ПРОТОКОЛ
Днес, 20.09.2011г., от 14 часа в гр. София се проведе редовно заседание на
Управителния съвет на Асоциацията на българските административни съдии, на което
присъстваха: Стефка Стоева, Елга Цонева, Мариана Лазарова, Георги Петров и Анелия
Ананиева. Отсъстват Панайот Генков, Румяна Папазова, Лозан Панов и Атанас
Вълков.
Заседанието протече при следния дневен ред:
І. Организационни въпроси във връзка с провеждане на отчетно – изборно събрание
на АБАС за 2010г. и семинар за участниците.
ІІ. Обсъждане на въпроса за продължаване на договора с „Юридическа
енциклопедия” ООД за поддържане сайта на АБАС.
По т.І от дневния ред:
Г-жа Стоева докладва въпросите относно организацията по провеждане на отчетно
– изборно събрание на АБАС за 2010г. и семинар за участниците.
След направените разисквания УС взе с единодушие следните
РЕШЕНИЯ:
І.1. Отчетно – изборното събрание на АБАС за 2011г. и семинарът за участниците в
него да се проведе в гр. Велико Търново на 02.12.2011г.
І.2. Да се съберат и обобщят всички направени предложения от членовете на
асоциацията за промени в Устава.
І.3. Да се изпрати писмо до декана на ЮФ в Пловдивския университет за посочване
на трима студенти, отговарящи на критериите, определени от УС за награждаване с
годишната награда от 1 000лв.
І.4. Да се проучат условията, предлагани от дружества – изпълнители за
изработването на значки с логото на АБАС за всички членове.
І.5. Да се обсъдят направените предложения за съдия на годината за цялостен
принос в административното правораздаване – съдия Веска Тенева и съдия Румяна
Папазова. Определя разход от 150 лв. за закупуване на картина за награждаване на
избрания съдия.
І.6. Да се събере информация за имената на съдиите от АС – Варна, данъчно
отделение, направили шест преюдициални запитвания до Съда на ЕС през 2010г.
Определя разход от по 100 лв. за закупуване на картини за награждаване на
посочените съдии.
І.7. След приключване на събранието да се проведе семинар на тема: Отговорността
на общините за вреди, причинени на граждани от незаконосъобразни действия,
бездействия и административни актове. За участие като лектори да се поканят
съдиите от ВАС Таня Куцарова и Йовка Дражева.
І.7. Председателят на УС да изтегли 3 000лв. за покриване на разходите за
провеждане на събранието и семинара.

По т.2 от дневния ред:
Г-жа Стоева запозна членовете на УС с въпроса, свързан с изтичане на срока с
дружеството, поддържащо сайта на АБАС.
След направените разисквания УС взе с единодушие следното
РЕШЕНИЕ:
Да се продължи срока на договора с „Юридическа енциклопедия” ООД за
поддържане сайта на АБАС с една година.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
ПРОТОКОЛЧИК:
( Анелия Ананиева )

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:
( Стефка Стоева )

