
 

 

П Р О Т О К О Л  
 

Днес, 7.12.2010г., в гр. София се проведе редовно заседание на Управителния 

съвет на Асоциацията на българските административни съдии, на което присъстваха 

всички членове: Стефка Стоева, Панайот Генков, Румяна Папазова, Лозан Панов, Елга 

Цонева, Мариана Лазарова, Атанас Вълков. Георги Петров и Анелия Ананиева при 

следния дневен ред: 

 

1. Организационни въпроси. 

2. Провеждане на семинар. 

3. Организиране на екскурзия до Виена. 

4. Обсъждане на предложение от фондация " Български адвокати за правата на 

човека". 

5. Обсъждане на декларация от АБАС във връзка с промените в АПК. 

6. Избор на говорител на асоциацията. 
 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-жа Стоева докладва резултатите от внасяне на членския внос при провеждане на 

годишното отчетно събрание на АБАС. УС взе следното 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Събраният членски внос да бъде внесен от председателя на УС по сметката на АБАС. 
 

По т.2 от дневния ред: 

След направените разисквания УС взе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Да се проведе семинар в учебната база на ВАС и ВКС в с. Лозенец на следните 

теми: 

 Субсидиарното приложение на ГПК в административния процес. Да бъде 

поканен за лектор Георги Ангелов - съдия във ВАС. 

 Новият Избирателен кодекс. За лектори да бъдат поканени: член от работната 

група, участвал в изработването му и съдия от четвърто отделение на ВАС. 

2. УС определя следните дати за провеждане на семинара: 29.04. - 1.05.2011г. или 

13-15.05.2011г., като окончателно времето ще бъде фиксирано след провеждане 

на анкета сред членовете на АБАС. 

3. Да се изготвят писма с искане за разрешение от председателите на ВАС и ВКС 

за ползване на учебните бази след окончателно определяне на датите за 

провеждане на семинара. 

4. Да се изготви и проведе анкета сред членовете на АБАС за времето на 

провеждане на семинара. 

5. Организацията по провеждането на семинара ще се създаде от всички членове на 

УС. 

 



По т.З от дневния ред: 

След направените разисквания УС взе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Да се организира и проведе екскурзия до Виена в началото на месец юни 2011г. 

2. Да се изготви и проведе анкета сред членовете на АБАС относно вида на 

транспорта: автобус или самолет и броя на желаещите да участват в екскурзията. 

3. Организацията по провеждането на анкетата се възлага на Елга Цонева. 

 

 

По т.4 от дневния ред: 

Г-жа Цонева изложи предложението на фондация " Български адвокати за правата на 

човека " за сътрудничество по определени проблеми на базата на съдебната практика 

на административните съдилища в страната. След направените разисквания УС взе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

АБАС ще си партнира в дейността със сродни и други неправителствени организации, 

като във всеки конкретен случай УС ще обсъжда направените предложения за 

сътрудничество и участие в съвместни проекти. 

 

По т.5 от дневния ред: 

УС обсъди направените от правителството предложения за промени в АПК и взе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Да се изготви проект за декларация от името на АБАС във връзка с 

предложението за промяна на чл.63 от ЗАНН, предвиждащо изменение в 

подсъдността на делата при касационно обжалване на решения на PC, 

постановени по жалби срещу наказателни постановления. 

2. Изготвянето на проекто - декларацията се възлага на Лозан Панов и Анелия 

Ананиева. 

 

По т.6 от дневния ред: 

След направените разисквания УС взе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Избира за говорител на АБАС Георги Петров член на УС. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

ПРОТОКОЛЧИК: 

   /Анелия Ананиева/ 


