П Р О Т О К О Л
Днес, 6 октомври 2010г., от 11.00 часа в гр.София се проведе заседание на
Управителния съвет на Асоциацията на българските административни съдии. На
заседанието присъстваха – г-жа Стефка Стоева, г-жа Румяна Папазова, г-жа Анелия
Ананиева, г-н Лозан Панов, г-н Георги Петров,г-н Атанас Вълков, г-жа Марияна
Лазарова и г-жа Елга Цонева. Отсъства г-н Панайот Генков.
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД
1.Обсъждане провеждането на отчетното събрание на Асоциацията.
2.Финансови въпроси.
3. Организиране за членовете на Асоциацията пътуване до Виена с организиране
на посещение във Върховния административен съд, административния съд.
По т.1 от дневния ред г-жа Стоева постави за разглеждане организацията за
провеждане на предстоящото годишно отчетно събрание на Асоциацията.
След обсъжданията членовете на УС взеха единодушно следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Общото събрание да се проведе на 19.11.2010г. от 14ч. в гр.София в залата на
НИП.
2. Да се поканят за изнасяне на лекции във втората част на събранието - проф.
Къндева или проф. Друмева. Възлага на г-жа Стоева да отправи до тях официални
покани.
3. Номинира за носители на годишните награди на АБАС, които да се връчат на
отчетното събрание, както следва:
- административен съдия на годината – г-н Георги Петров – председател на АСПловдив;
- за цялостен принос към административното правораздаване – съдия Георги
Ангелов – от ВАС – ІІ отделение;
4. Годишната награда на студент по право да се връчи на студент от
Юридическия факултет на Великотърновския университет, който да бъде определен
съгласно действащия Статут на наградата. Възлага на г-жа М.Лазарова да изготви
писмо до Декана на факултета.
5.Дневният ред да включва следните основни точки:
- Отчет за дейността на АБАС;
- Отчет на контролната комисия
- Връчване на наградите
- лекции на проф. Къндева или проф.Друмева.
По т.2 от дневния ред бяха обсъдени следните въпроси.

1. Участие на
административни съдии в семинар на Асоциацията на
европейските административни съдии по данъчно право в Больо Сюр Мер - Франция.
Г-жа Стоева изясни, че ще участват двама съдии от регионални
административни съдилища – Росица Драганова от АС-София-област, която ще получи
европейско финансиране. Другият съдия е Йорданка Маринова от АС-Велико Търново.
За нейното участие не е осигурено европейско финансиране и поради това предлага да
се гласуват средства от бюджета на АБАС.
След обсъждания членовете на УС на АБАС приеха единодушно следното
решение:
1.Да се осигури финансиране от средствата на АБАС на съдия Йорданка
Маринова за участие в семинар на Европейската асоциация на административните
съдии в Больо Сюр Мер – Франция в размер на средствата за пътуване и нощувки,
които ще се реимбурсират на съдия Росица Драганова. Пътуването и участието в
конференцията да се извърши за сметка на съдия Йорданка Маринова и след
реимбурсиране на средствата на съдия Росица Драганова и след представяне на
необходимите счетоводни документи да се изплатят от Асоциацията средствата на
съдия Йорданка Маринова, изразходвани за пътуване със самолет икономична класа и
хотел, като останалите средства, свързани с пътуването и конференцията са за сметка
на съдиите-участници.
2 Средства за наградите на АБАС
След обсъждане членовете на УС на АБАС приеха единодушно следното
решение:
2.1.Да се осигурят 500 лв. парична награда за студента по право
2.2.Да се осигурят общо 200 лв. за номинираните двама административни съдии.
2.3. Председателят на Управителния съвет да изтегли от банковата сметка на
Асоциацията в Райфайзенбанк посочените по-горе суми.
3. Организиране на пътуване до Виена.
След обсъждане членовете на УС на АБАС приеха единодушно следното
решение:
Да се възложи на две туристически фирми да проверят какви са възможностите
за пътуване преди или след Нова година и да предложат оферти за пътуване със
самолет и с автобус. Да се осъществи контакт с колегите съдии – членове на
Европейската асоциация на административните съдии от Виена, за да се договорят
възможностите за посещение и запознаване с работата на административните съдилища
във Виена.
Членове на УС:
1.Ст.Стоева
2.Р.Папазова
3.А.Ананиева
4.Л. Панов
5.Г.Петров
6.Ат. Вълков
7.М.Лазарова
8.Е.Цонева

