ПРОТОКОЛ № 49
от заседание на Националния съвет на АИКБ

Днес, 5 октомври 2018 г. (петък), от 11.00 часа, в гр. София, заседателна зала на
АИКБ, ул. „Тракия“ №15, се проведе заседание на Националния съвет на АИКБ, на което
присъстваха 29 членове на НС на АИКБ (съгласно присъствен списък).
При условията на чл. 15а, ал. 10 от Устава на Асоциация на индустриалния капитал
в България заседанието е редовно и може да взема валидни решения.
Дневен ред на заседанието:
1. Прием на нови членове.
2. Представяне на дейността на нови членове на АИКБ:
 Paysera – глобална онлайн платформа за парични преводи и финансови
услуги от „Пейсера България“ ООД;
 Софийски арбитражен съд към Международна асоциация за правосъдие и
арбитраж.
3. Обсъждане на предложенията на Министерство на здравеопазване за промени в
здравноосигурителния модел.
4. Проект на позиция и препоръки на АИКБ по проекта на Държавния бюджет на
Република България за 2019 г.
5. Други/разни.
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РЕШЕНИЯ:
Председателят на УС на АИКБ г-н Васил Велев откри заседанието. Той подложи на
гласуване предложения проект на дневен ред за заседанието.
НС на АИКБ одобри единодушно така представения дневен ред за заседанието на НС на
АИКБ.
По т. 1 от дневния ред:
НС на АИКБ разгледа постъпилата кандидатура за членство на дружествата (Приложение
1.) и взе решение на основа на представените напълно изрядни документи за членство да
приеме дружествата за пълноправни членове на АИКБ.
По т. 2 от дневния ред:
2.1. Г-н Мартин Богданов, управител на „Пейсера България“ ООД, представи дейността на
Paysera – глобална онлайн платформа за парични преводи и финансови услуги
(Приложение 2.);
2.2. Г-жа Мария Янева, председател на Международната асоциация за правосъдие и
арбитраж, представи дейността на асоциацията и възможностите, които се предлагат
за членовете на АИКБ.
АИКБ и Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж“ имат
сключен договор за арбитраж. До членовете на Националния съвет и до Адвокатско
дружество „Доковска, Атанасов и съдружници“ ще бъде изпратено писмо с
предложение да излъчат арбитри и вещи лица.
По т. 3 от дневния ред:
3.1. Г-н Велев даде думата на г-н Боян Бойчев, който представи предложенията на
Министерство на здравеопазване за промени в здравноосигурителния модел.
(Приложение 3.1., 3.2. и 3.3.)
Протече дискусия сред членовете на НС на АИКБ, в резултат на която бяха направени
предложения за прецизиране на обхвата на неотложните реформи в здравеопазването,
които ще бъдат систематизирани и работата по изготвяне на цялостна позиция на
АИКБ по въпроса ще продължи на експертно равнище.
3.2. Членовете на НС на АИКБ обсъдиха и полученото в АИКБ писмо за създаване на
работни групи за финализиране на работата по подготовка на здравноосигурителни
модели за бъдещо развитие на здравеопазването в Република България към
Министерство на здравеопазването (Приложение 3.4.). Съставът на делегацията на
АИКБ по различните направления, излъчен от НС на АИКБ, е посочен в Приложение
3.5. и излъчен в Министерство на здравеопазването.

По т. 4 от дневния ред:
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Г-н Велев даде думата на д-р Милена Ангелова, която представи проекта на препоръките
на АИКБ към Държавния бюджет на Република България за 2019 г. (Приложение 4.1.)
Г-н Добрин Иванов представи резултатите от проведената анкета сред членовете на АИКБ
във връзка с подготовката за бюджетната процедура за 2019 г. и очакванията на бизнеса в
България (Приложение 4.2.)
Протече дискусия с членовете на НС на АИКБ, в резултат на която бяха взети следните
решения:
 НС на АИКБ одобрява препоръки на АИКБ по проекта на Държавния бюджет на
Република България за 2019 г. с направените допълнения по време на обсъждането
и изпратените писмени позиции от членове на НС на АИКБ (Приложение 4.3.);
 НС одобрява документа да бъде изпратен до министъра на финансите и
председателя и всички членове на Комисията по бюджетна политика към
Народното събрание;
 НС одобрява документа да бъде изпратен до медиите и публикуван на сайта и
фейсбук страницата на АИКБ.
По т. 5 от дневния ред:
5.1. Г-н Велев направи съобщение за запазване на датата за следващото заседание на
Националния съвет на АИКБ на 23 ноември 2018 г. от 11 часа в заседателната зала на
АИКБ.
5.2. Г-н Велев направи съобщение за запазване на датата за 22-рия рожден ден на АИКБ на
5 декември 2018 г. от 18 часа в театър София, постановка Госпожа Министершата.
Не постъпиха други въпроси за обсъждане и заседанието бе закрито.

Протоколист:
………………………
Валентина Радева
Председателстващ заседанието:
.…………………………………..
Васил Велев
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