П Р О Т О К О Л

на годишно-отчетно събрание на Асоциацията на
българските административни съдии
На 17.11.2016 г. в гр.Трявна, хотел „Калина Палас" се проведе
отчетно събрание на Асоциацията на българските административни съдии.
Председателят на УС на АБАС - Боян Магдалинчев предложи г-жа
Светлана Борисова, член на УС на АБАС, да бъде председателстващ на
събранието.
Присъстващите членове на общото събрание на АБАС с единодушие
приеха председателстващ събмранието да бъде г-жа Светлана Борисова.
Председателстващ събранието Св.Борисова :Колеги, преди за
започнем следва да изберем мандатна комисия по проверка на
кворума.Предлагам за членове на комисията Вл.Първанов,Марио
Димитров и Иван Демиревски.До проверка на кворума от комисията
прекъсваме заседанието за 20 минути.
Владимир Първанов: Като председател на мандатната комисия
докладвам,че след извършена проверка на присъстващите и преброяване
на представените пълномощни на настоящото Общото събрание на
асоциацията, от общия членски състав от 223 човека, присъстващи са
107.При това положение в съответствие с чл.15,ал.1 от Устава,не можем да
започнем работа тъй като за наличие на кворум е необходимо
присъствието на повоче от половината от
членския състав на
асоциацията,т.е. от 238 членове,лично и чрез пълномощни трябва да имаме
минимум 120 гласа.При това положение в съответствие с чл.15,ал.1,изр.2
от Устава следва да отложим събранието с един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред,при което събранието ще е
редовно,независимо от брая на присъстващите членове.
Председателстващ събранието Св.Борисова :Колеги,с оглед
липсата на изискуемия кворум прекъсвам заседанието на събранието за
след един час.
Председателстващ събранието Св.Борисова :Колеги 16.00 ч. и
започваме събранието.Налице е необходимият кворум по чл.15,ал.1,изр.2
от Устава за провеждане на събранието, поради което няма пречка за
откриване на същото и провеждането му в съответствие с предварително
обявения дневен ред.Пристъпваме към същинската част на събранието в
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съответствие с предварително обявения дневен ред. Предлагам събранието
да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Точка 1: Приемане на отчетен доклад за дейността на АБАС за 2016 г. докладва председателя на УС на АБАС Боян Магдалинчев.
Точка 2: Приемане на финансов отчет за дейността на АБАС за 2016 г. докладва председателя на УС на АБАС Боян Магдалинчев
Точка 3: Приемане на проект за годишния бюджет на АБАС за 2017 г. докладва Боян Магдалинчев.
Точка 4: Приемане на доклада на Котролния съвет - докладва Пламен
Петрунов.
Точка 5: Докладване на молби за членство и прекратяване членство в
асоциацията.
Точка 6: „Разни".
Председателстващ събранието Св.Борисова: Има ли други
предложения. Ако няма да пристъпим към гласуване на така предложения
дневен ред.
Присъстващите членове на Общото събрание с единодушие приеха
събранието да протече при предложения дневен ред.
Председателстващ събранието Св.Борисова: Уважаеми колеги по
т.1 от дневния ред давам думата на председателя на УС на АБАС г-н
Магдалинчев.
Председателят на УС на АБАС Боян Магдалинчев: Много ми е
приятно да поздравя с „Добре дошли" в гр.Трявна, един от най-красивите
възрожденски градове в България. Възникнал около 1565 г. от свободни
хора, със силен дух и смели сърца, пазители на Старопланинските
проходи, с неповторима самобитна архитектура, създавана от поколение
майстори.
Уважаеми колеги, в настоящия отчетен доклад ще запозная всички
вас за дейността на АБАС през 2016 г., в частност за дейността на
управителния съвет.
Председателят на УС на АБАС Боян Магдалинчев прочете отчетния
годишен доклад за дейността на АБАС през 2016 г.
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След изслушване на доклада и проведени обсъждания по него
присъстващите членове на годишното общо събрание на АБАС приеха
следното
РЕШЕНИЕ по Точка 1:
ПРИЕМА отчетния доклад за дейността на УС на АБАС за 2016 г.

Председателстващ събранието Св.Борисова: Уважаеми колеги,
пристъпваме към изслушване на Финансов отчет за дейността на
Асоциацията през 2016 г. По тази точка давам думата на председателя на
УС на АБАС г-н Магдалинчев.
Председателят на УС на АБАС Боян Магдалинчев прочете
Финансовия отчет на Асоциацията в неговата приходна и разходна част и
подробно запозна присъстващите членове на събранието по отделните
пера. Докладва, че приходите на Асоциацията за 2016 г. са единствено от
членски внос. Докладва разходите по отделните пера - за членски внос към
Европейската асоциация на административните съдии; за поддръжка на
сайта на Асоциацията, за финансово-счетоводно обслужване; за
провеждане на отчетно-изборно събрание, за изплатени възнаграждения на
лектори на семинарни занятия проведени през годината и други.
