ПРОТОКОЛ№4

от заседание на Управителния съвет на Асоциацията на българските
административни съдии

Днес на 14.12.2013 г. Златоград в залата на х."Кристал" по
решение на председателя на УС на АБАС се проведе заседание на УС
на АБАС.
На заседанието присъстваха Боян Магдалинчев,председател на
УС на Асоциацията,Владимир Пръванов,зам.председател на УС на
АБАС и членовете Светлана Борисова,Нели Дончева,Тинка Косева и
Кремена Борисова.Отсъстваха членовете Веселина Тенева,Галина
Карагьозова и Весела Павлова.
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 п предложи следния дневен ред:
т.1.Обсъждане на предложенията на декана на ЮФ при ВТУ
„"Св.св.Кирил и Методий" проф.д-р Цветан Сивков и определяне на
студент от факултета,на който да бъде връчена наградата „Студент по
право за 2013 г." на Асоциацията на българските административни
съдии.
т.2.Организационни въпроси във връзка с отчетното събрание на
УС на АБАС насрочено за 31.01.2014 г.
т.З.Организационни въпроси във връзка с екскурзията до
Австрия.
По първа точка от дневния ред докладва председателя на УС
Б.Магдалинчев.
Б.Магдалинчев:Колеги, на заседанието на УС през месец
септември тази година в Албена, в съответствие с изискванията на
Статута на наградата „Студент по право на годината"
взехме
решение наградата за 2013 г. да бъде връчена на студент по право от
ЮФ на Великотърновския университет.Съобщението на решението на
УС ведно с изискванията на Статута на наградата бе изпратено на
декана на ЮФ на университета на 10.10.2013 г.Във връзка с това
декана е издал заповед за сформиране на комисия,която съобразно
критериите на Статута да излъчи най-малко трима студента,измежду
които УС да избере студента,на който да бъде връчена
наградата.Комисията първоначално е предложила на декана трима
студанта-Ахмед Билялов Ахмедов,студент пети курс редовно
обучение,Миглена Илиева Александрова,също пети курс,редовно

обучение и Тодор Иванов Раданов-студент пети курс,редовна форма
на обучение.Към предложението са приложени CY на тримата
студенти а също така и справка за резултатите от изпитите положени
от тях до момента.Въз основа на предложението на комисията декана
на Юридическия факултет на 22.10.2013 г. е изпратил на УС на
Асоциацията имената на горните студенти.Поради липсата на
достатъчно информация за социалния статут на студентите,който е
един от основните критерии заложени в Статута на наградата,изисках
допълнителна информация за това от декана като посочих,че могат да
бъдат посочени имената и на други лица,отговарящи на изискванията
на Статута.
Комисията назначена от декана на факултета отново се е
събрала и изхождайки от критериите на Статута е предложила на
декана още трима студента- Калина Недева Георгиева,студент пети
курс,редовна форма на обучение,Ралица Пламенова Петрова,също
пети курс,редовна форма на обучение във факултета и Иванина
Атанасова Влахова,студентка пети курс,редовна форма на обучение
във факултета с приложени автобиографии за тримата студенти и
академична справка за резултатите от из питите положени от
тях,както и декларации за гражданското състояние не всеки от
тримата студенти.По-късно е предложено и името на Благой Кирилов
Тубаров,студент трети курс,редовна форма но обучение във факултета
с приложени
автобиографични данни,академична справка за
резултатите от положените от него изпити до момента и декларация за
семейното му положение.Въз основа предложенията на комисията
декана на ЮФ проф.Цв.Сивков е предложил на УС на АБАС имената
на горните седем студента,измежду които съвета да определи
студента,на който да бъде връчена наградата.
След като се запознах с приложените документи констатирах
следното:
1.Ахмед Ахмедов е студент пети курс,редовна форма на обучение
и среден успех от следването до момента 5.39. Участвал е в редица
семинари,научни сесии и състезания по решаване на казуси и редовно
участва в Правната клиника към ВТУ.Има участие
в научна
разработка в конкурс на ELSA България и представителството на ЕК
в България и публикации в сп."Общество и право" като проявява
склонност към научната работа.Единият му родител е починал и се
издълра от доходите на майка си и наследствената пенсия,която
получава от баща си.Не се сочи размера на същата.Оценки по
публичноправни дисциплини от изпитите до момента-Избирателни
системи и избирателни процедури 6;Международно публично право 6;Местно самоуправление 6;Административно право и процес
5;3ащита правата на човека 6;Конституционно право 6;Учебна

