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Днес 11.10.2016 г.- 13.00 ч. в сградата на Върховния
административен съд по предложение на председателя на УС на
АБАС се проведе заседание на УС на Асоциацията на българските
административни съдии.
Съгласно чл.19, ал.2 от Устава присъстващи на заседанието
на УС са Боян Магдалинчев, председател на УС на АБАС, и
членовете: Владимир Първанов, Светлана Борисова, Атанаска
Дишева, Весела Павлова, Диана Петкова и Тинка Косева.
Отсъстващи са Галина Карагьозова 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 въпроса с членството на лицата, които не са
заплатили членски внос към Асоциацията през последните 2 години.
2. Приемане на решение за свикване и провеждане на Общо
годишно събрание на АБАС, с определяне датата, мястото и
дневния ред на събранието.
3. Дневен ред на годишното отчетно събрание.
4. Приемане на решение за определяне на Висше учебно
заведение от страната от което да бъде излъчен студент по право,
редовна форма на обучение, на което да бъде връчена ежегодната
награда на АБАС „Студент по право на годината" за 2016г.,
съобразно Статута на наградата.
5. Участие в проекти.
Председателя Б.Магдалинчев: Колеги, който е съгласен с
така предложения дневен ред, моля да гласува.
След
гласуване
членовете на УС единодушно приеха
предложения дневен ред.
Б.Магдалинчев: По т.1 от дневния ред колеги, първото, което
трябва да направим, е да поискаме от всички председатели на
административни съдилища в страната да ни представят списък с
реалните членове на асоциацията. Ние трябва да знаем каква ни е
членската маса. После да направим справка по платежните
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нареждания и да видим кои членове не са плащали членски внос
през последните 2 години. Ще ги уведомим, че според нашите данни
не са плащали членски внос и им даваме възможност да го внесат в
определен срок. Ако това не се случи, ще приложим чл.26, ал.З във
връзка с ал.1, т.4 от Устава - прекратяване на членството поради
отпадане. Знаете, че членският внос се превежда по банков път.
Преди години се издаваше разписка, но след това се въведе
практика плащането да става по банков път и това е от 3-4 години.
Св.Борисова
След като в Устава е посочено, че при
неплащане на членския внос в продължение на 2 години следва
отпадане на членството, да ги уведомим за това и да го направим
като официално съобщение, което ще изпратим до председателите.
А.Дишева: Ще изготвим писмо, с което ще поискаме да заявят
дали са членове, защото имаме данни от архива, че не са си
плащали членския внос през последните 2 години. Проблемът е тук
във ВАС. Аз смятам, че трябва да имаме и имейл адресите на
всички членове на асоциацията. Къде е първоначалният списък за
членство в асоциацията?
Б.Магдалинчев: В документите на асоциацията не съм открил
такъв списък. Има опис на документацията, но няма списък на
учредителите. На отчетното събрание трябва да имаме вече
решение по този въпрос.
С единодушно гласуване по т.1 от дневния ред УС прие
следното
РЕШЕНИЕ:
Да се създаде списък на реалните членове на АБАС, като за
целта се подготви писмо до председателите на административните
съдилища, да отговорят кои съдии са членове на АБАС, в това
число и до съдиите на ВАС. След което да се изпрати официално
съобщение до всички членове на асоциацията, които не са внасяли
членски внос през последните 2 години, че им се предоставя
възможност да направят това в определен срок.
Възлага се на съдия Атанаска Дишева да изготви писмото.
По т.2 от дневния ред докладва Боян Магдалинчев:
Б.Магдалинчев: Колеги, тази година предлагам отчетното
събрание на АБАС да се проведе на 17,18. и 19 ноември 2016 г. в
гр.Трявна, хотел „Калина Палас". Предложението за мястото на
провеждане на отчетното събрание дойде от Светлозар Рачев 2

председателя на АС Габрово, който ще се заеме с организацията.
