ПРОТОКОЛ
от годишното отчетно събрание на
Асоциацията на българските административни съдии

На 31.01.2014 г. от 14 ч., в почивна станция "Марица-Изток" - Старозагорски
минерални бани се проведе годишното отчетно събрание на Асоциация на българските
административни съдии.
За проверка кворума на събранието съответствие с изискванията на Устава на
АБАС се пристъпи към избор на мандатна комисия
За членове на мандатната комисия бяха предложени от Светлана Борисова:
• Теодора Милева
• Владимир Първанов
• Татяна Димитрова
Присъстващите членове на общото събрание на АБАС с единодушие приеха
предложените кандидатури.
Председателстващия събранието Св. Борисова: Колеги, до проверка на
кворума
от
избраната
мандатна
комисия
прекъсваме
заседанието.Започваме отново работа след половин час.
Мандатната комисия пристъпи към преброяване на присъстващите на Общото
събрание членове и съответно проверка на представените пълномощни от
неприсъстващите членове на АБАС.
Председател на мандатната комисия Вл. Първанов: След извършената проверка
и преброяване на присъстващите на Общото събрание членове на Асоциацията и
проверка на представените пълномощни от неприсъстващите членове на АБАС
комисията установи, че на Общото събрание лично присъстват 68 члена на
Асоциацията. Представени са и пълномощни от 73 члена на сдружението. При това
положение общия брой на членовете на Асоциацията присъстващи на събранието е 141
човека. Налице е необходимия кворум за провеждане на събранието, съгласно Устава
на АБАС поради което няма пречка за откриване на същото и провеждане на
събранието в съответствие с предварително обявения дневен ред.
Председателстващият събранието Св.Борисова: Уважаеми колеги,от резултата
на Мандатната комисия се установява,че е налице необходимия кворум за провеждане
на същото.По тази причина откривам Общото събрание.
Председателстващия събранието Св. Борисова: Колеги,пристъпваме към
същинската част на събранието в съответствие с предварително обявения дневен
ред.Предлагам събранието да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад и Финансов отчет за дейността на УС на Асоциацията през
2013 г.
2. Проект за годишен бюджет на Асоциацията през 2014 г.
3. Разни.
4. Лекция на тема „Силата на пресъдено нещо на националното съдебно
решение и правото на Европейския съюз" с лектор Станислав Костов Гл.асистент при
СУ „Кл.Охридски".

5. Връчване на наградата "Студент по право за 2013 г." на АБАС, с грамота и
пластика на студента от III курс на ЮФ на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий" Благой
Кирилов Тубаров.
Има ли други предложения.Няма. Който е съгласен с така предложения дневен
ред моля да гласува.
Присъстващите членове на ОС с единодушие приеха събранието да протече при
предложения дневен ред.
Св.Борисова:Уважаеми колеги по т. 1 от дневния ред давам думата на
председателя на УС на АБАС г-н Б.Магдалинчев.
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 и финансов отчет за дейността на УС на АБАС за
2013 г.
Председателстващия събранието Св.Борисова: Уважаеми колеги, пристъпваме
към т.2 от дневния ред-разглеждане на проекта за годишен бюджет на АБАС за 2014 г,
докладван от Боян Магдалинчев.
Председателя на УС на АБАС Б.Магдалинчев предложи на вниманието на
събранието изготвения от УС проект
за годишен бюджет на АБАС за 2014г.
Докладва, че и за 2014 г. приходната част на проекта за бюджет е формиран
единствено от членски внос.В разходната част проекта за бюджет е разпределен по
отделни пера,като приходната част надвишава разходната част на същия.
Председателстващия Св.Борисова: Колеги, имате думата за разисквания по
предложения проект за бюджет на Асоциацията за 2014 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 2:
ПРИЕМА предложения от председателя на УС на АБАС проект за годишен
бюджет на Асоциацията за 2014 г.
Председателстващия
събранието
Св.Борисова:
Уважаеми
колеги,
пристъпваме към т.З от дневния ред - разни. Постъпили са молби за членство в
Асоциацията, както следва:
Молби на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Устава на Асоциацията от
Радостин Димитров Радков-АС-София град, Луиза Ивайлова Павлова ХристоваАССГ, Мария Илиева Златанова - АС-Пловдив и Цветана Минчева Сурлекова ВАС
Присъстващите членове на ОС на АБАС с единодушие приеха за членове на
Асоциацията
Председателстващия събранието Св.Борисова:Колеги.пристъпваме към на
т.4 от дневния ред. Давам думата на нашия лектор гл.асистент СУ „Св.Климент
Охридски" Станислав Костов.
След изслушване на лекцията се дискутира по проблеми поставени от
съдиите от ВАС на РБългария.
Председателстващия събранието Св.Борисова:Колеги.пристьпваме към на т.4
от дневния ред Връчване на наградата "Студент по право за 2013 г." на АБАС, с
грамота и пластика на студента от III курс на ЮФ на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий"
Благой Кирилов Тубаров.
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Поради изчерпване на дневния ред, годишното общо събрание на АБАС бе
закрито.от пре,дседателстващия Общото събрание на Асоциацията Св.Борисова в 17.10
часа.
Пълен текст на отчетния доклад и финансовия отчет за дейността на АБАС през
2013г.,проект за годишен бюджет на АБАС за 2014г. могат да бъдат видеци на интернет
сайта на АБАС

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ СЪБРАНИЕТО:\
/Св.Борисова/
ПРОТОКОЛИСТ:

