
ПР о т о к о л 

Днес 18.09.2017 г. - 11.00 ч. в сградата на Върховен 
административен съд по предложение на председателя на УС на 
АБАС се проведе заседание на УС на Асоциацията на българските 
административни съдии. 

На заседанието присъстваха Боян Магдалинчев, председател 
на УС на АБАС; Владимир Първанов - зам.председател на УС и 
членовете Галина Карагьозова,Тинка Косева и Весела Павлова. 

По смисъла на чл.19, ал.2 от Устава присъстващи на 
заседанието на УС са и членовете на Управителния съвет Светлана 
Борисова и Диана Петкова, с които е установена двустранна 
телефонна връзка, която им позволява да участват в обсъждането и 
да вземат решения по поставения дневен ред. 

Отсъстващи от заседанието са Атанаска Дишева и Ива 
Ковалакова-Стоева. 

Заседанието бе открито от председателя на УС на 
Асоциацията Б.Магдалинчев. 

След констатация за наличието на кворум по чл.19, ал.2 от 
Устава, председателят на УС Б.Магдалинчев предложи заседанието 
да се проведе при следния дневен ред: 

1.Обсъждане на отправено запитване от съдия Мария 
Тодорова-председател на АС Благоевград относно членството в 
асоциацията на съдиите Ваня Костадинова Вълкадинова; Илонка 
Стоева Рашкова и Иван Бориславов Шекерлийски от АС 
Благоевград. 

2. Обсъждане на дата и място за провеждане на отчетно-
изборно събрание на АБАС. 

Председателя Б.Магдалинчев: Колеги, който е съгласен с 
така предложения дневен ред, моля да гласува. 

След гласуване присъстващите членове и тези по чл.19, ал.2 
от Устава единодушно приеха предложения дневен ред. 

По първа точка от дневния ред докладва председателя на 
УС Боян Магдалинчев: 

Колеги, съдия Мария Тодорова, председател на АС 
Благоевград, отправи запитване до мен и до съдия Владимир 
Първанов дали съдиите Ваня Костадинова Вълкадинова; Илонка 
Стоева Рашкова и Иван Бориславов Шекерлийски от АС 
Благоевград, са членове на АБАС. При направената проверка от 
мен, при наличните документи, констатирах, че на 26.10.2016 г. от 
АС Благоевград е изпратен списък с членовете на АБАС, в който 
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списък тези трима съдии фигурират като членове на асоциацията. 
От наличните платежни документи се установи, че тези трима съдии 
не са заплатили членския си внос за 2015 и 2016 г. По силата на 
чл.6, ал.2 от Устава членският внос се заплаща до 1-во число на 
месец март на текущата година. От направената справка по 
платежните документи за 2017 г., се установи, че тези съдии не са 
заплатили членския внос и за 2017 г. Касае се за неплащане на 
членски внос в продължение на три поредни години, което съгласно 
чл.26, ал.1, т.4 и ал.З от Устава води до отпадане на членството. 

Вл.Първанов: Налице са основанията на чл.26, ал.З от 
Устава. 

Г.Карагьозова: Поради неплащане на членски внос в 
продължение на три последователни години, посочените по-горе 
съдии от АС Благоевград следва да отпаднат като членове от 
асоциацията. 

Т.Косева: След като не са заплатили членския си внос в 
продължение на три последователни години, следва да отпаднат от 
асоциацията. 

В.Павлова: Налице са основанията на чл.26, ал.З от Устава. 
Присъстващите членове на УС по смисъла на чл.19, ал.2 от 

Устава чрез двустранна телефонна връзка, взеха следното 
отношение: 

Св.Борисова: Налице са основанията на чл.26, ал.З от 
Устава. 

Д.Петкова: Налице са основанията на чл.26, ал.З от Устава. 

По т.1 от дневния ред присъстващите членове на УС и тези 
по чл.19, ал.2 от Устава приеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

На основание чл.26, ал.З от Устава констатира отпадане на 
членството в АБАС на съдия Ваня Костадинова Вълкадинова; съдия 
Илонка Стоева Рашкова и съдия Иван Бориславов Шекерлийски от 
АС Благоевград, поради неплащане на членски внос в продължение 
на три последователни години - 2015, 2016 и 2017 г. 

Това обстоятелство да се отрази в публикувания на сайта на 
Асоциацията списък с членовете на АБАС и се уведомят горните 
лица. 
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По втора точка от дневния ред: 

Б.Магдалинчев: Колеги, преминаваме към обсъждане на т.2 
от дневния ред - място и дата за провеждане на отчетно-изборното 
събрание. Трябва да започнем по-отдалече, че датите бързо се 
пълнят. Аз имам идея, но нека първо чуем и вашите предложения. 

Присъстващите членове на УС по смисъла на чл.19, ал.2 от 
Устава чрез двустранна телефонна връзка, взеха следното 
отношение: 

Д.Петкова: Сещам се за едно място в гр.Котел. Казва се 
„Изворите", но не мога да дам повече информация в момента. Не 
знам хотелът с какъв капацитет е. Мога да проверя този комплекс. 

Св.Борисова: Аз мога да проверя в района на Добрич и 
курортните места около него за подходяща хотелска база за 
провеждане на събранието.Мисля,че може да се намери нещо 
подходящо. 

Вл.Първанов: Аз знам този хотел в гр.Котел,за който говори 
Дияна Петкова.Базата му е много малка, има около 15 стаи,един 
ресторант и мисля бар и след това няма къде да се отиде а ние на 
тези събрания се събиране около 60-70 човека. 

Т.Косева: Много хубаво място е Главатарски хан в 
гр.Кърджали, но мисля, че няма да има толкова стаи. 

Г.Карагьозова: Да отидем във Варна. 

Т.Косева:Ако кажете, няма проблем, но по това време на 
годината - ноември няма какво да се гледа и прави във Варна. 
Времето е много ветровито. 

Вл.Първанов: Аз предлагам хотел „Самоков" в Боровец. Вече 
сме били там. Хубаво е, особено ако падне сняг и е сравнително 
евтино. 

Г.Карагьозова: На Боровец може да се види само 
резиденцията на царя, няма какво друго да се види. 
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Б.Магдалинчев: Колеги аз ви казах,че имам идея,но изчаквах 
да чуем вашите предложения.Моята идея е за Сандански ако не 
възразявате.По това време на годината-ноември месец,когато най-
късно трябва да проведен мероприятието там времето все още е 
приятно,освен ако нещо не ни изненада.Отделно от това има къде 
да се отиде-до къщата на баба Ванга, до Мелник, може до Гърция 
да се отскочи, зависи какво ние ще решим. Същевременно ако 
решим, трябва по-скоро да го направим тъй като там е пълно с 
туристи и трудно ще се намерят толкова места. Отделно от това,ако 
решим да е Сандански трябва да вземем решение и за автобусен 
транспорт от София до Сандански и обратно, което да е за сметка на 
асоциацията. 

В.Павлова: Колеги,аз съм за Сандански.Мисля,че там ще 
бъде най-добре,близо е до София и има какво да се види. 

В.Първанов: Аз също. 
Т.Косева: И аз съм за Сандански.Предпочитам х."Шарлопов" 

или „ Парк Пирин" както се казва още,за него съм чувала много 
хубави неща. 

Г.Карагьозова: Ако мнозинството е за Сандански, няма какво 
повече да го обсъждаме. От Сандански хората могат да се разходят 
до Гърция или Македония. Може да направим един обяд в 
Струмица.Хотел „Шарлопов" е разкошен хотел,малко е скъп,но си 
заслужава цената. Който от колегите не желае или му се вижда 
скъпо,може да си направи резервация в друг хотел. 

Св.Борисова: Сандански е малко встрани, но има големи 
хотели, с много интересни места, които мога да се видят. 

