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ПРОТОКОЛ 

 

 

 

От заседание на УС на НСЧБ, проведено на 18.2.2020 г. 

/вторник/ от 13.00 часа в гр. София в офиса на сдружението на 

бул. „Ал. Дондуков” 115А ет. 3 офис 18, при следния дневен ред 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 
 

 

1. Обсъждане на проект за изменение на наредба №1 (за 

статистическата информация) 

 

2. Обсъждане на съобщение в сайта на ДАНС за изготвяне и 

внасяне план за обучение по Закона за мерките срещу 

изпирането на пари („ЗМИП“) 

 

3. Подготовка на Общо събрание 2020г. 

 

3.1 Избиране на дата за провеждане на Общо събрание 2020 

3.2 Разглеждане и приемане на финансов отчет и баланс за 

2019г. 



3.3 Разглеждане и приемане на отчет на дейността за 2019 

3.4 Приемане на дневен ред на Общото събрание 2020  

 

4. Други 

 

 

 

Присъстваха: 

 

Г-н Красимир Грудев – Председател на УС на НСЧБ 

Д-р Цветан Диманов – член на УС на НСЧБ 

Г-н Ивайло Иванов – представляващ  с пълномощно д-р Александър 

Ангелов, член на УС на НСЧБ 

Д-р Методи Янков – член на УС на НСЧБ 

Д-р Венелина Милева - член на УС на НСЧБ 

Д-р Елиза Георгиева – член на УС на НСЧБ 

 

 

След проведените дискусии, бяха взети следните решения: 

 

1. Текстовете за промяна на Наредбата са свалени от сайта на МЗ и в 

момента не могат да бъдат обсъждани. 

 

2. Сдружението трябва да изготви план за обучение.  

 

3. Управителният съвет взе решение за провеждане на Общо събрание 

на сдружението на 20.03.2020г от 16:00ч. в Хотел Форум – „За” 6 

гласа. Годишният финансов отчет бе приет с 6 гласа „За”. 

Годишният отчет за дейността на сдружението бе приет с 6 гласа 

„За”. Дневният ред на Общото събрание бе приет с 6 гласа „За” 

 



 

Следващо заседание на УС на НСЧБ ще се проведе на 10.03.2020г от 

13:00ч. в офиса на сдружението. 

 

Г-н Красимир Грудев - 

 

Д-р Цветан Диманов – 

 

Д-р Елиза Георгиева –  

 

Д-р Методи Янков –  

 

Д-р Венелина Милева 

 

Д-р Динко Младенов – 

 

Д-р Александър Ангелов – 

 

Д-р Веселин Даскалов –  

 

Д-р Йордан Стайков -  

 

 

 

 