Председателстващ събранието Св.Борисова: Колеги, имате думата
за разисквания по финансовия отчет. Ако няма такива, моля да гласувате
решение, с което да приемете така докладвания Финансов отчет на УС на
Асоциацията за 2016 г.
След проведено явно гласуване с единодушие присъстващите
членове на Общото събрание приеха следното

РЕШЕНИЕ по Точка 2
ПРИЕМА Финансов отчет за дейността на Асоциацията през 2016 г.
Председателстващ събранието Св.Борисова: Колеги, пристъпваме
към разглеждане на т.З от дневния ред - разглеждане на проекта за
годишен бюджет на АБАС за 2017 г. Докладван председателя на УС на
АБАС Боян Магдалинчев.
Председателят на УС на АБАС Боян Магдалинчев предложи на
вниманието на събранието изготвения от УС проект за годишен бюджет на
АБАС за 2016 г. Докладва, че проекто-бюджетът е изготвен на база 238
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човека наличен състав. Докладва, че са постъпили молби от членове на
АБАС, които желаят да напуснат същата.Докладва още,че са постъпили 15
молби за членство в асоциацията,както и обстоятелството,че има членове
на асоциацията,които в продължение на две и повече последователни
години не са плащали членския си внос и са налице обстоятелствата по
чл.26,ал.1,т.4 от Устава за отпадане на членството им.Подчерта още,че с
оглед разпоредбата на чл.195а от ЗВС,която е в сила от лятото на тази
година,трябва да се знае действителното членство на Асоциацията,което
има отношение не само към бюджета на сдружението,но и към
задължението на членовете за деклариранена своите дейности и членство в
асоциацията пред Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в
едномесечен срок при встъпване в длъжност или при промянана на
обстоятелствата. Приходната част на проекта за бюджет се формира
единствено на база приходи от членски внос. Точния брай на членската
маса позволява залагане на параметрите на проекта за бюджет през
2017г.0т догодина минималната работна заплата се очаква да стане 460 лв.
и вноската, която е 10 % от минималната работна заплата, ще стане 46 лв.
В разходната част на проекта за бюджетза 2017г. г-н Магдалинчев
докладва разходите за членски внос към Европейската асоциация на
административните съдии; разходите за семинари; разходи за хонорари на
лектори; разходи за награди; разходи за поддръжка на сайта на
асоциацията, които от догодина ще бъдат намалени на 300 лв.; разходи за
счетоводство и други.
Председателстващ събранието Св.Борисова: Колеги, имате думата
за разисквания по предложения проект за бюджет на Асоциацията за 2017
г.. Ако няма предложения, моля да гласувате решение по т.2 от дневния
ред.
Присъстващите членове на ОС на АБАС с единодушие приеха
следното
РЕШЕНИЕ по Точка 3
ПРИЕМА предложения от председателя на УС на АБАС проект за
годишен бюджет на Асоциацията за 2017 г.
Председателстващ събранието Св.Борисова: Колеги, пристъпваме
към разглеждане на т.З от дневния ред - Доклад на Контролния съвет на
АБАС за 2016 г. Давам думата на Пламен Петрунов.
Пламен Петрунов: Уважаеми колеги, докладът на контролния съвет
се основа на финансовия отчет на председателя на АБАС г-н Магдалинчев
за 2016 г. и на представените счетоводни документи. При проверката се
констатира, че цялата финансова дейност на УС е извършена при наличие
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на счетоводните документи за всяка от тях. Налице е покритие между
извършените дейности и изготвените платежни документи.
Председателстващ събранието Св.Борисова: Колеги, имате думата
за разисквания по предложения Доклад на Контролния съвет по
изразходваните средства от бюджета на Асоциацията за 2016 г. Ако няма
предложения, моля да гласувате решение по т.4 от дневния ред.
Присъстващите членове на ОС на АБАС с единодушие приеха
следното
РЕШЕНИЕ по Точка 4
ПРИЕМА предложения от Контролния съвет Доклад на АБАС за
2016 г.
Председателстващ събранието Св.Борисова:Колеги, пристъпваме
към разглеждане на т.5 от дневния ред - постъпилите молби за членство и
за прекратяване на членството. Във връзка с чл.195а от ЗСВ управителният
съвет на АБАС направи всичко възможно да изясни членския състав на
асоциацията.
