БЮЛЕТИН №001
ЗА ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И
ПРОВЕЖДАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ НА БФАС – 2017г.

На заседания на УС на БФАС с Протокол №002/10.02.2017г. и
Протокол №003/21.02.2017 г. (с електронно гласуване) бяха утвърдени
следните текстове и промени в Наредбата:
Чл.12. За всяка категория се въвеждат 4 национални нива/категории на
квалификация:
12.1.1.Ниво/Категория A – това е най-високата национална категория и
позволява да се заема тази длъжност на всички международни състезания,
стига да не се изисква ФИА лиценз.
12.1.2.Ниво/Категория В – тази Категория позволява да се заема длъжност
на всички национални състезания, а на международните под надзор.
12.1.3.Ниво/Категория С – тази Категория позволява да се заема длъжност
на всички локални състезания, а на националните под надзор.
12.1.4.Ниво/Категория „Стажант-St.” – тази Категория позволява да се
заема длъжност на всички локални състезания, а на националните под
надзор.
Чл. 12.2.
- За 2017 г. БФАС ще лицензира доброволци и официални лица от
01.01.2017 г. до 30.04.2017 г., след тази дата посочените лицензи ще се
издават с 50% увеличение на таксата. Лицензите се получават в офиса на
БФАС или при поискване с куриер за сметка на получателя.
- Категориите A, B, C и Стажант-St. изцяло заместват и се приравняват на
досегашните Републиканска, Първа, Втора и Трета категории.
- Притежателите на определена категория запазват правото си тя да бъде
приравнена към новите изисквания.
- Лицензът на официалното лице е валиден до края на календарната
година/ за три години, до 2020 г., в случай, че в този период някой

повиши категорията си, същия трябва да заплати сумата за
съответната категория.
- Лицензите се завeждат в лицензионен рeгиcтър, който ще бъде обявен на
официалния сайт на БФАС.
Чл.12.3.4.1 да стане Чл. 12.3.5.
Чл.12.3.5. да стане Чл. 12.3.6.
12.4. Преквалификацията на доброволците и официалните лица, както и
водената статистика на назначенията и оценка се осъществява съгласно
Приложение „V“. Придобитата категория да се запазва за 3 години, но се
упражнява след ежегодно издаден лиценз.
Чл.13.3.1. Спортен директор (за рали, рали спринт, планинско изкачване и
крос кънтрирали) Текста в скобите става (за всички дисциплини).
Чл.30. За нова хомологация на състезателен автомобили или подновяване
на изтекла такава се подава заявление до БФАС за нейното предоставяне.
Към молбата се прилага платежно нареждане за заплатена такса в размер:
- 150 лв. за първоначална автомобилна хомологация
- 150 лв. за първоначална хомологация + 30 лв. за всеки следващ
вариант опция или допълнение към хомологацията.
Чл.39.5. - Текста „Отборно класиране” да отпадне от чл. 39.5. от
Наредба-2017 на БФАС
Чл.41.3. – „Крайно годишно класиране по групи, дивизии, серии и класове
се обявява при условие, че в мин. 50% от прoвeдeнитe състезания са се
формирали cъoтвeтнитe групи и клacoвe. За това класиране се вземат:
Резултатите от всички проведени състезания.”
Текста в червен цвят се заменя с:
„Крайно годишно класиране по групи, дивизии, серии и класове се
извършва при условие, че в мин. 50% от прoвeдeнитe състезания са се
формирали cъoтвeтнитe групи и клacoвe.Това класиране се извършва
съгласно чл.41.2.”
Чл.42.3. – „Отборен годишен победител е този отбор събрал най- много
точки.”
Текста се променя на :
„Отборен годишен победител е този отбор събрал най- много точки, при
спазване на чл.41.2.”

Чл.45.14. Да изпратят по електронен път в БФАС, в срок от 3 дни след
приключване на състезанието, протоколи от заседанията на спортните
комисари, а в срок от 48 часа след приключване на състезанието да
представят стартов списък и официално крайно класиране, и списък на
длъжностните лица участвали в провеждането му за които се изисква
квалификация, както и тяхната квалификация; отделно от Рейс директора
да представи оценка за длъжностни лица с недостатъчна компетентност за
лиценза им по информация от съответните отговорници. . Отделно Рейс
директора да представи оценка за длъжностни лица, които са под
негово ръководство. В прoтивeн случай ще им бъде отказано
провеждането на последващи състезания, както и всички последствия
включени в настоящата Наредба.

