
 
 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л    

на Общото събрание  

на Асоциация на българските административни съдии 

 

Днес, 21.05.2021 г., в гр. Пловдив, общ. Куклен, парк "Родопи", местност Здравец, Еко 

хотел Здравец се проведе Общо събрание на Асоциация на българските административни съдии 

(АБАС) с председател Владимир Първанов и протоколист Цветелина Кирова. 

Заседанието се откри в 16.00 часа. 

Владимир Първанов:  Колеги, преди да започнем, следва да изберем мандатна комисия 

по проверка на кворума.  

Любомир Гайдов: Предлагам съдия Диан Василев за председател и съдия Мирела 

Добрева – Георгиева за член на комисията. 

Владимир Първанов:  Предлагам съдия Стела Динчева.  

Присъстващите членове на общото събрание на АБАС приеха с единодушие избора на 

членове на мандатната комисия - съдия Диан Василев за председател и съдиите Мирела Добрева 

– Георгиева и Стела Динчева за членове на комисията. 

Стела Динчева: Съобщавам, че след извършена проверка на присъстващите и 

преброяване на представените пълномощни на настоящото Общо събрание на Асоциацията, 

присъстват лично 54 от членовете на АБАС и са представени пълномощни от 53 членове, или 

общо 107. Налице е необходимият кворум, съгласно чл. 15, ал. 1, изр. 1 от Устава на 

Асоциацията за провеждане на събранието, поради което няма пречка за откриване на същото 

и провеждането му.   

Владимир Първанов: Предлагам съдия Мария Попова, член на УС на АБАС, да бъде 

председателстващ на събранието. 

Присъстващите членове на общото събрание на АБАС приеха с единодушие 

председателстващ на събранието да бъде съдия Мария Попова.  

Мария Попова: Уважаеми колеги, добре дошли! Искам да ви благодаря, че успяхте да 

присъствате на днешното събрание. Нека преминем към същинската част на събранието в 

съответствие с предварително обявения дневен ред, а именно:  

1. Избор на мандатни членове на Управителния съвет на Асоциация на българските 

административни съдии. 

2. Избор на мандатни членове на Контролния съвет на Асоциацията. 

По точка първа от дневния ред очакваме вашите предложения, като самата аз искам да 

предложа съдия Радина Карамфилова – Десподска. Дългогодишен съдия и професионалист в 

работа си.  

Стела Динчева: Искам да предложа двама от досегашните членове на УС, а именно съдия 

Владимир Първанов и съдия Сибила Симеонова. 

Светлана Борисова: Здравейте на всички! Аз предлагам за член на УС съдия Марио 

Димитров – председател на 3то отделение на ВАС. Имам много добри впечатления от него като 

човек и като съдия, винаги е показвал своето желанието за работа към Асоциацията. Ще се 

радвам да бъде избран за член на Управителния съвет. 

Полина Богданова – Кучева: Според мен трябва да има приемственост и в тази връзка 

предлагам съдия Мария Попова, която беше досегашен член на УС. Винаги е проявявала голям 



 
 

 

интерес и се е включвала с огромен ентусиазъм и желание във всички инициативи на 

Асоциацията. Смятам, че ще подтикне и нови колеги за една още по добра и ефективна работа 

през новия мандат.  

Мария Попова: Благодаря! 

Десислава Кривиралчева: Аз смятам, че член на УС на АБАС може да бъде и съдия от 

АС Пазарджик, който е един от най-натоварените съдилища в страната по статистика, затова 

предлагам съдия Мариана Шотева – председател на АС Пазарджик. Мисля, че притежава 

всички необходими качества за това да бъде член на УС. Има свежи идеи, комуникативна е, 

умее да работи в екип. 

Александър Митрев: За да спазим принципът за приемственост предлагам съдия Явор 

Колев. Притежава безспорни организационни умения и енергия, които да предаде на новите 

членове на съвета.  

Аделина Ковачева: Предлагам Любомира Мотова за член на управителния съвет, 

дългогодишен съдия, работила е в две отделения на ВАС, познава достатъчно материя. 

Борислав Милачков: Аз предлагам съдия Елена Янакиева – председател на Варненския 

административен съд. 

Мария Попова: Благодаря, колеги! Има ли други предложения? За сега кандидатурите са 

точно девет. 

Владимир Първанов: При така направените предложения ви предлагам да гласуваме 

анблок. Ако сте съгласни с това, моля, да гласувате за гласуване анблок, т.е. по процедура. 

Добре, благодаря ви. Имаме съгласие за гласуване анблок. Пристъпваме към гласуване.  

Мария Попова: Моля, гласувайте.  

След проведено гласуване на първа точка от дневния ред със 106 гласа „за“ и 1 глас 

„против“ Общото събрание на Асоциация на българските административни съдии прие 

следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

ИЗБИРА мандатни членове на Управителния съвет на Асоциация на българските 

административни съдии, както следва:  

1. Владимир Първанов 

2. Сибила Симеонова 

3. Марио Димитров 

4. Мария Попова 

5. Мариана Шотева 

6. Явор Колев 

7. Любомира Мотова 

8. Елена Янакиева 

9. Радина Карамфилова - Десподска 

 

Мария Попова: Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред, а именно избор на 

мандатни членове на Контролния съвет на АБАС. Моля, за вашите предложения. 

Любка Петрова: Първо искам да благодаря на колегите, че подкрепиха кандидатурата на 

съдия Радина Карамфилова, защото знаете от години настоявам, че АССГ трябва да бъде 

мотивиран и да участва активно в дейността на Асоциацията. Със съдия Карамфилова работя 



 
 

 

от няколко години и съм впечатлена от нейната работоспособност и ентусиазъм и аз мисля, че 

тя ще бъде едно добро попълнение към този съвет. 

На фона на мотива за приемственост струва ми се, че в Контролния съвет трябва да останат 

хора все пак, които са работили активно за Асоциацията, затова предлагам колегите съдия 

Любомир Гайдов и съдия Мария Тодорова, но предлагам и едно ново лице съдия Бисер Цветков. 

Той макар и да не присъства днес на събранието, аз съм разговаряла с него и той ми е дал 

неговото съгласие. Смятам, че той е едно чудесно попълнение в Контролния съвет с оглед 

неговите надзорни и контролни функции и дългогодишния му стаж като съдия. 

Мария Попова: Колеги, има ли други предложения за членове на Контролния съвет, ако 

не, предлагам да гласуваме анблок направените предложения. Няма други предложения. 

Съгласни ли сте да гласуваме анблок? Съгласни сте. Моля, гласувайте. 

След проведено гласуване на втора точка от дневния ред със 107 гласа „за“ и 0 гласа 

„против“ Общото събрание на Асоциация на българските административни съдии прие 

следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

ИЗБИРА мандатни членове на Контролния съвет на Асоциация на българските 

административни съдии, както следва:  

Любомир Гайдов 

Мария Тодорова 

Бисер Цветков 

   

С това дневният ред на заседанието на Общо събрание на Асоциация на българските 

административни съдии бе изчерпан и събранието бе закрито. 

 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………………………. 

                                                                                         /Владимир Първанов/ 

 

 

         

       ПРОТОКОЛИСТ:…………………………………... 

          /Цветелина Кирова/ 