Беше
изпратено
писмо
до
председателите
на
административните съдилища да посочат кои съдии са членове на
асоциацията. На основание чл.26, ал.З, във връзка с ал.1 т.4 от Устава при
неплащане на членския внос в продължение на 2 последователни години
следва отпадане на членството. Беше направена проверка в архива на
АБАС по платежните нареждания кои членове не са си плащали членския
внос през последните 2 години. Има членове, които имат една пропусната
година, но техният статут няма да го коментираме сега. Днес на общото
събрание ще оповестим имената на членовете, които отпадат от
асоциацията, поради неплащане на членския внос в продължение на 2
години. Те трябва да знаят за настъпването на този факт.
Първо докладвам поотделно постъпилите до Общото събрание
молби за членство,както следва:
1 .Молба за членство от Георги Терзиев - съдия в АССГ.
2.Молба за членство от Маргарита Немска - съдия в АССГ
3.Молба за членство от Евгени Стоянов - съдия в АССГ
4.Молба за членство от Даниела Гунева - съдия в АССГ
5.Молба за членство от Цветанка Паунова - съдия в АССГ
6.Молба за членство от Наташа Николова - съдия в АССГ
7.Молба за членство от Димитрина Петрова - съдия в АССГ
8.Молба за членство от Снежанка Кьосева - съдия в АССГ
9.Молба за членство от Мария Желязкова - съдия в АССО
10.Молба за членство от Дарина Матеева-Базитова - съдия в АС
Стара Загора
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11 .Молба за членство от Стилиян Манолов - съдия в АС Стара
Загора
12.Молба за членство от Хайгухи Бодикян - председател на АС
Хасково
13.Молба за членство от Мариана Шотева - председател на АС
Пазарджик
14.Молба за членство от Росен Василев - съдия във ВАС
15.Молба за членство от Иван Петков - съдия в АС Благоевград

Председателстващия събранието Св.Борисова: Колеги, докладвам
поотделно постъпилите заявления по чл.26,ал.1,т.1 от Устава за
прекратяване на членството въз основа на едностранно заявление от
членове на сдружението ,както следва:
1.Заявление на основание чл.26, ал.1, т.1 от Устава на
Асоциацията за прекратяване на членството, подадено от Илияна
Дойчева, съдия във ВАС
2.3аявление на основание чл.26, ал.1, т.1 от Устава на
Асоциацията за прекратяване на членството, подадено от Мариета
Милева, съдия във ВАС
3.Декларация на основание чл.26, ал.1, т.1 от Устава на
Асоциацията за прекратяване на членството, подадена от Кремена
Костова-Грозева, съдия в АС Хасково
4.3аявление на основание чл.26, ал.1, т.1 от Устава на
Асоциацията за прекратяване на членството, подадено от Камелия
Серафимова, съдия в АССГ
5.Заявление на основание чл.26, ал.1, т.1 от Устава на
Асоциацията за прекратяване на членството, подадено от Евгения
Иванова, съдия в АССГ
б.Молба на основание чл.26, ал.1, т.1 от Устава на Асоциацията за
прекратяване на членството, подадена от Милчо Михайлов, съдия
в АС Търговище.
Председателстващ
събранието Св.Борисова: Колеги, ще
оповестим и имената на съдиите, които не са плащали членски внос в
продължение на две и повече
последователни години,което УС е
установил категорично въз основа на проверки по платежни документи. По
отношение на тях е налице основанието по чл.26, ал.З, във връзка с ал.1 т.4
от Устава, а именно при неплащане на членския внос в продължение на 2
години следва отпадане на членството им.
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Докладвам съдиите, чието членство се прекратява, поради
неплащане на членския внос в продължение на две и повече
последователни вноски,както следва:
I.OT АС Варна - Ирена Обретенова; Янка Ганчева; Мария Йотова;
Мария Ганева; Мария Иванова-Даскалова; Марияна Бахчеван и
Гергана Стоянова
2,От АС Плевен - Снежина Иванова; Катя Арабаджиева и Юлия
Динева
З.От АС Пазарджик - Георги Видев
4.От АС Добрич - Силвия Сандева
5.От АС Кюстендил - Автономка Борисова
б.От АС Ямбол - Димитринка Стаматова и Вълко Драганов
7.0т АС Велико Търново - Румяна Пеева и Ивелина Янева
По тази точка по реда на чл.26,ал.3,във връзка с ал.1,т.4 от Устава ни
с отпаднало членство общо са 17 члена на Асоциацията.
