ПРОТОКОЛ №20/05.06.2014 год.
от редовно заседание на УС на АФМР

Присъстват: Д-р Ангелова, Д-р Веселинова, Доц. Алексиев, Проф. Илиева, Д-р Попова,
Д-р Гечев, Д-р Неделчев, Д-р Милушев
Отсъстват: Д-р Шейтанова, Д-р Панайотов, Д-р Желева
Поканен за докладване на актуален казус е и д-р Л.Цолов, по заявена от него молба.
На 05.06.2014 год. от 13.30 ч. на адреса по регистрация на сдружението – в залата на НБФТР се
проведе редовно заседание на УС по предварително обявения от Председателя дневен ред:
1. Обсъждане на Балнеоконференцията. Поканена да присъства г-жа В.Желязкова.
- Проект за програма
- Гости
- Хотели
2. Информация от Конгреса в Марсилия
3. Информация от Конгреса в Хисар по балнеология и спа туризъм.
4. Други
По т.1
Заседанието откри Д-р Ангелова и предостави думата на г-жа Вилия Желязкова, Управител на
фирма „Вастелс“, избрана от УС за агент на конференцията. Обсъди се проекто-програмата,
като се реши Общото събрание да остане в първия заседателен ден, преди вечерята, предвид
постъпили мнения от членовете на АФМР по този въпрос по принцип.
За място на провеждане на събитието: х-л „Св.Спас“, поради капацитета на конферентната
зала. За настаняване: хотел „Св.Спас“, х-л „Камена“, х-л „Акватоник“.
Обсъдиха се подробности, свързани с оформлението на предварителното съобщение,
програмата, настаняването и резервациите, след което г-жа Желязкова беше освободена.
Д-р Цолов огласи съображения по недоверие, постъпили от колеги от мрежата във връзка с
наложена кандидатура за участие в Националния експертен специализиран лекарски борд по
ФРМ. УС реши: в тази връзка на страната по недоверие, да не се възлагат ръководни постове и
представителни за специалността функции.
По т.2

Проф. Илиева предостави информация за Конгреса в Марсилия. Предложи за конференцията
по балнеология да се отправи покана за участие като чуждестранни лектори към проф. Педро
Кантиста и Томаш Бендер.
Д-р Ангелова подкрепи тези кандидатури + още на проф. Гутенбрунер и проф. Рок. Постави
въпроса и за проф. З.Карагюле, с ангажимент да отправи поканата.
Проф. Илиева предложи да се поканят за участие и специалисти от Йордания, във връзка със
заявен интерес от тяхна страна на проведения Панарабски конгрес. Прие се.
Д-р Ангелова предложи да се информират и други европейски и балкански национални
асоциации за участие, както и да се изпратят покани до руски балнеологични организации.
Предложи покана за участие и към чуждестранен лектор от Италия.
Д-р Попова представи някои местни забележителности, като предложи да бъдат включени в
програмата за посещение. Прие се.
Проф. Илиева информира, че за тази година е решено всички национални асоциации да бъдат
членове на IAPRM без такса участие, с цел привличане на повече страни-членове за вбъдеще.
Оповести предоставената в тази връзка парола за достъп в информационната система на IAPRM
Заб.* за членовете на АФМР: моля, заявете интерес за получаването й.
Д-р Желева участва като официален представител на АФМР в Световния конгрес в Канкун, за
което бе поискала официална оторизация преди заминаването.
На проф. Илиева се възложи да подготви за сайта информация за Конгреса в Марсилия, която
да изпрати допълнително за качване.
По т.3
Д-р Ангелова сподели впечатленията си от проведената конференция, като се реши
д-р Неделчев да подготви по-подробна информация, която да бъде оповестена и в сайта.
По т.4
Обсъди се доклади за научната програма на конференцията да подготвят: Д-р Ангелова,
Д-р Попова, Д-р Чалъков/Проф. Илиева, Д-р Веселинова.
Реши се в научната програма, освен заявените основни доклади от българските и
чуждестранни лектори, останалите да са под формата на съобщения, за предоставяне на
възможност на повече участници да представят орална презентация.
Заседанието се закри, поради изчерпване на дневния ред.
София,
05.06.2014 год.

ПРОТОКОЛИРАЛ: Д-р Л.Веселинова
Зам.председател на АФМР

