
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я 

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 

(Do 
{Боян Магдалинчев 

Лредседател на A%AC 

Умщаеми господин Жагдалинчев, 

Използвам възмощюстта да поздравя (Вас и целия екрп на 
българската асоциация на административните съдии по случай 

мероприятията на 'Европейската асоциация, на крито сте 
домакин. 

Организацията на това събитие е поредния факт за вашата 
неуморна работа и лична съпричастност в тази така трудна и 

натоварваща дейност. 
УТозволете ми да изразя и дълбокото си уважение 

прецизността и високия професионализъм, с крйто работите. 
(Убеден съм, че и в бъдеще кдто Председател наЯЯЯС ще се / 

ръководите от идеалите на професията и ще работите все таА 
всеотдайно и с курах^в защита на българския народ. / 

\ у 
Суващние: \лл\ 
Теорги %рлев /хШ 

/ПредседателнйЬлС/ 

София, бул. "Александър Стамболийски" 18, тел. 94 04 461, факс 981 87 51 



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ГЛАВЕН ПРОКУРОР 

ДО 
ГОСПОДИН БОЯН 
МАГДАЛИНЧЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АБАС 

Уважаеми господин Магдалинчев, 

Искрено ценя и изказвам сърдечните си благодарности за отправената 
покана да присъствам на семинара на работната група по екологично право, 
както и да бъда част от събранието на Асоциацията на Европейските 
административни съдии. Вашето знание, отдаденост и ценен принос са от 
основно значение за ефективността на националните съдебни системи в 
областта на екологичното право. Разбирането на проблемите и тяхното 
решаване изискват тясно взаимодействие между държавните институции и 
различните неправителствени и професионални организации. Събития като 
днешното имат ключова роля и са централна част от осъществяването на 
мерките за по-ефективно правосъдие, за поддържането на общите ни 
ценности, за ефективното прилагане на правото на ЕС и функционирането на 
единния пазар, както и за изграждане на доверие. За съжаление, служебни 
ангажименти възпрепятстват моето присъствие, но бих искал да изкажа 
искрените си почитания към организираното мероприятие. 

Убеден съм, че Вие, като членове на Асоциацията на европейските 
административни съдии, познавате в детайли различията в правните системи 
и традиции в Европа, но и знаете, че това многообразие не е пречка за общи 
проекти и изграждане на мостове. Постигането на целите на Вашата 
Асоциация и защитаването на принципите и ролята на административното 
правораздаване в международен мащаб е не само работа, но и призвание. 

От сърце пожелавам да продължавате да работите още по-силно и още 
по-единни за утвърждаване на авторитета, приноса и постиженията на 
гилдията по целия свят и да защитавате и утвърждавате^принципите на 
правото и независимостта на професията! 

София, С УВ 
5 юни 2015г. 

СОТИР ЦАЦАРОВ 


