По  втора точка от дневния ред 

 Г-н Петров предложи да бъдат обсъдени направените промени в графика на 

движение на влаковете в община Бойчиновци. 

От 11 декември 2016 г. е влязъл в сила Графикa за движение на влаковете 2016/2017 

г. С оглед осигуряването на транспортното обслужване на населението в област 

Монтана бяха проведени редица срещи с представители на общините, специалисти от 

ДП НКЖИ и регионалните Пътнически центрове на "БДЖ-ПП" ЕООД. 

Нееднократно съдействахме на  БДЖ-ПП за изпращането на  проектите на Графикa 

за движение на влаковете 2016/2017 г. до общините в областта.  
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В резултат на предприетите действия, някой от предвидените да отпаднат в 

първоначалните проекти на разписания влакове бяха запазени. 

Имам предвид, че със свое писмо до „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД от м. юни, 

община Бойчиновци, мотивирано е поискала запазването на пътнически влак с маршрут 

Монтана-Бойчиновци. Цитираният влак пристига в гр. Бойчиновци в 12:00 часа  и 

тръгва от гр. Бойчиновци в 12:22 часа. Конкретното искане не е удовлетворено и този 

влак е отпаднал от сега действащия График за движение на влаковете 2016/2017 г. в 

сила от 11 декември 2016 г. 

В новото разписание е запазен  влак с маршрут Монтана-Бойчиновци, който тръгва в 

13,10 часа, като по този начин е осигурена транспортна връзка която е от изключително 

значение за учениците на двусменен режим на обучение учащи се в гр. Монтана. 

За сметка на отменения влак Монтана – Бойчиновци в 17:32 ч. в  новото разписание 

за 2016/2017г. е включен влак тръгващ от Монтана за Мездра в 17:40 ч.  Влакът е 

добавен допълнително във връзка с исканията на работещите в Монтана граждани не 

живеещи в града и по повод предложения на общините Бойчиновци и Монтана. 

Проблемът е, че по този начин частично е удовлетворено транспортното 

обслужване на населението. Пътуващите по направление Монтана – Лом, със същия 

влак след пристигането си на гара Бойчиновци в 17:56 ч. Могат да продължат до гара 

Лом в 19:47 часа когато пристига влакът, който тръгва от гара Монтана в 19:15 часа и е 

другата алтернатива за пътуване на работещите по линията Монтана –Лом. 

Г-н Петров изказа благодарност на община Бойчиновци за приноса и към промяната 

на Графика за движение на влаковете. 

Друга тема, която г-н Петров предложи на вниманието на членовете на комисията бе 

информация за критичните участъци от републиканската пътна мрежа в област 

Монтана, която бе предоставена на АПИ.  

Във връзка с проведеното на 17.10.2016 г. заседание на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата в областна администрация Монтана от 

общините бе изискана информация за критичните участъци от републиканската пътна 

мрежа на тяхната територия. 

Предоставените данни за състоянието на настилките по пътищата от 

републиканската пътна мрежа, като цяло показват влошаване на състоянието и. 

Събраната информация бе предадена в АПИ и Областно пътно управление 

Монтана, с оглед предприемането на необходимите действия за ограничаване риска от 

пътно транспортни произшествия и включването на определените, като критични 

участъци, с приоритет в плановете за реконструкция на републиканската 

инфраструктура на територията на област Монтана.  

Председателят отново даде думата за коментари и въпроси по темите, които 

бяха представени, както и за нови предложения. Други изказвания не бяха направени. 

Г-н Петров, благодари на всички за участието, след което закри заседанието. 

 

 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ /П/ 

Областен управител на област Монтана 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: Силва Викторова – главен експерт в дирекция АКРРДС /П/ 
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