ПРОТОКОЛ
от извънредното отчетно-изборно събрание на Асоциацията по
Физикална медицина и рехабилитация
Извънредното отчетно-изборно Общо събрание на Асоциацията по Физикална
медицина и рехабилитация /АФМР/ се откри в 13.15 часа в предварително обявената
зала 10 на ВМА, при дневен ред, приет на последния за м.февруари УС и обнародван в
ДВ – бр.103/23.12.2011 /т.14/.
Присъствали – 47 редовни членове на АФМР.
Общото събрание гласува единодушно Доц.Чавдаров за Председателстващ Общото
събрание и Д-р Веселинова за Протоколиращ.
Доц.Чавдаров прочете обявения ДНЕВЕН РЕД, а именно:
1.Отчетен доклад на досегашния Председател на АФМР,
2. Финансов доклад от счетоводителя на АФМР,
3. Избор на нов УС, Председател и Зам.-председател като за това се изберат
комисии по процедурата на избора,
4. Актуални въпроси на специалността,
5. Промяна в адреса на регистрация на Асоциацията.
По точка първа - Доц. Троев прочете отчетния доклад за дейността
Доц.Чавдаров даде думата за изказвания и въпроси към отчетния доклад
Доц.Алексиев – погрешно е да се обединяват асоциации и сдружения на други
специалности, вкл. немедицински и нерегулирани специалности. Против съм
дружеството по мануална терапия и Асоциацията по неврорехабилитация да влязат
в нашето дружество. Никъде по света няма смесване на лекарски сдружения с
изпълнителски кадри.
Доц.Троев – не е редно да се разграничаваме, а да приобщим тези хора, защото ще
стане като с кардиолози и кожни болести – взеха лазерите, взеха солариумите
Д-р Милушев благодари на Доц.Чавдаров и Д-р Панайотов за усилията им дейността
на УС да не спре работа. Предлагам да се разменят мейли за кореспонденция и да се
изберат регионални представители, за да подпомагат дейността на УС.
Д-р Т.Ангелова – Асоциацията по балнеология е обединение на бизнесмени и за
присъединяване не може да става и дума. Доц.Троев и Проф.Колева отказаха да
подпишат важните писма за кинезитерапевтите. Подкрепям да си разменим
мейлите, за да имаме връзка по между си. Хората са в неведение. Специалността ни
е обезличена. Имаме само 4 /четири/ хабилитирани лица под 60 годишна възраст.
Колегите са незаинтересовани до момента, защото не виждат никаква подкрепа в
лицето на Асоциацията.
Д-р Гечев – оставени сме на произвола на съдбата; изземат ни специалността
За новия УС – препоръчвам хабилитираните лица да си дават насоките, но да
оставят другите да ни организират.
Д-р Панайотов – на последното заседание на досегашния УС бяхме само 4 /четири/
човека. Стандартите са много важни да ги отстояваме, важно е и как ще
представляваме специалността си в различни лобита. Предложение – да се работи
по въпросите на обучението и научната дейност, колегите със собствен бизнес да
помагат финансово.
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Доц.Георгиев – физиотерапията да не е толкова обширна, защото е несериозно и
смешно да се разпростираме по всички области. Да се помисли за обучението в потесни направления.
Д-р Попова – не разбирате проблема, Доц.Георгиев.
Доц.Чавдаров – подадох си оставката, защото нямам сили да работя за тази
Асоциация, защото имаме различия по между си и хората не се интересуват и нямат
отношение към работата на дружеството ни.
Гласуване доклада на Доц. Троев
За – 46
Против – 1.
По точка втора – финансов отчет – даде се думата на г-жа Бояджиева.
Доц.Чавдаров – компютри, телефони и подобни разходи ги поемаше моята болница
и Д-р Панайотов помагаше всеки път финансово, когато е имало нужда.
Гласуване – единодушно „за” приемане на финансовия отчет.
По точка трета – гласуване на комисия по предложенията –
единодушно се избра Д-р Панайотов за Председател.
За членове - Д-р И.Попова и Д-р Ю.Гечев.
Комисия по избора –
единодушно се избра Д-р Милушев за Председател.
За членове – Д-р Гонкова и Д-р Казалъкова.
Д-р Панайтов – предлагаме тайно гласуване за целия УС, в залата имаше
предложение само за Председател и Зам.председател., но Доц.Троев настоя целия
УС.
Гласуване на предложението за тайно гласуване – „За” – 30; „Против” – 10,
въздържали се 6. Приема се.