Присъстващите членове на ОС на АБАС с единодушие приеха
следното
РЕШЕНИЕ по Точка 4
ПРИЕМА като нови членове на АБАС Георги Терзиев, съдия в
АССГ; Маргарита Немска, съдия в АССГ; Евгени Стоянов, съдия в АССГ;
Евгени Стоянов, съдия в АССГ; Даниела Гунева, съдия в АССГ; Цветанка
Паунова, съдия в АССГ; Наташа Николова, съдия в АССГ; Димитрина
Петрова, съдия в АССГ; Снежанка Кьосева, съдия в АССГ; Мария
Желязкова, съдия в АССО; Дарина Матеева-Базитова, съдия в АС Стара
Загора; Стилиян Манолов, съдия в АС Стара Загора; Хайгухи Бодикян,
председател на АС Хасково; Мариана Шотева, председател на АС
Пазарджик; Росен Василев, съдия във ВАС; Иван Петков, съдия в АС
Благоевград.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.26, ал.1, т.1 от Устава поради
отправено едностранно воляизявление за прекратяване членството на
членовете Илияна Дойчева - съдия във ВАС; Мариета Милева - съдия във
ВАС; Кремена Костова-Грозева - съдия във АС Хасково; Камелия
Серафимова - съдия в АССГ; Евгения Иванова - съдия в АССГ; Милчо
Михайлов - съдия в АС Търговище.
Същите, по силата на Устава, се считат с прекратено членство от
датата на провеждане на годишното общо събрание - 17.11.2016 г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.26, ал.З, във връзка с ал.1 т.4 от
Устава членството на Ирена Обретенова, Янка Ганчева, Мария Йотова,
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Мария Ганева, Мария Иванова-Даскалова, Марияна Бахчеван и Гергана
Стоянова от АС Варна; Снежина Иванова, Катя Арабаджиева и Юлия
Динева от АС Плевен; Георги Видев от АС Пазарджик; Силвия Сандева от
АС Добрич; Автономка Борисова от АС Кюстендил; Димитринка
Стаматова и Вълко Драганов от АС Ямбол; Румяна Пеева и Ивелина Янева
от АС Велико Търново.
Същите, по силата на Устава, се считат с прекратено членство от
датата на провеждане на годишното общо събрание - 17.11.2016 г.
Председателстващ Св.Борисова: Колеги,по т.4 от дневния ред
правим следното обобщение:
1 .Новоприети
членове
на
Асоциацията
на
българските
административни съдиии 15 човека.
2.С прекратено членство по чл.26,ал.1,т.1 от Устава поради
отправено едностратнно воляизявление са 6 члена.
3.С отпаднало членство по чл.26, ал.З, във връзка с ал.1,т.4 от Устава
са поради неплащане на членски внос за две и повече последователни
години 17 члена.
Общо с прекратено членството са 23 от членовете на Асоациацията
ни.
При това положение броят на членовете на Асоциацията на
българските административни съдии към този момент възлиза на 230
човека.
Председателстващ събранието Св.Борисова: Колеги, пристъпваме
към разглеждане на т.5 от дневния ред - „Определяне наградата „Студент
по право за 2016г." от ЮФ наУНСС.По тази точка за доклад давам думата
на председателя на УС на АБАС Боян Магдалинчев.
Боян Магдалинчев: Колеги, тази година от ръководството на
Юридическия факултет при УНСС ни предложиха три кандидатури.
Получихме една страница предложение. Информацията беше недостатъчна
и се оказа, че никой от кандидатите не отговаря на критериите по чл.4 от
Устава, както и че не е изпълнено изискването по чл.6 от Устава, относно
материалното им положение, извънакадемичните им занимания, участие в
кръжоци и др., по проблеми и въпроси, свързани с публично-правните
науки. Може би тази година ще се получи прецедент и за първи път няма
да връчим наградата „Студент по право на годината". Ще трябва
допълнително УС да вземе окончателно решение по този въпрос.
По т.6 от дневния ред „Разни"
Председателстващ събранието Св.Борисова: Колеги, по т.6 от
дневния ред имате дума за изказвания и предложения.
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Председателят на Управителния съвет Б.Магдалинчев: Колеги, в
изпълнение на взетото решение за подготовката на проекти за
финансиране по линия на Оперативните програми и за директно
финансиране от други европейски източници, Управителният съвет
продължи усилията си с Европейската банка за възстановяване и развитие.
В началото на месец август получихме отговор от г-жа Салливан, че ще
разгледат проекта и след 2-3 месеца ще осигурят финансиране.
Подготвихме и няколко други проекта и очакваме да се отворят
съответните оси. По единия проект ползвахме помощта на човек от
министерството на труда и социалната политика. „Делоит" също имат
готовност да помогнат във връзка с проектите. Изпратихме проект и в
Милано и оттам очакваме отговор всеки момент. Ако се одобри обаче
искат за партньор страна, която не е член на ЕС.
Поради изчерпване на дневния ред, годишното общо събрание на
АБАС беше закрито от председателстващия Общото събрание на
Асоциацията Св.Борисова в 17:45 часа.
V
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:

ПРОТОКОЛИСТ:

9

