П Р О Т О К О Л №2
от заседание на Управителния съвет на
Асоциация на българските административни съдии

На 24.04.2013 г. от 11:00 ч., в гр. София, бул. „Ал. Стамболийски" № 18, в
съответствие с устава на Асоциацията на българските административни съдии
/АБАС/, се проведе заседание на Управителния съвет. На заседанието присъстваха
членовете на АБАС, както следва: Б. Магдалинчев, Председател на УС,
В.Първанов,Зам. председател и членове:Т. Косева,Кр. Борисова,В. Тенева,В.
Павлова и Св.Борисова.Отсъстват членовете на УС Г.Карагьозова и Нели
Дончева.
Заседанието бе открито от Б. Магдалинчев, председател на АБАС

Председателят констатира, че необходимият кворум за провеждане на
заседание е налице.
След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание,
председателят, предложи то да се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Точка 1: Предложение на председателя на АБАС за планиране и изготвяне
на график за работата на Асоциацията за 2013 г. във връзка с лекции,
организирани по линия на АБАС.
Точка 2: Предложение на председателя на АБАС по специфични въпроси,
които налагат по-голямо финансиране, съответните лекции да бъдат провеждани
по линия на Върховният административен съд, предвид планираните от същия
обучения финансирани от ОПАК
Точка 3: Организиране на екскурзия по линия на АБАС през месец юни 2013 в
района на Девин и Кърждали.

По точка 1 от дневния ред:
След проведено обсъждане членовете на Управителния съвет на АБАС
взеха единодушно следното

Решение:

Да бъдат организирани по линия на АБАС лекции по теми избрани от
членовене на Асоциацията както следва:
•

Месец май - юни -лекция в района на гр. Силистра,включващ
административните съдилища Добрич,Шумен,Разград и Русе.

•

Месец септември-октомври - лекция в района
Враца,включващ
административните
гр.Видин,Монтана,Враца и Плевен.

на

АС гр.
съдилища

•

Месец ноември - лекция в района на АС гр. Кюстендил,включващ
административните сдилища Благоевград,Кюстендил и Перник.

по Точка 2:
Присъствалите на заседанието членове на УС на АБАС
обсъждания и размяна на мчнения приеха следното

след проведени

Решение:
Приемат предложението на Б. Магдалинчев по специфични въпроси
свързани с обучението по Европейско право налагащи по-голямо финансиране
лекциите да бъдат провеждани по линия на Върховният административен съд.

по Точка 3:
След проведено обсъждане членовете на Управителния съвет на АБАС
единодушно приеха следното

Решение:
1.Да бъде организирана екскурзия по линия на АБАС за 7 и 8 юни, 2
нощувки, в района на Девин и Кърджали.
2.АБАС да организира транспорт - 2 автобуса , които ще тръгнат от
Варна и София, като в зависимост от заявилите желание да присъстват
на екскурзията, ще се планира допълнително и маршрута на автобусите.
3.Информацията във връзка с планираната екскурзия да бъде сведена до
знанието на председателите на административните съдилища, които
съответно да уведомят съдиите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на УС на АБАС бе закрито

Председател:
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