ПРОТОКОЛ № 16/10.12.2013 год.
От редовно заседание на УС на АФМР, състояло се по месторегистрация - в залата
на НСБФТР ЕАД
Присъствали: д-р Ангелова, проф.Илиева, д-р Попова, д-р Гечев, д-р Неделчев,
д-р Шейтанова, д-р Желева, д-р Милушев
Отсъствали: д-р Веселинова, доц.Алексиев и д-р Панайотов
Поканена беше да присъства и г-жа Желязкова, Управител на фирма Вастелс
ООД, официален агент на Конгреса.
Дневен ред
1.
Отчет за Конгреса
2.
Становище за МЗ и МИЕТ , относно Наредбата към Закона за туризма
3.
Предложение за делегати към секцията и борда по ФРМ към UEMS.
4.
Становище на АФМР за новорегистрираното републиканско научно
дружество по ФРМ.

По т.1
Д-р Ангелова съобщи, че фирма Вастелс ООД, организирала Конгреса е
представила официален отчет за приходите и разходите. Балансът е положителен приходите са в размер на около 7 000 лв., които да използваме основно за разходи
за списанието.
Поради липса на въпроси към г-жа Желязкова, същата беше освободена от
заседанието.
По т.2
Д-р Ангелова съобщи, че на заседание в МИЕТ, на което са били поканени
представители на МОСВ, МЗ, неправителствени организации от туристическия
бранш, са обсъдени предложения за Наредба към Закона за туризма. В частта на
балнеотуризма е имало трудна дискусия, касаеща балнеолечебните /медикъл спа/
центрове. Прието е решение тези центрове да бъдат подчинени на ЗЛЗ.
Д-р Ангелова посочи, че по инициатива на БСБСПА предстои да се организира
среща в хотел Белчин гардън в с.Белчин баня за продължаване на разискванията за
кадровото обезпечаване на балнеолечебните, спа и уелнес центрове в страната. На
същата ще бъдат поканени представители от висши учебни заведения,
медицинските колежи и професионални организации.
След обсъждане се взе решение на тази среща да присъстват и вземат активно
участие повече представители от УС на АФМР. Д-р Ангелова пое ангажимент
своевременно да уведоми колегите от УС на АФМР за датата и часа на
провеждане на мероприятието.

По т.3
Проф.Илиева информира, че предстои да се изберат двама специалисти за делегати
към секцията и борда по ФРМ към UEMS. Тя поясни, че към настоящия момент тя
е делегат на борда по ФРМ към UEMS. След дискусия се взе решение, да остане
делегат и в следващия период. За втори делегат беше избрана д-р Ангелова.
Поради напредване на времето 4т. от дневния ред беше отложена за следващото
заседание на УС на АФМР.
Протоколирал: д-р Ангелова
Председател на АФМР

