
П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвег на 

Асоциация на българските административни съдии 

На 31.01.2013 г. от 13:20 ч., в гр. София, бул. „Ал. Стамболийски" № 18, в 

съответствие с устава на Асоциацията на българските административни съдии 

/АБАС/, се проведе заседание на Управителния съвет. На заседанието присъстваха 

членовете на АБАС, както следва: 

Председател: Б. Магдалинчев 

Зам. Председател: В.Първанов 

Членове: 

Г. Карагьозова 

Т. Косева 

Кр. Борисова 

Н. Дончев 

В. Тенева 

В. Павлова 

Заседанието бе открито от Б. Магдалинчев, председател на АБАС 

Председателят констатира, че необходимият кворум за провеждане на заседание е 

налице. 

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание, 

председателят, предложи то да се проведе при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

Точка 1: Предложение на председателя на АБАС - Б. Магдалинчев, за 

приемане на решение от У С относно евентуално увеличение на размера на 

членския внос, който ще бъде събиран за 2013г, както и дата до кояго същият 

следва да се събере. 

Точка 2: Предложение на председателя на АБАС за планиране и изготвяне 

на график за работата на Асониацията за 2013 г. 



Точка 3: Приемане на решение от УС на АБАС във връзка с постъпило в 

Асоциацията предложение същата да стане колективен член на „Съюза на 

юристите в България" при годишен членски внос в размер на 80 лева. 

Точка 4: Обсъждане на предложение да бъдат събрани адресите на 

електронните пощи на членовете на Асоциацията във връзка с осъществяване 

директна връзка с тях. 

Точка 5: Предложение да бъде напомнено на членовете на АБАС да 

обърнат особено внимание и да следят сроковете във връзка с подаване на 

декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси. 

Точка 6: Доклад на председателя на АБАС - Б. Магдалинчев за изпратено 

до Асоциацията писмо от Председателя на комисия „Публична комуникация" при 

ВСС, във връзка с постъпило при тях заявление за достъп до общсствсна 

информация от „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и 

администрацията". 

Точка 7: Други. 

по Точка 1: 

След проведено обсъждане членовете на Управителния съвет на АБАС 

взеха единодушно решение членският внос за 2013г. да се запази в предвидения в 

устава на Асоциацията размер, като същият следва да бъде събран до 01.03.2013г. 

и преведен по сметка на Асоциацията. 

РЕШЕНИЕ по Гочка 2: 

След проведено обсъждане членовете на Управителния съвст на АБАС 

единодушно решиха да бъдат искани предложения от членовете на Асоциацията 

във връзка с мероприятия и семинари, организирани по линия на АБАС през 2013 

г. Също така единодушно приеха решение за организиране на 4 основни 

мероприятия в 4 региона на страната. 

РЕШЕНИЕ по Точка 3: 

След запознаване с предложението АБАС да стане колективен член на 

Съюза на юристите в България, УС не взе решение в тази връзка, като членовете 



прецениха, че се нуждаят от допълнително време, за да се обсъдят и обмислят 

предложението. 

по Тонка 4: 

УС на ЛБАС взе единодушно решение Н.Първанов да осъществи връзка по 

e-mail с председателите за административните съдилища, от които да изиска 

списъци с адресите на електронните пощи на членовете на Асоциацията, съдии в 

съответния административен съд. 

по Точка 5: 

УС на АБАС взе единодушно решение В.Първанов да напомни на членовете 

на Асоциацията за задължението им по чл. 12 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси, чрез председателите на съответните 

административни съдилища или лично по mail, ако адресът на същия е 

предоставен на Асоциацията. 

по Точка 6: 

Председателят на АБАС докладва писмото, както и отговора по отношение 

направеното искането, като съответно АБАС не дава съгласие във връзка с 

искането на заявителя за предоставяне достъп до обществена информация „за 

конкретно извършени дейности в областта на правораздаването и съдебната 

система" по смисъла на Решение № 24.5 от Протокол № 53/13.12.2012г. на ВСС и 

за „реализирани проекти в правораздаването в съдебната система" по смисъла на 

Решение № 4.3 от Протокол № 1/10.01.2013г. на ВСС , по съображения, че в 

цитираните решения на ВСС не се съдържат такива изисквания. 

по Точка 7: 

Членовете на У С на АБАС обсъдиха необходимостта от изготвяне на 

обобщен списък на теми за обучения, които биха представлявали интерес от 

страна на членовете на Асоциацията. УС единодушно реши тази дейност да бъде 

възложена на Г. Карагьозова. 

С това поради изчерпване на дневния ред, заседанието на УС на АБАС бе 

закрито. 
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Протоколист: 

/М. Маринова/ 


