ПРОТОКОЛ№3

от заседание на Управителния съвет на Асоциацията на българските
административни съдии

Днес на 25.06.2014 г. в гр.София по решение на председателя на УС
на АБАС се проведе заседание на УС на АБАС.
На заседанието присъстваха Боян Магдалинчев, председател на УС
на Acoциaциятaq Владимир Първанов,зам.председател на УС и членовете:
Галина Карагьозова; Веселина Тенева; Светлана Борисова;Весела Павлова;
Кремена Борисова, Нели Дончева иТинка Косева.
При наличие на необходимия кворум по чл.19, ал.1 от Устава
заседанието на УС бе открито от председателя на УС Боян Магдалинчев.
Председателя на УС предложи следния дневен ред:
т.1. Обсъждане на предложението на зам.председателя на
Европейската асоциация на административните съдии г-н Хеерманн,
България да бъде домакин на две мероприятия: провеждане на Общо
събрание на Асоциацията на европейските административни съдии и
провеждане на семинар на работната група по екологично право.
т.2. Обсъждане на предложение за откриване на дарителска сметка за
подпомагане на пострадалите от наводненията в гр.Варна и гр. Добрич.
т.З. Обсъждане на предложение за създаване на целеви фонд за
доброволно събиране на средства от членовете на асоциацията за
подпомагане лечението на онкоболни членове на Асоциацията.
т.4. Сформиране на работна група, която да разработи правила за
набиране и разходване на събраните средства по целевия фонд.
т.5. Определяне на дата и място за провеждане на отчетно и изборно
събрание на АБАС.
По първа точка от дневния ред докладва председателя на УС
Б.Магдалинчев:Колеги,получих писмо от Сибила Симеонова съдия в АС-Русе и член на АБАС, с което ме уведомява, че
зам.председателят на Европейската асоциация на административните
съдии г-н Хеерманн чрез нея отправя запитване до Асоциацията на
българските административни съдии дали сме съгласни през 2015 г. да
поемем домакинството на две мероприятия по линия на тази асоциацияпровеждане на Общо събрание на Асоциацията на европейските
административни съдии и провеждане на семинар на работната група по
екологично право или оф ициална среща на същата работна група това
означава
ние
да
поемем
всички
разходи
на
участницитехотел,закуски,кафе-паузи,обяди и вечери.Ако приемем да сме домакини на
работната група това означава да поемем осигуряването на зала с преводач
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за около 30 участника за 2 дни както за семинара,така и за Общото
събрание на ЕААС, кафе-паузите и евентуално обяд,както и да
организираме вечеря за участниците. Вечерите,хотел,пътни и дневни са за
сметка на самите участници.Предложението е
общото събрание и
дамакинството на работната група по Екологично право да се проведат п
през месец май или юни 2015 г.,като конкретното предложение е за 4-5
юни 2015г.,това са четвъртък и петък.Отделно от това се поставя въпросът
и за провеждане на екскурзия за участниците в събранието и работната
група.Допълнително ще ни бъде изпратена информация за броя на
участниците,дневния ред на двете мероприятия и времето за
екскурзия.При вземането на решение ека не забравяме със средствата,с
които разполага асоциацията ни-около 15-16 хил.лв.
ВЕСЕЛИНА ТЕНЕВА: При посещението ми в Лисабон се срещнах
с г-н Вернер, който ми спомена за намерението си. По този въпрос тогава
разговарях с г-н Колев и той възложи организацията на Александър
Николов. Доколкото знам са се уговорили мероприятията да се проведат в
почивната станция на ВАС в с.Лозенец.
ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ: Трябва да се обсъди доколко поемаме
финансовата част.
ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Мрежата на съдебните съвети поема
една част от разходите от общия фонд.
СВЕТЛАНА БОРИСОВА: Миналата година получихме писмо, че е
спряно европейското финансиране. При участието ми в последния семинар
в Германия аз си платих всички разходи. Вече всичко е за сметка на
участниците.
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Предлагам да приемем да бъдем домакин
на общото събрание на Асоциацията на европейските административни
съдии, но ще им поставим нашите условия. Не можем да поемем всички
разходи. Трябва да посочат дата и броя на участниците. Трябва да се
организира зала, да се търси хотел, озвучаване. Това ние трябва да го
поемем. За нас това е престижно, но ще поставим тези условия. Ако от
европейската асоциация на административните съдии кажат, че трябва да
поемем допълнителни разходи, ще се извиним.
НЕЛИ ДОНЧЕВА: Общото събрание може да се проведе в НИП.
ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Имаме обслужваща фирма по кетъринг,
която обслужва ВСС, бих могла да проуча нещата.
СВЕТЛАНА БОРИСОВА: Да ги насочим ние към дата.
Въз основа на извършеното гласуване по т.1 от дневния ред с
единодушие присъстващите членове на УС на АБАС прие следното
РЕШЕНИЕ:
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ПРИЕМА предложението на г-н Хеерманн, България през 2015 г. да
бъде домакин на две мероприятия на Европейската асоциация на
административните съдии- провеждане на Общо събрание на Асоциацията
на европейските административни съдии през месец юни 2015г и
провеждане на официална среща на работната група по екологично право
по същото време,като Асоциацията на българските административните
съдии поеме организацията и зап лащането на зали с преводач на
английски език за два работни дни,кафе-паузите,един обяд и резервацията
на ресторант за вечеря и хотел.Вечерите,пътните,нощувките на
участниците и екскурзия са за сметка на участниците.