Едната вечеря ще се поеме от асоциацията, като съдия Рачев
заедно с мен в качеството ми на председател на УС ще изпратим
писмо до бюджетната комисия към ВСС за отпускане на финансова
помощ за подпомагането ни при провеждане на самото общо
събрание - лектори, зала, озвучаване,кафе-паузи и др.
Колеги, по въпроса за транспорта, може да се организира
такъв,на да бъде за сметка на асоциацията или на участниците?
Проблемът стои най-вече за колегите от ВАС,АССГ и АСО.
Ат.Дишева: Добре, да се организира транспорт но да бъде за
сметка на участниците.
С единодушно гласуване по т.2 от дневния ред УС прие
следното
РЕШЕНИЕ:
Свиква Общото събрание на Асоциацията на българските
административни съдии за провеждане на годишно-отчетно
събрание за дейността на асоциацията през 2016 г., което да се
проведе на 17-19.11.2016 г.в гр.Трявна, хотел „Калина Палас".
Поема ангажимент да организира автобусен транспорт за
сметка на съдиите от ВАС, АССГ и АССО.
По т.З от дневния ред:
Б.Магдалинчев: Трябва да обсъдим дневния ред на
събранието. Предлагам да има, както всяка година и теми за
обучение. Давайте вашите предложения за теми.
Ат.Дишева: Предлагам тази година да сменим модела. Да
направим три по-малки групи - „Уоркшоп", с по 20 човека във всяка
група. Аз мога да поема една такава група. Може да има повече от
един лектор. Да има лекция, след това в рамките на 15 минути да
се представи виждането на друг съдия от друг съд. Мисля, че Соня
Янкулова ще се навие да води още една група.
Св.Борисова: Аз мисля, че административният договор ще
бъде интересна тема за всички.
Т.Косева: Това беше темата в Силистра.
Св.Борисова: В момента 4-то отделение отиват на семинар в
гр.Велинград и мисля, че темата на обучение е „Държавен фонд
земеделие". Можем да поканим оттам лекторите или съдия от 4-то
отделение. Това е много спорна и интересна тема.
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Ат.Дишева: Това предложения за смяна на модела го правя за
трети път. Разделянето на групи се възприема добре. Може този
модел да се възприеме за вбъдеще.
В.Първанов: Става много сложна организацията. Хотелът има
само една зала. Останалите групи къде ще стоят? Трябва да се
плаща на всеки лектор.
Ат.Дишева: Колко пари се отделят за лектор?
Б.Магдалинчев: 40 лв. на учебен час.
Св.Борисова: Тогава да го направим така: Да има една
основна тема и една „Уоркшоп", която да се води от съдия Дишева и
да видим как ще се възприеме този модел от хората.
В.Първанов:
Предлагам
основната
тема да
бъде
административен договор. Вярно е, че в Силистра това беше една
от темите, но мисля, че има още какво да се говори по тази тема. А
като втора тема „Държавен фонд земеделие". Да поканим лекторите
от семинара, организиран в гр.Велинград.
Б.Магдалинчев: Колеги, предлагам ви следния дневен ред на
годишното отчетно събрание на 17-19.11.2016 г:
1.Отчетен доклад за дейността на УС на Асоциацията за 2016
г.-докладва председателя на УС Б.Магдалинчев.
2. Финансов отчет за дейността на Асоциацията през 2016 г,докладва председателя на УС Б.Магдалинчев.
3. Проект на годишен бюджет на Асоциацията за 2017 г,докладва председателя на УС Б.Магдалинчев.
4. Доклад на Контролния съвет.
5.Разни - приемане на нови членове на АБАС, прекратяване
на членство и обявяване имената на лицата с отпаднало членство в
съответствие с чл.26, ал.З във ал.1, т.4 от Устава на асоциацията.
