ПРОТОКОЛ№4
Днес 26.09.2014г. 11.30 ч. в х."Калиакра",к.к. „Албена" по предложение на
председателя на УС на АБАС се проведе заседание на УС на Асоциацията на
българските административни съдии. На заседанието присъстваха Б.Магдалинчев,
председател на УС на АБС, Вл.Първанов, зам.председател на УС на АБАС и членовете
Светлана Борисова,Тинка Косева, Нели Дончева и Кремена Борисова. Отсъстваха
членовете на УС Веселелина Тенева, Галина Карагьозова и Весела Павлова.
Заседанието бе открито от председателя на УС на Асоциацията
Б.Магдалинчев.Председателя констатира наличието на необходимия кворум за
провеждане на заскеданието.
След констатациата за наличието на кворум,председателя на УС предложи
заседанието да се проведе при следния дневен ред:
1 .Определяне дневния ред на Общото събрание на АБАС.
2.Финансово осигуряване на Общото събрание.
3.Обсъждане на алтернативен вариант за място на Общото 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 2014г.
съобразно Статута на наградата.
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.
По т.1 от дневния ред:
Б.Магдалинчев:Колеги.на
заседанието
на
УС
п
роведено
на
25.06.2014г.приехме решение Отчетно-изборното събрание на Асоциацията да се
проведе на 28.11.2014 г. като определехме място за провежданетго му в гр.Хисаря и
възложихме на члена на Асоциацията,след негово съгласие по телефона,той да поеме
опранизацията по провеждане на събранието.До този момент колегата Георги Петр
ов.председател на Пловдивския административен съд не ме е уведомил за предприети
от него действия в тази насока, а времето наближава и ние трябва да имаме яснота по
този въпрос.Някой от вас да има информация за това.
Св.Борисова:Аз нямам информация дали колегата Петров е предприел нещо,но
много ме съмнява това да го е направил.Трябва да му се обадим и час по-скоро да се
информираме за да пр едприемем алтернативни действия.
Тинка Косева:Аз също мисля,че едвали е направил нещо,но нека първо да
проверим.
Кремена Борисова:Ако той не е направил нищо аз предлагам събранието да се
проведе в Правец,там е много хубаво.
Вл.Първанов:Нека се свържем с Петров е се уточним,иначе съм съгласен за
Правец.
Св.Борисова:Аз скоро бях там и е много хубаво.На занятието което се проведе
там на организатора Ал.Николов беше предложена много изгодна цена-някъде около
60-70 лв. на ден,която включваше нощувка,закуска,обяд и вечеря а също фитнес и
термалната зона.Отделно,че комплекса е много хубав.

Б.Магдалинчев:Аз още сега ще направя опит да се свържа по елефона с Георги
Петров и веднага ще ви уведомя.Колеги,на позвъняването ми по телефона никой не
отговаря.Продължгаваме и предлагам следния дневен ред на Отчетно-изборното
събрание за 28.11.2014г.:
1 .Отчетен доклад за дейността на УС на Асоциацията за 2014 г.
2.Финансов отчет за дейността на Асоциацията през 2014г.
3.Проект на годишен бюджет на Асоциацията за 2015г.
4.Доклад на Контролния съвет.
5.Избор на ново ръководство на Асоциацията-Управителен съвет и Контролен
съвет.
6.Разни
7.Връчване на наградата „Студент по право за 2014г."
8.Лекция на тема „Проблемни моменти по Закона за устройство на територията
и Закоина за кадастъра и имотния регистър".
Колеги,по така предложения дневен ред за Общото събрание имате ли
предложения.
Вл.Първанов:Аз нямам предложения. На място ще формираме мандатна
комисия за проверка на изискуемият се по устава кворум и комисия по избора.
Св.Борисова:Предлагам да гласуваме така предложения дневен ред на
събранието.
Т.Косева:Да гласуваме дневния ред.
Б.Магдалинчев:Колеги,подлагам на гласуване предложения от мен дневен ред
на Отчетно-изборното събрание за 28.11.2014т.Който е съгласен,моля да гласува.
След гласуване по т.1 членовете на УС на АБАС единодушно приеха следното
РЕШЕНИЕ:
ПРИЕМАТ предложения дневен ред за Отчетно-изборното събрание за
28.11.2014г.
Председателя Б.Магдалинчев:Колеги,минаваме по т.2 от дневния ред.
Уведомявам ви,че междувремнно се свързах с колегата Петров от Пловдив и той ми
каза,че до момента не е предприел никакви действия по организация на Общото
събрание в Хисаря.За това ви предлагам да обсъдим въпроса събранието да бъде
проведено в гр.Правец и се предприемат действия в тази насока.
Кр.БорисовагАз съм съгласна събранието да бъде проведено в Правец.
Св.Борисова:Аз също съм съгласна,там е много хубаво и дано ни направят
добра оферта. Искам да попитам,с какви финансови средства разполага Асоциацията
към този момент.
Б.Магдалинчев:Мисля.че към този момент Асоциацията разполага някъде с
около 15-16000 лв. по сметка.И в тази връзка предлагам понеже е Отчетно-изборно
събрание да поемем по-голяма част от разноските,особено ако ни се предложи добра
оферта от страна на хотела.Ако е Ол инклузив предлагам да поемем разходите за
нощувката на 28.11.2014г„ вечерята на 28.11.2014г., закуската и обяда на 29.11.2014г.,
разходите за залата, кафе-паузите в деня на събранието, отделно за наградата „Студент
по право за 2014г." в размер на 1000 лв. и хонорара на лекторите съобразно вече
приетите решения на УС, а при изгодно предложение и втора нощувка на 29.11.2014г.
Вл.Първанов:Колко ще ни струва всичко това?
Св.Борисова:Ако поемеме всички тези неща,предполагам,че ще дойдат много
повече членове на Асоциацияна,може би около 70-80 човека.