По втора точка от дневния ред:
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Предлагам да се открие дарителска
сметка за подпомагане на пострадалите от наводненията в гр.Варна и
гр.Добрич?
ТИНКА КОСЕВА: Аз го направих в моя съд и до този момент от
115 човека сме събрали едва 50 лв.
КРЕМЕНА БОРИСОВА: Ние събрахме средства и ги дарихме.
ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ: От АС Сливен никой няма да даде. Наймного да съберем и ние 50 лв.
ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Може да се получи обратният ефект ще изпаднем в неприятната ситуация, че никой от административните
съдии няма да даде нищо.
СВЕТЛАНА БОРИСОВА: Идеята е добра, но как ще стигнат
средствата до конкретния човек.
Въз основа на извършеното гласуване по т.2 от дневния ред членове
на УС на АБАС с 8 гласа „против" и 1 глас „за" приеха следното
РЕШЕНИЕ:
НЕ ПРИЕМА предложението на предзседателя на УС на АБАС за
откриване на дарителска сметка за подпомагане на пострадалите от
наводненията в гр.Варна и гр.Добрич.
По т.З от дневния ред
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БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Трябва да обсъдим идеята за внасянето на
предложение пред Общото събрание на Асоциацията за създаването на
фонд за подпомагане лечението на онкоболни членове на сдружението
чрез чрез набиране на доброволни целеви вноски по чл.6,ал.З от Устава на
Асоциацията от членовете на асоциацията. Идеята е средствата да се
използват единствено и само за подпомагане лечението на членовете на
асоциацията.Тази идея е лансирах още на последното ни отчетно събрание
на асоциацията през месец февруари в Старозагорски минерални бани и
мисля,че получи известно разбиране и одобрение.
СВЕТЛАНА БОРИСОВА: Средствата ще се събират само от
членски внос или от допълнително дарение.
ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ. Никой няма да даде доброволно. Трябва
да вдигнем малко членския внос.
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ; Съгласно чл.6, ал.З от Устава членовете
правят доброволно целеви вноски.Ние трябва де предложим един
размер,който да е поносим и платим от членовете.
Въз основа на извършеното гласуване по т.З от дневния ред с
единодушие членовете на УС на АБАС прие следното
РЕШЕНИЕ:
ПРИЕМА предложението на председателя на УС на АБАС да се
внесе предложение пред Общото събрание на Асоциацията на българските
административни съдии за създаване на фонд за подпомагане лечението
на онкоболни членове на асоциацията чрез набирането доброволни целеви
вноски по чл.6,ал.З от Устава от членовете на асоциацията.

По т.4 от дневния ред
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Колеги,във връзка с горното ни решение
според мен следва да формираме една работна група,която да подготви
проект на правила за събирането,разходването и отчетността на тези
средства,които да бъдат предложени за приемане от Общото
събрание.Правилата следва да са максимално опростени и ясни за да не
остава никакво съмнение при разходването им.Приемането на тези правила
трябва да стане по време на отчетно-изборното ни събрание,което следва
да се проведе най-късно до края на месец ноември тази година.,тъй като в
началото на месец двекември изтича манпдата на АС. Ако то реши да ги
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приеме те ще станат задължителни. В тази връзка предлагам да съставим
работна група за разработване на правилата.
Въз основа на извършеното гласуване по т.4 от дневния ред с
единодушие членовете на УС на АБАС прие следното

РЕШЕНИЕ:
Създава работна група в състав Боян Магдалинчев; Светлана
Борисова; Весела Павлова; Тинка Кьосева и Владимир Първанов,която да
изготви проект на правила за набиране,разходване и отчетност на целевите
вноски по чл.6,ал.З от Устава за саздъвнето на доброволен фонд за
подпомагане лечението на окноболни членове на асоциацията.
По т.5 от дневния ред
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Колеги,мандата на нашия управителен
съвет изтича на 2 декември 2014 г.Поради тази причина ние следва да
определим дата и място за провеждане на отчетно-изборно събрание.
Може да бъде в гр.Копривщица или в друго населено място. За дата на
провеждането предлагам
28 ноември тази година като последва
възможност за това преди изтичаоне на мандата ни.Мола за предложения.
Боян Магдалинчев; Светлана Борисова; Весела Павлова; Тинка
Кьосева и Владимир Първанов.
Вл.ПЪРВАНОВ: Пловдив и неговия район като Хисаря са найподходящи за провеждане на мероприятието.
СВ.БОРИСОВА: Съгласна съм с предложението на Владо.Това е
централно място и е удобно за всички членове на асоцията от всички
краища.
Т.КОСЕВА:Да,там е удобно предлагам събранието да се проведе
там,но преди това да говорим кой да прави организациятта.
Вл.ПЪРВАНОВ: Предлагам да говорим с Жоро Петров дали ще се
съгласи да поеме организацията по провеждане на събранието.
Б.МАГДАЛИНЧЕВ:Аз
ще говоря с него пред вас по
телефона.Колеги разговарям с колегата Петров и той пред всички
заявава,че е готов да поеме организацията по провеждането на отчетноизборното ни събрание на 28.11.2014 г. в Хисаря.Предлагам на ласуване
датата за провеждане на събранието и мястото за неговото провеждане
както и да възложим на члена на асоциацията колегтата Георги
Петров,председател на Пловдивския АС да поеме организацията по
провеждане на събранието.
След явно гласуване по т.5 от дневния ред с единодушие членовете
на УС на АБАС приеха следното
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РЕШЕНИЕ:
ОПРЕДЕЛЯ отчетното-изборно събрание на АБАС да се проведе на
28 ноември 2014 г., в гр.Хисаря.
Възлага организацията по провеждане на мероприятието на члена на
асоциацията Георги Петров - председател на АС-Пловдив.
Поради изчерпване на дневния ред председат^? на УС закри
заседанието
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Б.Магдалинчев/

ПРОТОКОЛИСТ: j c y ^ ' /
/М.Михайлова/
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