
 

Протокол № 001 

 

 

от заседание на УС на БФАС от 26.01.2017 

 

 

Днес, 26.01.2017 г., в гр. София, в офиса на БФАС  

на бул. Тодор Каблешков №55 А, ет. 2, офис 3,  

се проведе заседание на УС на БФАС,  

на което присъстваха членовете на УС, както следва: 

 

1. Владимир Илиев 

2. Александър Ковачев 

3. Калоян Станчев 

4. Слави Славов 

5. Антон Антонов 

6. Стефан Драганов 

7. Христо Стоилов 

 

За Председател на днешното заседание на УС  

бе избран Владимир Илиев,  

а за протоколчик - Никола Ваканов 



Заседанието протече при предварително обявения дневен ред, а именно: 

 

 

1. Наредба за организиране и провеждане на автомобилно 

състезание за 2017 г. 

 

УС на БФАС приема „Наредбата за организиране и провеждане на 

автомобилни състезания за 2017 г.” 

 

Решението е взето с 5 гласа „ЗА”, 0 против и 2 въздържал се. 

 

 

2. Специални правилници 2017 г.  

 

УС на БФАС приема специални правилници по дисциплини: 

 

1 – Затворен маршрут  

2 – Планинско изкачване 

3 – Крос Кънтри Рали 

4 – Раликрос 

5 – Автокрос 

6 – Драг, 

7 – Дрифт 

8 – Гимкхана  

9 – Е-рали и автомобили с алтернативни енергии. 

 

Решението е взето с 7 гласа „ЗА”, 0 против и 0 въздържал се. 



Специалните правилници за дисциплините Рали и Рали спринт не 

бяха разгледани поради забавяне на предложенията за допълнения и 

изменения за 2017 г. Приемането на тези правилници бе отложено за 

следващото заседание на УС. 

 

 

3. Спортен Календар – 2017 г. 

 

УС на БФАС приема Спортен Календар за 2017. Окончателният 

вариант на Спортния Календар ще бъде публикуван след крайното 

решение на ФИА касаещо датите на ралитата от Балканска зона на  

ЕРТ-шампионата, които са част и от Националния шампионат. 

 

Решението е взето с 7 гласа „ЗА”, 0 против и 0 въздържал се. 

 

 

4. Приемане на нови членове”. 

 

УС на БФАС приема за нови клубни членове: 

 

– АСК „Плевен Автоспорт” 

– АСК „Флат-Аут” 

 

Решението е взето с 7 гласа „ЗА”, 0 против и 0 въздържал се. 

 

 

 



5. Проект на Устав на БФАС. 

 

Предложението на Комисията за промяна на устава на БФАС да се 

публикува на официалния сайт на Федерацията, с цел предварително 

запознаване със съдържанието от страна на членовете и подготовката им 

за Общото събрание. 

 

Решението е взето с 7 гласа „ЗА”, 0 против и 0 въздържал се. 

 

 

6.  Доклад/отчет за дейността на  БФАС за 2016 г. 

 

Поради изчерпване на времето решението по тази точка беше 

отложено за следващото заседание на УС. 

 

Решенията са взети с 7 гласа „ЗА”, 0 против и 0 въздържал се. 

 

 

7. Разни 

 

Поради изчерпване на времето решението по тази точка беше 

отложено за следващото заседание на УС. 

 

Решенията са взети с 7 гласа „ЗА”, 0 против и 0 въздържал се. 

 

 

В 23:35 ч. заседанието бе закрито. 


