ПРОТОКОЛ № 21/15.09.2014 год.
от редовно заседание на УС на АФМР
На 15.09.2014 год. от 15 часа в залата на НСБФТР се проведе редовно заседание на УС
по предварително обявения от Председателя дневен ред:
1. Обсъждане организацията на Националната конференция по балнеология с
международно участие
2. Разни
Присъстват: седящо Д-р Ангелова, Д-р Веселинова, Д-р Шейтанова, Д-р Попова, Д-р Неделчев
Депозирали становища: Д-р Милушев, Д-р Желева
Отсъстват: Проф. Илиева, Доц. Алексиев, Д-р Гечев, Д-р Панайотов
Заседанието откри Председателя и даде думата на г-жа Вилия Желязкова от фирма
Вастелс – агент на Националната конференция по балнеология с международно участие за
доклад по организацията към момента и за въпроси, възникнали в хода й, за решаване от
компетентността на УС, във връзка с т.1 от дневния ред.
По спонсорите на мероприятието: 13 фирми до момента са заявили участие. От
кандидатите за генерални спонсори Берлин хими е потвърдила участие.
1 основен спонсор – фирма Алнед.
Заявени участници до момента 50.
Д-р Ангелова постави въпроса за разпределение между членовете на УС за дублиране на
връзката с членовете на Асоциацията с цел активиране за участие.
Доц. Ж.Колев - Хасково, Харманли, Ямбол, Кърджали
Д-р Ангелова – София, Варна, Бургас, Бургаски минерални бани и с Марикостиново
Д-р Панайотов – Русе, Плевен, В. Търново
Д-р Неделчев – Кюстендил, Благоевград
Д-р Попова – Пловдив, Велинград, Пазарджик, Стрелча
Д-р Веселинова – Банкя – военен санаториум, цивилен санаториум
Разгледа се въпроса към фирма Вастелс поставен от фирма БМБ и се взе позитивно решение
при дискутираните условия.
Участието на бутилиращите компании за минерална вода да бъде по условията, приети за
фирми.
Срокът за резюметата и ранна такса участие да се удължи до 19 септември.
Обсъждане на т.6.4 и 6.5. от ПДУС остава за следващото заседание.
По запитвания, отправени чрез Д-р Ангелова и Проф.Илиева за Доц. Мине Карагюле и проф.
Халил Алабади се взе позитивно решение. Изразено едно обосновано мнение „против“.
Обсъди се с г-жа Желязкова услугата за превод. Д-р Веселинова потвърди предложението си
чрез предварителен превод на слайдовете на чуждестранните лектори и на български език, да

отпадне необходимостта от симултанен превод. Не се прие. На следващото заседание ще
бъде решено за колко дни да бъдат наети преводачите и техниката.
Трансферът на чуждестранните лектори по предложение на Д-р Ангелова ще се организира по
модела на Конгреса.
На поставения въпрос от г-жа Желязкова за транспорт за вечерята втората вечер в „Том и
Нези“, УС реши да не се организира такъв.
Сертификатите за участие да бъдат отпечатани, а не да са достъпни електронно.
Една фирма-спонсор е заявила поемане на разходи за 30 човека.
Във връзка със запитвания, УС реши: за крайни участници-членове таксата участие остава 100
лв.
По заявените участия: един участник от Естония. От Македония е имало запитване, но няма
регистрирани до момента.
Д-р Попова – ще установи връзка с местна бутилираща компания за участие в конференцията.
По научната програма – потвърдени са докладите от поканените лектори, съгл. представените
тематики, изпратени чрез Проф. Е.Илиева (приложени в разпечатка на хартиен носител), Д-р
Т.Ангелова, СБР-НК ЕАД, Д-р А.Грозева, Проф.Е.Илиева, Д-р Л.Веселинова, Д-р М.Благов, Доц.
М.Кътева („Вария“)
По т.2 от дневния ред „Разни“:
Доболничната помощ - да се депозира становище от АФМР с искане за изравняване на
първичния и вторичния прегледи с останалите специалности.
Клинични пътеки – да се направи предложение за 20% увеличение.
Дата на следващо заседание не беше насрочена.
София,
15.09.2014 год.

ПРОТОКОЛИРАЛ: Д-р Л.ВЕСЕЛИНОВА, дм
Зам.председател на АФМР