практика по теория на държавно и администртивно право
6;Екологично право 6;Териториално и селищно
устройство6;Финансово право 5;Застрахователно право-6;Данъчно право5;Международно данъчно право -5;Право на ЕС-6. Среден успех от
публичноправните дисциплини отличен 5,78.
2.Миглена Илиева Александрова-студентка пети курс,редовна
форма на обучение,среден успех от следването до момента 5,10.Има
участие в дейността на Правната клиника към ЮФ последните две
години,занимава се със спорт,изучава китайски език.Единият й
родител е починал,не е семейна и се издържа от доходите на майка си и
наследствената стипендия,която тя получава.Не се сочи размера на
същата.Средния успех от публичноправните дисциплини е както
следва:Избирателни системи и избирателни процедури- 6;Местно
управление-6; Административно право и процес 5;3ащита правата на
човека 6;Конституционно право 6;Учебна практика по теория на
държавно и администртивно право 6;Екологично право 6;Финансово
право 5;Застрахователно право-6;Данъчно право- 5;Международно
данъчно право -5;Право на ЕС-6. Среден успех от публичноправните
дисциплини- 5.69.
3.Тодор Иванов Раданов- студент четвърти курс,редовна форма
но обучение в ЮФ.Среден успех от следването до момента 5.10. Има
участие в дейността на Правната клиника към ЮФ последните две
години,занимава се със спорт,изучава китайски език.Единият му
родител е починал,не е семеен, издържа се от доходите на майка си и
наследствената стипендия,която тя получава.Не се сочи размера на
същата.Не е женен. Средния успех от публичноправните дисциплини е
както следва:Избирателни системи и избирателни процедури6;Местно управление-6; Административно право и процес 4;3ащита
правата на човека 5;Конституционно право 4;Учебна практика по
теория на държавно и администртивно право 6;Екологично право
5;Финансово право 5;Територлиално и селищно устройство 6. Среден
успех от публичноправните дисциплини 5.22.
4.Калина Недева Георгиева:студентка пети курс,редовна форма
на обучение в ЮФ.Многобройни участия в различни конкурси и
научни сесии.Представя се отлично при провеждане на „Еразъм
обучението" в гр.Трир,Германия.Притежава чуждоезикова подготовка
и умения,неомъженаЛипсват данни за социалното й положение и
доходите й. Успеха от публичноправните дисциплини е както
следва: :Избирателни
системи
и
избирателни
процедури6;Международно
публично
право-6;Местно
управление-6;
Административно право и процес 4;3ащита правата на човека
6;Конституционно право 6;Учебна практика по теория на държавно и
администртивно право 6;Екологично право 6;Финансово право

