ПРОТОКОЛ
на годишното отчетно Общо събрание на
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
„Асоциация по физикална медицина и рехабилитация”
Днес, 23.03.2013 г. в хотел „Армира” - Старозагорски минерални бани, в 09.30 часа, се
откри редовното годишно Общото събрание на членовете на „Асоциация по физикална
медицина и рехабилитация. В часа на откриването ся явиха 40 членове на Асоциацията.
Поради липса на кворум от 2/3 от членовете на Асоциацията, съгласно чл.27, ал.1, изр.
първо от устава, Председателят на УС д-р Татяна Ангелова, на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал.1, изр. второ от Устава, го отложи с един час, като събранието се
счита за редовно независимо от броя на присъстващите.
В 10.30 часа присъстващите на събранието бяха 46 и то беше обявено за редовно при
падащ кворум.
След откриване на събранието бе изготвен списък на присъстващите на заседанието на
Общото събрание членове на Асоциацията
За Председател с единодушие Общото събрание избра д-р Татяна Ангелова, за
протоколчик беше избрана д-р Цветелина Кънева.
Общото събрание прие функциите на преброители при гласуванията да се изпълняват от
Председателя и Протоколчика.
Председателят на събранието обяви предварително определения с решение на
Управителния съвет на Асоциацията и посочен в поканата дневен ред и го подложи на
гласуване. С единодушие предложеният дневен ред бе приет от ОС.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад за 2012 г. (Разглеждане и приемане на отчетния доклад на
АМФР за 2012 г.)
2. Финансов отчет за 2012 г.
2.1.Разглеждане и приемане на финансовия отчет на АМФР за 2012 г.
2.2 Доклад на Ревизионната комисия.
3. Разни.

По т.1
Д-р Татяна Ангелова, председател на Асоциацията, прочете доклада - отчет за работата на
Асоциацията през 2012 година.
Председателят на събранието подложи на обсъждане така прочетения доклад. Изказвания
не бяха направени и затова беше подложен на гласуване.
По т. 1 бе прието следното Решение:
ОС одобрява и приема отчета за дейността на „Асоциация по физикална
медицина и рехабилитация” през 2012 г.
Гласували “за” - 46 членове на ОС;
Гласували “въздържал се” - няма;
Гласували “против” - няма
По т.2
По т.2.1. Председателят на ОС даде думата на Валерия Георгиева – дипломиран
счетоводител, да прочете Финансовия отчет за 2012 г. Тя коментира движението на
финансите - налични средства, приходи и разходи, както и източниците на постъпления и
извършените плащания.
Председателят на събранието подложи на обсъждане така прочетения финансов отчет.
Изказвания не бяха направени и затова беше подложен на гласуване.
По т. 2.1. бе прието следното Решение:
ОС одобрява и приема финансовия отчет на „Асоциация по физикална
медицина и рехабилитация” за 2012 г.
Гласували “за” - 46 членове на ОС;
Гласували “въздържал се” - няма;
Гласували “против” - няма
По т. 2.2. Председателят на Асоциацията даде думата на проф. Ивет Колева, да представи отчета
на ревизионната комисия. Тя изясни, че комисията няма забележки към представения финансов
отчет и счита, че разходите са правомерни.

По т.3
Председателят на ОС даде думата на присъстващите за изказвания и прикани
членовете към дискусия за проблемите на Асоциацията и специалността. Направиха се
следните изказвания:

3.1. Д-р Ангелова запозна присъстващите с програмата на предстоящия VII конгрес по
физикална терапия и рехабилитация, който ще се проведе от 7 до 10 ноември 2013 г. в
Сандански.
3.2. Доц. Илиева представи същността на работата на европейските структури по
физикална и рехабилитационна медицина: Тя предложи да бъде организирано
превеждането на български език на Бялата книга - документ на Европейската асоциация, в
който са разгледани всички въпроси, касаещи европейските структури, обучението,
акредитирането, издаването на дипломи и др.
3.3. Доц. Илиева сподели, че се работи по въпроса за провеждане на безплатен курс по УЗдиагностика на ОДА от европейска група преподаватели, който ще се проведе в рамките
на една седмица и за участието в който обучените ще получат европейски сертификати.
Проф. Колева предложи да се осигури законодателно практикуването на УЗ диагностика
на ОДА от лекари физиотерапевти.
3.4. Доц. Илиева обърна внимание на това, че е от изключителна важност списанието орган на Асоциацията по физикална и рехабилитационна медицина да бъде реферирано.
3.5. Проф. Колева запозна присъстващите с предстоящи научни форуми. Д-р Желева
допълни списъка с предстоящите научни събития.
3.6. Д-р Ангелова повдигна въпроса за избора на регионални координатори по
специалността за връзка с Асоциацията.
3.7. Доц. Колев изказа задоволството си от общото събрание и постави два въпроса:
- Има ли възможност да се съкрати срокът между два приема на пациенти с инсулт?
- Редно е рехабилитацията на будната кома (нова клинична пътека) да бъде допусната само
в определени болнични заведения, поради високите рискове и отговорности.
3.7.1.Д-р Попова предложи да се поиска организиране на курсове за подготовка на
персонала за обслужване на пациентите с тази патология.
3.8. д-р Мая Желева – даде информация за международни форуми, които предстоят през
тази година.
Поради изчерпване на дневния ред д-р Ангелова закри събранието, като благодари на
всички за участието им. Тя изказа специални благодарности на настоящия УС, на екипите,
работещи по стандартите за болнична и за доболнична помощ, на д-р Панайотов за
оказаната активност и за помощта при решаване на проблемите, срещнати през годината, и
на д-р Гечев за гостоприемството.
Председател:д-р Татяна Ангелова

Протоколчик: д-р Цветелина Кънева

