РЕШЕНИЯ УС НА БФАС 15.01.2013 г.

РЕШЕНИЕ 1: За АСК, изключени от БФАС с решения на УС на БФАС от
01.03.2012 и 20.03.2012г. определя следните крайни срокове за погасяване
на задълженията
-

За АСК”Интерспийд НГ” (с писмо Вх.No 189/10.12.2012 клубът
предлага погасяване на задълженията в рамките на 4 години)
решава да изиска изплащане в рамките на 2 години, считано от
датата на настоящето решение.

-

Приема предложението на АСК”Стари столици”, който е внесъл
половината сума на 10.12.2012, за издължаването с останалата сума
до 01.07.2013 г.

-

За АСК"ФОРД БЪЛГАРИЯ" се счита, че е изключен неправомерно,
тъй като на този клуб УС на БФАС изрично е възложил
организирането и провеждането на Рали Хеброс 2010 и 2011 г.

-

СБА Русе не е член на БФАС и не може да бъде санкциониран.

-

АСК”Вромос Жакен” е изплатил задълженията си напълно.

На база решение на УС на БФАС от 10.05.2011 г. АМСК”4х4 София”,
АСК”АРА Моторспорт” и АСК”Ефко рейсинг” нямат задължения към
БФАС.
На база направен одит от сметната палата в МФВС за разходите по
Рали”България”2010 не е установено неправомерно изразходване на
средства. Следователно „Школа за автомобилни пилоти – П.Жеков”
няма задължения към БФАС.
Възстановяване на членството на упоменатите в решението АСК ще се
подложи на гласуване на следващото Общо събрание на БФАС.
РЕШЕНИЕ 2: УС на БФАС обръща внимание на Стоян Апостолов, член на
УС и на Стоян Радев, Председател на Спортните комисари на
ЗМ”Хасково”2012 за некоректното им поведение и отношение един към
друг на ЗМ”Хасково”2012, като ги предупреждава, че при повторна проява
ще им бъде наложена финансова санкция.

РЕШЕНИЕ 3:
Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел - „Българска
федерация по автомобилен спорт” /БФАС/, гр. София, рег. по ф.д. №
32505/92 г. по описа на СГС, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква
на 05.04.2013 г. от 11:00 ч. в зала „София” при БЧК - гр. София, ул.
„Джеймс Баучер” № 76, редовно Общо отчетно събрание на сдружението
при следния дневен ред:
1. Доклад на Управителния съвет за дейността на БФАС за 2012 г.
2. Приемане на бюджет на БФАС за 2013 г.
3. Приемане на молби от членове на УС на БФАС за освобождаването
им като членове на управителния орган на БФАС и избор на нови
членове на освободените места.
4. Вземане на решения по жалбите на изключените от БФАС клубове.
5. Приемане на нов Устав на БФАС.
Регистрацията на делегатите ще започне от 09:30ч. на 05.04.2013г.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, както и чл. 25 от
Устава на Сдружението събранието ще се проведе същия ден в 12:00 часа,
на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите
се членове.
РЕШЕНИЕ 4: УС на БФАС избра за предедател на Техническата комисия
към БФАС Георги Вълчев.

