
П Р О Т О К О Л №3/27.09.2013 г. 

от заседание на Управителния съвет на 

Асоциация на българските административни съдии 

На 27.09.2013 г. от 15:00 ч., в к.к-с Албена, 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: 

Председател: Б. Магдалинчев 

Зам. Председател: В.Първанов 

Членове: 

Т. Косева 

Кр. Борисова 

Н. Дончев 

В. Тенева 

Отсъстващи: Г. Карагьозова и В. Павлова 

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 - Б. Магдалинчев, за 

връчване на наградата „Студент по право за 2013 година". 

Точка 2: Предложение на председателя на АБАС за провеждане на годишно 

отчетно събрание, на което да се предложи изграждането на структури на 

Асоциацията, за всяка от които да се определят координатори. 

Точка 3: Приемане на предложение от УС на АБАС за мероприятие, в 

което да вземат участие членовете на асоциацията. 

Точка 4: Уточняване поименно членския състав. 



по Точка 1: 

След като председателя на АБАС запозна членовете на УС на АБАС с 

досегашната практика за връчване на наградата „Студент на годината", при 

която наградата е връчена на студенти от СУ „Св. Климент Охридски", 

Университетите в Пловдив и Русе, същият направи предложение тази година 

наградата да бъде връчена на студент от Историко-юридическия факултет на 

Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий". 

След обсъждане на така направеното предложение членовете на 

Управителния съвет на АБАС приеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

Да се изпрати покана до декана на Историко-юридическия факултет на 

Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий" в срок най-късно до 

30.10.2013 г. да направи предложение за три кандидатури,отговарящи на 

критерийте по чл.5 от Статута на наградата на Асоциацията на българските 

административни съдии за присъждане на наградата „Студент по право за 2013 г." 

По Точка 2: 

Председателят на АБАС Б. Магдалинчев направи предложение към 

присъстващите годишното отчетно събрание за 2013 година да се проведе на 

^1.01. и 01.02-02.02.2014 г. в гр. Стара Загора,респективно в Сливен,в зависимост 

от наличната база по места за това,като организацията по провеждането да се 

възложи на Зам.председателя на УС Владимир Първанов. Съображенията му за 

това са приключване на финансовата 2013 г. и изготвяне на необходимите 

финансови документи за годината. 

След обсъждане членовете на Управителния съвет приеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

Годишното-отчетно събрание на Асоциацията на българските 

административни съдие за 2013 г. да се проведе на 31.01-01.02.2013 г. в Стара 

Загора или гр.Сливен,в зависимост от наличните бази за това. 

Организацията по провеждане на мероприятието възлага на 

Зам.председателя на УС на АБАС Владимир Първанов. 

По Точка 3: 

Председателя на УС направи предложение през месец април 2014 г. да се 

организира работно посещение /екскурзия/ до Австрия -Виена- Залцбург, за която 



да се поканят членовете на Асоциацията,като за целта се потърсят подходящи 

оферти за месец април на 2014 г., като най-подходящо време за това бяха 

определени датите от 13.04.- 18.04.2014 г. Предложението на председателя на УС е 

члена на съвета Светлана Борисова да предприеме необходимите действия по 

организацията на посещението /екскурзията/ до Австрия -Виена- Залцбург,в това 

число да организира посещение в Европейската Асоциация на 

администрлативните съдии, Върховния административен съд Австрия и 

административен съд във Виена. 

След обсъждане членовете на УС на АБАС по т.З от дневния ред приеха 

Управителния съвет на АБАС да за периода от 13.04-18.04.2013 г. да 

организира работно посещение /екскурзия/ до Австрия -Виена- Залцбург, на която 

да се поканят членовете на Асоциацията. 

Възлага организацията по посещението /екскурзията/ до Австрия -Виена-

Залцбург,в това число посещение в Европейската Асоциация на 

администрлативните съдии, Върховния административен съд Австрия и 

административен съд във Виена на члена на УС Светлана Борисова. 

С това поради изчерпване на дневния ре нието на УС на АБАС бе 

следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

закрито. 

Председател: 

/ Б. Магдалинчев/ 

Протоколист: 

/Н.Дончева/ 