4;Териториално и селищно устройство-6;Застрахователно право6;Данъчно право- 5;Международно данъчно право -6;Право на ЕС-6.
Среден успех от публичноправните дисциплини-отличен 5.75.
5. Ралица Пламенова Терзиева - студентка, редовно форма на
обучение V курс, ЮФ. Вземала е участие в редица семинари,
проведени научни сесии, конкурси, състезания за решаване на казуси,
както и редовно участие в работата на правната клиника към ВТУ „
Св.Св. Кирил и Методий". Успешно е завършила практика по
програма
„Студентски
практики"
в Адвокатско
дружество
„Арнаудова и Узунова" - гр.Пловдив. Представила е декларация за
гражданско състояние, от която е видно, че същата е неомъжена,
както
и декларация,
установяваща,
че
получава
доходи,
представляващи европейска стипендия за летния семестър за
учебната 2012 - 2013 г. - 120 лв. месечно и стипендия, отпускана от
университета за същия период - 80 лв. месечно. Същата притежава
чуждоезикова подготовка и умения. Успехът от публичноправните
дисциплини е както следва: Избирателни системи и избирателни
процедури - 6, Международно публично право - 6; Административно
право и административен процес - 5; Защита правата на човека - 6;
Конституционно право на РБ - 6; Учебна практика по материята на
държавното и административното право - 6; Екологично право - 6;
Финансово право - 6; Териториално и селищно устройство - 6;
Застрахователно право - 6; Право на Европейския съюз - 6. Среден
успех от публичноправните дисциплини - отличен 5.90.
6. Иванина Атанасова Влахова - студентка, редовна форма на
обучение, V курс, ЮФ. Вземала е участие в редица семинари,
проведени научни сесии, състезания за решаване на казуси, участва в
дейността на правната клиника и успешно е завършила практика по
програма
„Студентски
практики"
в Адвокатско
дружество
„Арнаудова и Узунова" - гр.Пловдив. Представила е декларация за
гражданско състояние, от която е видно, че е неомъжена, както и
декларация, установяваща, че студентката получава евростипендия и
държавна стипендия, но не е упоменат размерът им. Същата
притежава чуждоезикова подготовка и умения. Успехът от
публичноправните дисциплини е както следва: Избирателни системи
и избирателни процедури - 6; Международно публично право - 6;
Местно управление - 6; Административно право и административен
процес - 6; Защита правата на човека - 5; Конституционно право на
РБ - 6; Учебна практика по материята на държавното и
административното право - 6; Екологично право - 6; Финансово
право - 6; Териториално и селищно устройство - 6; Застрахователно
право - 6; Право на Европейския съюз - 6; Международно данъчно

право - 5. Среден успех от публичноправните дисциплини - отличен
5.85.
7.Благой Кирилов Тубаров студент, редовна форма на
обучение, III курс, ЮФ. Участвал е в редица семинари, проведени
научни сесии, както и редовно участие в работата на правната
клиника към ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий". Представил е
декларация, че произхожда от многодетно семейство, има две сестри и
един брат. Родителите работят в „Дом за деца с умствена
изостаналост" - с.Петрово, общ.Сандански, като месечните им доходи
са в размер, съответно 340 лв. на бащата и 320 лв. на майката. Успехът
от публичноправните дисциплини е както следва: Избирателни
системи и избирателни процедури - 6; Международно публично право
-6;Местно управление- 6;Административно право и административен
процес - 6; Конституционно право на РБ - 6; Учебна практика по
материята на държавното и административното право - б.Среден
успех от публичноправните дисциплини - отличен 6.00.
При горните резултати на предложените студенти като
отговарящ в най-голяма степен на критериите по чл.З от Статута е
студента Благой Тубаров,на когото предлагам да бъде връчена
наградата в размер на 1 000 лв.,ведно с почетна грамота и знак.Освен
това,понеже връчването на наградата няма да бъде в Университета
във В.Търново,да се покани студента за връчване на наградата на
годишното отчетно събрание на Асоциацията в Старозагорски
минерални бани като се поемат разноските на студента за това.
Вл.Първанов: Считам,че от всички предложени 7 кандидати
Благой Тубаров отговаря най-пълно на изискванията и на него следва
да бъде връчена наградата.
Св.Борисова: Съгласен съм с предложението.Действително
Благой Тубаров отговаря най-много на заложените в Статута
критерии.Същият е редовна форма но обучение по специалността
право,семейното му положение сочи на неравностойност на
положението спрямо останалите кандидати,в тежко социално
положение е с оглед доходите,които родителите му получават,на чиято
издръжка е и до момента, има отличен успех 6.00 от всички изпити
през следването си,в това число и изпитите по публичноправните
дисциплини.Освен това има активно участие в рабатата на правната
клиника и проведените научни сесии.
Н.Дончева: И аз изразявам становище,че това е кандидата,на
който следва да бъде връчена наградата.Отговаря на всички
изисквания заложени в Статута на наградата.
Б.Магдалинчев: Колеги,предлагам да гласуваме по т.1
решение.Който е съгласен с предложението Благой Тубаров да бъде
определен за „Студент по право за 2013 г." моля да гласува.