Вл.Първанов:При това положение и ако ни предложат цена за Ол инклузив
около 60-70 лв. на човек,това ще бъде около7-8 хил.лв.,които при наличните пари
мисляле можем да си го позволим.
Св.Борисова:И аз мисляле можем да си го позволим.До сега останалите сродни
организации поемат всичко на тези събрания.Ние не сме го правили до момента и
можем да си го позволим.
Б.Магдалинчев: Колеги.предлагам да гласуваме решение за финансовото
обезпечаване на Отчетно-изборното събрание на 28.11.2014г.Който е съгласен с
предложението,което направих,моля да гласува.
След гласуване по.т.2 от дневния ред,члентовете на УС единодушно приеха
следното
РЕШЕНИЕ:
УС НА АБАС за Отчетно-изборното събрание на 28.11.2014г.в гр.Правец да
поеме разходите за нощувката на 28.11.2014г., вечерята на 28.11.2014г., закуската и
обяда на 29.11.2014г., разходите за залата, кафе-паузите в деня на събранието, отделно
за наградата „Студент по право за 2014г.'" в размер на 1000 лв. и хонорара на лекторите,
а при изгодно предложение и втора нощувка на 29.11,2014г.
Б.Магдалинчев:Колеги,с решението пот.2 практические взехме решение и по
т.З от дневния ни ред а именно събранието вместо в Хисаря да се проведе в
Правец,както първоначално бяхме решили.такале не е необходимо да приемаме
отделно решение по тази точка.
Вл.Първанов:Да,не е необходимо изрично решение за това.
Св.Борисова:Да,съгласна съм.
Б.Магдалинчев:Колеги.минаваме на т.4 от Дневния ни ред,да определим
висшето учебно заведаяние
на което да предложим да излъчи студент по
право,редовна форма но обучение,на който да бъде връчена наградата ни „Стедент по
право на годината" за 2014 г. при съобразяване с изискванията на Статута на
наградата. Само ви напомням изискването на Статута,че наградата се присъжда на
студенти от Юридическите факултети в страната на ротационен принцип.До този
момент тази награда е връчвана на студенти от Юридическите факултети на
Софиийския университет, Пловдивския университет, Русенския
университет и
Великотърновския университет и не можем да се повтаряме.
Т.Косева:Аз имам предложение,тази година наградата да бъде връчена на
студент от Юридическия факултет на Варненския свободен университет.Ако колегите
се съгласят,аз поемам ангажимента с организацията.
Н.Дончева:Аз не възразявам,до момомента там не сме връчвали награда.
Кр.Борисова:Аз също не възразявам.
Вл.Първанов:Аз също не възразявам.
Б.Магдалинчев:Колеги.подлагам на гласуване предложението на колегата
Т.Косева.
След гласуване по т.4 от дневния ред членовете на УС с единодушие приеха
следното
РЕШЕНИЕ:

НАГРАДАТА на Асоциацията на българските административни съдии „Студент
по право на годината" за 2014 г.в размер на 1000 /хиляда/ лева да бъде връчена на
студент по право в неравностойно положение,редовна форма на обучение от
Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец
Храбър",избран въз основа на критериите установени в Статута на наградата на АБАС,
като предложението бъде направено от Декана на факултета най-късно до 30 октомври
2014г. измежду най-малко три кандидатури придружено с академична справка за
кандидатите,
справка
за материалното
им
положение,
информация
за
извънакадемичните занимания на всеки един от тях
Препис от решението на УС със Статута на Асоциацията набългарските
административни съдии да бъде изпратен на Декана на Юридическия факултет на
Варненския свободен университет чрез Тинка Косева, председател на Варненския
административен съд и член на УС на АБАС.
Председателя
заседанието,поради кое

дневния ред на

/Б.Магдалинчев/