6. Лекции на тема „Административен договор в българското
административно
право"
и
„Заинтересована
страна
в
производството по ЗПЗП. Изясняване съдържанието на понятията
„Физически блок"; „Блок на земеделското стопанство"; „Парцел";
„Самолетно заснемане"; „Сателитни снимки"; „Теренни проверки на
ТИ на ДФЗ при РА"; „Теренни проверки на Министерство на
земеделието и храните"; „Добро земеделско състояние" и „Добро
земеделско и екологично състояние".
Б.Магдалинчев: Колеги, по така предложения дневен ред за
Общото събрание имате ли предложения?
Вл.Първанов:Аз нямам предложения.
Св.Борисова:Предлагам да гласуваме така предложения
дневен ред на събранието.
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Т.Косева: Да гласуваме дневния ред.
Ат.Дишева: Да гласуваме дневния ред
В.Павлова: Аз нямам предложения.
Д.Петкова: Да се гласува дневния ред
Б.Магдалинчев: Колеги,подлагам на гласуване предложения
от мен дневен ред на Отчетното събрание за 17-19.11.2016 г, който
е съгласен, моля да гласува.
След гласуване по т.З членовете на УС на АБАС единодушно
приеха следното
РЕШЕНИЕ:
ПРИЕМАТ предложения дневен ред за Отчетното събрание
на Асоциацията на българските административни съдии за 1719.11.2016 г.
По т.4 от дневния ред Б.Магдалинчев докладва:
Б.Магдалинчев: Колеги, във връзка с наградата „Студент по
право за 2016 г.", която знаете всяка година се връчва от
асоциацията на студент в неравностойно положение с отличен
успех. Досега наградата сме връчвали на студент от СУ" Климент
Охридски";
Варненския
свободен
университет;
Русенския
университет,Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий"
и Югозападния университет „Неофит Рилски". Остават Бургаския
свободен университет, Нов български университет и УНСС.
Връчването на наградата трябва да е на ротационен принцип.
Предлагам тази година това да е от Юридическия факултет на
Университета за национално и световно стопанство /УНСС/. Трябва
да изпратим писмо до декана на Юридическия факултет на УНСС,
да ни посочи най-малко трима студента в неравностойно положение
с отличен успех. Който е съгласен с предложението ми,моля да
гласува.
След гласуване по т.4 членовете на УС на АБАС единодушно
приеха следното
РЕШЕНИЕ:
Да се изпрати писмо до декана на Юридическия факултет
УНСС,който след решение на определена от него комисия
изпрати на УС имената най-малко на трима студенти,отговарящи
изискванията на Статута на наградата,като. към писмото му
приложи и Статута на наградата.
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По т.5 от дневния ред- докладва Б.Магдалинчев.
Б.Магдалинчев: Колеги, както знаете асоциацията се опитва
да се включи в различни проекти за финансиране. Това са
Оперативна програма „Добро управление"; програмата „Развитие на
човешките ресурси"; „Дунавската стратегия", „Джъстис". В тази
насока само информативно ви докладвам,че подготвихме няколко
проекта и очакваме да се отворят съответните оси. По единия
проект ползвахме помощта на човек от министерството на труда и
социалната политика. „Делоит" България също имат готовност да ни
помогнат във връзка с проектите. Отделно от Европейската банка за
възстановяване и развитие има положителен отговор. Трябва да
знаете, че банката държи да се работи съвместно държавни
институции,като НИП а не директно с неправителствения сектор.
Отговорът на г-жа Съливан от ЕБВР от месец август е, че ще
разгледат проекта и след 3-4 месеца,което означава някъде края на
октомври или ноември тази година ще ни кажат за резултата.
Изпратихме проект и в Милано и оттам очакваме отговор. Ако се
одобри обаче искат за партньор страна, която не е член на ЕС.
Например Македония.
Б.Магдалинчев: Колеги.с това изчерпахме дневния ред,
поради което закривам заседанието на Управите
Председател:
/B.Mai
Протокола
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