Д-р Попова – да се обединят всички предложения на един лист и чрез зачеркване да
става избора.
Д-р Панайотов – на същия лист предлагам да се оградят предложенията за
Председател и за Зам.председател, като се запише позицията за която се предлага
срещу името.
Предложения за нов УС.
Д-р Милушев предложи Д-р Илза Попова, Д-р Живко Неделчев, Д-р Юри Гечев,
Д-р Росица Шейтанова и Д-р Татяна Ангелова.
Д-р Веселинова – само присъстващите на настоящото събрание ли ще могат да бъдат
предлагани и избирани.
Доц.Чавдаров предаде желанието на Доц.Илиева да остане в УС и предложи да бъде
включена в предложенията, независимо че отсъства поради това, че е ангажирана с
международно съвещание на Европейската асоциация по ФРМ.
За други отсъстващи Доц.Троев възрази да бъдат обсъждани и включвани в
предложенията.
Прие се без гласуване.
Доц. Чавдаров – смятам, че Доц.Илиева, Д-р Милушев, Д-р Веселинова,
Д-р Панайтов и Доц.Алексиев задължително трябва да останат в новия УС.
Предлагам ги. Аз съм си подал оставката и си правя отвод от всичко.
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Доц.Троев – също си правя отвод, но държа Проф.Колева да влезе.
Д-р Пехливанов – предлагам Д-р Желева.
Проф. Колева си направи отвод.
Представяне на предложените колеги
1. Д-р Мая Желева – 28 ДКЦ , НОМЦ СБАЛО /национален онкомедицински
център/. Главната ни цел е да се борим за първичния преглед, защото само ние
нямаме от лекарите и в Наредба 40 никъде няма такова условие.
2. Д-р Илза Попова – Директор на Специализирана болница за рехабилитация във
Велинград, 30 години трудов стаж по специалността.
3. Д-р Живко Неделчев – Директор на СБР Кюстендил, с над 20 години стаж по
специалността
4. Д-р Юри Гечев – МЦ Павел баня ЕООД, извънболнична помощ.
5. Д-р Росица Шейтанова – Управител на МЦ „Здраве за всеки”в София, над 25
години трудов стаж по специалността
6. Д-р Татяна Ангелова – от 1981 година е в Научния института по курортология
физиотерапия и рехабилитация /от 2000 г.- Национална болница за Физикална
терапия и рехабилитация/ в Овча купел, а от 2009 е неин Изпълнителен
директор. Защитен дисертационен труд в областта на болнеологията.
7. Д-р Любина Веселинова – ВМА, началник отделение по психосоматично
възстановяване ВМОБР/КФРМ, в процедура по защита на докторантура
8. Д-р Емил Милушев – Началник отделение по ФРМ, МБАЛНП „Св.Наум”,
София
9. Д-р Кирил Панайотов – Управител на СБАЛФРМ „Медика”ООД, ГПФРМ
„Изпълнителен директор на СБАЛ по кардиология „Медика кор” ЕАД
10. Доц. Асен Алексиев – МУ София, Катедра по физикална медицина. Отказвам да
бъда предлаган за Председател и Зам.председател
11. Доц. Елена Илиева – Началник Клиника по ФРМ в МУ Пловдив
По точка четвърта
Д-р Панайотов – предложи да бъдат избрани регионални представители
Д-р Р. Шейтанова – София-град и областта
Д-р Георгиева – Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали
Д-р Грозева – Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора
Д-р Цолова – Плевен, Видин, Ловеч, Враца, Монтана
Д-р Пройнова – Габрово, В.Търново, Русе, Силистра, Разград
Д-р Илко Тодоров – Варна, Добрич, Шумен, Търговище
Всяко предложение се гласуваше в момента на представянето му. Нямаше против
или други предложения.
Приоритети в следващия отчетен период:
Д-р Панайотов – борба за първичен преглед
Доц.Алексиев – реални средства при извършване на дейността ни в другите клиники
Д-р Т.Ангелова – по 200 /двеста/ лева да превеждат СБР-тата като общ членски внос,
който да включва и колегите работещи там.
Д-р Панайтов – юридически лица също да се включат
Доц. Чавдаров – болници и медицински центрове да плащат и да имат реклама в
сайта и списанието.
Гласува се – 46 „за”, 1 против.
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Д-р Милушев – да приемаме алгоритми. Това ни е голям проблем, а е много важно за
специалността. По предложението на Доц.Алексиев – няма как да стане. Трябва да
се изработят ко-пътеки. Да се провеждат поне два пъти в годината конференции и
конгреси.
Д-р Кайтазов /Момин проход/ - да се правят курсове по мануална терапия и
рефлексотерапия.
Доц.Троев – при нас ще има курсове, нещо като избрани глави от догодина. Ще се
водят от мен, Доц.Георгиев и Проф.Колева. Сега има курс по лазертерапия при
Доц.Георгиев
Д-р И.Попова – той не се признава, защото е тридневен
Проф.Колева – препоръка към новия УС – да се искат по-високи цени, ако останат
клиничните пътеки. Неврорехабилитационните алгоритми ги гласувахме на
Конгреса във В.Търново. Курсовете вече са изцяло към съответния МУ. Дали ще се
провеждат тези курсове от Асоциацията или от Научно дружество. Докато
Доц.Троев беше Национален консултант нямаше наши дейности в други стандарти,
а след това се появиха и в кожни, хирургия, кардиология, неврология ...
Доц.Чавдаров остро възрази, че това не отговаря на истината.
„УС е подписвал писмо по тези въпроси още в началото на 2010 година, когато са
ни алармирали, че започват да се появяват наши дейности в други стандарти,
допълвам психиатрията и неонатологията също, проверихме всички и там, където
сме забелязали сме посочили текстовете, но няма никакво развитие до момента.”
Проф.Колева предложи за Председател на АФМР Доц. Е.Илиева
Д-р Шейтанова предложи Д-р Т.Ангелова и Д-р К.Панайотов, съответно за
Председател и Зам.председател
Д-р И.Попова предложи Д-р Л.Веселинова за Председател, поради високата й
юридическа компетентност. Не смятам, че трябва да натоварим всичко на
Доц.Илиева, затова смятам, че тя не бива да бъде предлагана за Председател.
Пристъпи се към гласуване на напечатаните бюлетини с 11-те предложения за
УС, приети поединично единодушно.
Поради разнопосочните предложения за Председател и Зам.председател,
Д-р Милушев, като Председател на комисиято по избора обяви:
Д-р Т.Ангелова за избрана с най-много гласове - 14 „за”.
Другите предложения са събрали съответно: Д-р Л.Веселинова – 13 „за”, Доц.
Е.Илиева – 10 „за”, Д-р К.Панайотов – 5 „за”.
Д-р Л.Веселинова е събрала най-много гласове за Зам.председател – 9 „за”.
Останалите предложения са събрали съответно: Д-р Т.Ангелова – 9 „за” /избрана за
Председател, поради което номинацията за Зам.председател не се взима предвид/,
Д-р Шейтанова – 7 „за”, Доц.Илиева – 6 „за”, Д-р Панайотов – 5 „за”.
Членовете на Управителния съвет се избират, както следва /по реда на представяне
на предложенията/:
1. Д-р Мая Желева –
45 „за”
2. Д-р Илза Попова –
45 „за”
3. Д-р Живко Неделчев –
47 „за”
4. Д-р Юри Гечев –
47 „за”
5. Д-р Росица Шейтанова – 46 „за”
6. Д-р Татяна Ангелова –
46 „за”
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7. Д-р Любина Веселинова –
8. Д-р Емил Милушев –
9. Д-р Кирил Панайотов –
10. Доц. Асен Алексиев –
11. Доц. Елена Илиева –

45 „за”
45 „за”
47 „за”
46 „за”
47 „за”

Д-р Веселинова – нека уточним важен процедурен въпрос – новият УС се избира да
довърши мандата на стария, който е прекъснат или е с нов мандат?
От залата се чуха реплики, които Доц.Чавдаров огласи, че се избира с нов мандат.
Избор на Контролно-ревизионна комисия
Доц.Чавдаров – самоотвод
Доц.Троев – самоотвод
Д-р Стойчева – самоотвод
Доц.Георгиев – самоотвод
Бяха предложени Д-р Алякова, Д-р Бакърджиева и проф.Колева
За Председател на КРК с 23 гласа „за” се избра Д-р Алякова, срещу 13 „за” за
проф.Колева.
По точка пета
За адрес на АФМР се реши да бъде избран адресът на Националната болница за
Физикална терапия и рехабилитация, като тази промяна в Устава да се внесе в съда
заедно с промените в УС.
С това дневният ред се изчерпи и извънредното Общо събрание се закри.
Протоколирал:
/Д-р Любина З.ВЕСЕЛИНОВА/

Председателстващ ОС:
/Доц.Д-р Ив.ЧАВДАРОВ, д./
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