С явно гласуване от всички присъстващи 7 члена „за" гласували
7 души.
Въз основа на извършеното гласуване по т.1 от дневния ред УС
на АБАС прие следното
РЕШЕНИЕ:
Наградата „Студент по право за 2013 г." на АБАС в размер на
1000 лв.,ведно с грамота и знак да бъде връчена на студента по право
във ВТУ Благой Кирилов Тубаров.
Наградата да се връчи на годишното отчетно събрание на
Асоциацията,което ще се проведе на 31.01.2013 г. в Старозагорски
минерални бани,за което бъдат което бъдат уведомени ЮФ на ВТУ
„Св.св.Кирил и Методий" и студента Благой Кирилов Тубаров.
Пътните разноски на студента по връчване на наградата да
бъдат поети от Асоциацията на българските административни съдии.
По т.2 от дневния ред
Б.Магдалинчев: Във връзка с отчетното събрание на
Асоциацията насрочено за 31 Януари и 1 февруари 2014 г. в
Старозагорски минерални бани предлагам съобщението за събранието
с дневния ред да се качи на сайта на Асоциацията и отделно от това
да се изпрати съобщение до членовете чрез административните
съдилища в страната.Да се качи и офертата за цената на
нощувката,както и СПА процедурите,които Почивна станция
„Марица-Изток"
Старозагорски
бани
предлага.Освен
това
уведомявам,че в касата на Асоциацията към този момент има малко
над 16 000 лв.В тази връзка предлагам на това отчетното събрание
Асоциацията да поеме закуска,вечеря,кафе-паузи, разходите за
ползване на конферентната зала и разходите за Ди-жей за вечерта.
Св.Борисова:Аз съм съгласна с това предложение.Останалите
НПО поемат в доста голяма част разходите на членовете на
Асоциацията при провеждането на такива форуми.Можем още да
помислим да поканим и лектор с интересна тема от Европейското
право,например г-н Костов от Софийския университет.
Вл.Първанов:Аз мисля,че трябва да бъдем по-внимателни с
финансовите средства по организацията на събранието.
Н.Дончева: Аз също съм съгласна с предложението по-голяма
част от разходите по събранието на членовете на Асоциацията да
бъдат поети от нея.
След обсъждането УС на Асоциацията
с единодушие
от
присъстващите членове по т.2 прие следното

РЕШЕНИЕ:
Членовете на АБАС да бъдат уведомени чрез сайта на
Асоциацията и чрез административните съдилища и ВАС за часа,
датата, мястото и дневния ред за провеждане на Отчетното събрание
на АБАС- 14.00 ч. на 31 януари и 1 февруари 2014 г. в Почивна
станция „Марица-Изток" на Старозагорски минерални бани като се
предостави и информация за връзка със станцията.
Разноските относно кафе-паузите,наем на конферентната
зала,вечеря и музикално оформление за вечерта да се поемат от
средствата на Асоциацията.
По т.З от дневния ред:
Б.Магдалинчев: Относно организацията на екскурзията,за която
УС на Асоциацията пр ие решение на заседанието си през м.септември
2014 г. в курорта „Албена" предлагам ако няма възможност за
посещение в Европейската асоциация на административните съдии
във Виена поради възникнали организационни въпроси при тях да
предприемем действия по организация на екскурзията и без
посещение там.Колкото повече времето наближава,толкова повече се
качва цената на самолетните билети.Ако в срок до края на 2013 г.
нямаме отговор от ЕААС да започнем действия по организация на
пътуването като за целта се обяви по подходящ начин на членовете на
Асоциацията и им се определи срок,до който същите могат да се
запишат за пътуване.
Св.Борисова:Аз ще положа още малко усилия да се свържа с
ЕААС,но знам че те имат организационни въпроси свързани с
преместване и реорганизация.Ако не могат да ни приемат да
предприемеме действия по организация на екскурзията.
Вл.Първанов:Съгласен съм,да гласуване.
По т.З от дневния ред след гласуване единодушно членовете на
УС на АБАС приеха следното

РЕШЕНИЕ:

УС на АБАС да предприеме действия по организация на
екскурзията до Австрия през месец април 2014 г.

Поради изчерпване на дневния ред председа^ля на УС закри
заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПРОТОКОЛИСТ:

