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ПРОТОКОЛ № 9 
 

от извънредно заседание на НСРТ, което се проведе на 25 януари 2001 г. 
 
 
Присъстваха: Александър Томов – и.д. председател, Иво Драганов – секретар, 
Бойка Янчева, Светлана Божилова, доц. Георги Лозанов, Валентина Радинска, 
Димитър Коруджиев, Ивайло Петров. 
Отсъстваха: Йосиф Сърчаджиев. 
 

Г-н Александър Томов откри заседанието в 11.10 часа при следния 
 

Дневен ред: 
 
1. Разглеждане на защитната линия на НСРТ за делата, насрочени на 

29.01.2001 г. 
2. Разглеждане на оферти за покупка на микробус. 
3. Разни. 
 
 

РЕШЕНИЯ: 
 
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Разглеждане на защитната линия на НСРТ за делата, 
насрочени на 29.01.2001 г. 
 
На обсъждането присъстваха и представителите от ДКД – Любомир Стоичков, 
Даниел Божилов и Искра Кусева. 
 
По точка първа не е воден протокол. 
 
 
ПО ТОЧКА ВТОРА: Разглеждане на оферти за покупка на микробус. 
 

г-н Драганов обясни, че микробусът е осемместен и ще бъде изцяло на 
разположение на отдел “Мониторинг”, като ежедневно ще прави редовни линии 
от НСРТ до бул. “Шипченски проход” 69 и обратно. За целта е необходимо 
отдел “Мониторинг” да направи график за движение на микробуса. 
 

г-н Тодор Тодоров, гл. специалист в отдел “Мониторинг”, докладва 
събраните оферти за покупка на микробус – втора употреба. Най-изгодната 
оферта, според него, е от Немското посолство. Микробусът е в отлично 
състояние и е ползван само от гости на посолството. 
 

НСРТ единодушно РЕШИ: 
 
1. ОДОБРИ офертата от Немското посолство и РЕШИ да бъде закупен 

микробус “Фолксваген-Каравел” С, турбо дизел, произведен юли 1991 г., на 
116 000 км., на стойност 4500 лева. 
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2. ВЪЗЛАГА на г-н Тодор Тодоров преди покупката да състави протокол за 
техническото състояние на микробуса. 

3. ВЪЗЛАГА на г-жа Спаска Янева, гл. счетоводител, да преведе на 
Немското посолство 4500 лева. 

4. Във връзка с докладната записка от Анета Милкова, началник на отдел 
“Мониторинг”, за закупуване на карти за цялата градска мрежа на 
експертите от отдела, г-н Драганов поясни, че това е невъзможно, тъй като 
такива средства не са предвидени в бюджета за 2001 г. 
доц. Георги Лозанов предложи Анета Милкова да проучи и докладва на 
Съвета кои експерти живеят далече и тогава ще бъде взето решение. 

 
ПО ТОЧКА РАЗНИ: 
 
1. Във връзка с полученото становище от БНР относно ежедневния столичен 

културен афиш, излъчван по програма “Хоризонт”, НСРТ реши обсъждането 
да се отложи за следващото заседание, като преди това отдел “Мониторинг” 
да се запознае с него и да внесе предложение в Съвета. 

 
 
 
Александър Томов …………..  доц. Георги Лозанов ………. 
 
Иво Драганов  …………   Светлана Божилова ………. 
 
Бойка Янчева …………   Димитър Коруджиев ……….. 
 
Валентина Радинска ………   Ивайло Петров ………… 
 