Д.Петкова:При това положение и аз съм съгласна събранието 
да бъде в Сандански.До колкото съм чула х."Шарлопов" е много 
хубав хотел. 

Б.Магдалинчев: Сандански е хубав град с топъл климат. Има 
какво да се види там. Може да обсъдим пътуване до черквата на 
баба Ванга, да организираме вечеря в Мелник. Далече е за някои 
съдилища от страната, това е един от неудобните моменти, но ще 
организираме транспорт до там. Знаете, че Асоциацията спести 
1000 лв. от наградата „Студент на годината", тъй като от 
ръководството на УНСС не ни предложиха достоен кандидат. Тези 
пари може да ги използваме за това. Трябва да потърсим хотел. Аз 
се сещам за няколко хотела- хотел „ Пирин" или бившия 
„Шарлопов", Австрийския хотел и хотел „Св.Никола". 

В.Първанов: В хотел „Парк Пирин" е много скъпо. Там 
нощувката на човек е 100 лв. 
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Б.Магдалинчев:Колеги,пред вас ще се опитам да се свържа с 
този хотел и ще потърся управителя за да го попитаме за цената. 
Разговарях с управителя на хотела.Той каза,че на група от около 
60-70 човека могат да ни направят добра отстъпка за нощувката и 
да ни предложат добър пакет. По телефона ми предложи следните 
цени:за единична стая при нормална цена от 156 лв. за стая на 90 
лв. и от 200 лв. за двойна стая - на 120 лв. 

В.Първанов: Това е много добра оферта. 
Б.Магдалинчев: Колеги,след като решихме къде ще е 

събранието да уточним и датите за неговото провеждане.По устав 
имаме месечен срок преди датата на събранието,което с дневния 
ред на същото трябва да обявим на сайта на асоциацията. 

В.Първанов: Предлагам 17-19 ноември. 

Т.Косева: Съгласна съм. Нека да бъде по-рано, а не 
последната седмица на ноември. 

В.Павлова: И аз съм съгласна. 

Г.Карагьозова: Съгласна съм. Аз предлагам да организираме 
и някакво обучение. От бюджетната комисия на ВСС могат да ни 
отпуснат някаква парична помощ за провеждане на мероприятието. 
Ще потърсим външен експерт. 

Т.Косева: Темата може да бъде по ЗУСЕСИФ. 

Б.Магдалинчев: Колеги, да обобщим. Избираме за място на 
провеждане на годишното отчетно-изборно събрание на АБАС 
гр.Сандански.Период на провеждане 17-19 ноември. Ще отпуснем 
пари за организиране на транспорт до там, както и ще отправим 
искане до бюджетната комисия на ВСС за отпускане на парична 
помощ, с оглед организиране на обучение във връзка с практиката 
по приложението на ЗУСЕСИФ. 

След гласуване по т.2 присъстващите на заседанието членове 
и тези по чл.19, ал.2 от Устава единодушно приеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

Годишното отчетно-изборното събрание на Асоциацията на 
българските административни съдии за 2017 г. да се проведе в 
гр.Сандански, „Парк хотел Пирин", в периода 17-19 ноември 2017 г. 
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Възлага на председателя на УС на Асоциацията 
Б.Магдалинчев да извърши организацията по провеждане на 
събранието. 

Да се отпуснат средства от бюджета на Асоциацията за 2017 г. 
за организиране на транспорт по линията София-Сандански и 
обратно и движение в района на Сандански и околностите. 

Да се отправи искане до председателя на бюджетната комисия 
на ВСС за отпускане на парична помощ, с оглед организиране на 
обучение във връзка с практиката по приложението на ЗУСЕСИФ. 

Б.Магдалинчев: Колеги, изчерпахме дневния ред, поради 
което закривам заседанието на Управителния ci 

Председател: 
/Б.Ма ' 

1ист: 
/М. Михайлова/ 
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