
Протокол № 008 
 
 

От заседание на УС на БФАС от 14.08.2017 

 

 

Днес, 19.07.2017 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 – чрез пълномощник 

                                                              3/ Калоян Станчев 

                                                              4/ Слави Славов – по телефона 

                                                              5/ Антон Антонов – чрез пълномощник 

 6/ Стефан Драганов 

                                                              7/ Христо Стоилов 

За Председател на днешното заседание на УС бе избран Владимир Илиев, а за 

протоколчик- Никола Ваканов 

Г-н Калоян Станчев притежава пълномощно от г-н Антон Антонов, за представянето му в 

заседанието на Управителния съвет. Г-н Владимир Илиев притежава пълномощно от г-н 

Александър Ковачев, за представянето му в заседанието на Управителния съвет. Г-н Слави 

Славов беше включен по всички точки по телефона.  

 

 

Заседанието протече при предварително обявения дневен ред, а именно: 

 



1. Предложение на Председателя на УС на БФАС за смяна на 

Управителя на "Рали Пул България"ЕООД. 

Председателя на УС на БФАС предлага г-н Калоян Станчев да бъде избран 

за Управител на „Рали Пул България” ЕООД   

УС на БФАС приема предложението за г-н Калоян Станчев да бъде избран 

за  Управител на "Рали Пул България"ЕООД. 

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

 

2. Предложение на Председателя на УС на БФАС за участие на БФАС 

в Гранд програма на ФИА за 2018 година.     

УС на БФАС приема участието в Гранд Програма на ФИА за 2018. 

УС на БФАС възлага на Работна група в състав: Александър Ковачев, 

Христо Стоилов и офиса на БФАС, да направят необходимите постъпки за  

кандидатстването по Гранд програма на ФИА за 2017 и 2018 година. 

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

3. Рали календар за 2018 година (дискусия). 

УС на БФАС възлага на Слави Славов и Рали Комисия да изготвят проект 

на Календар за Рали шампионат за 2018 г., в срок до 31.08.2017 г. 

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

 

 

4. Рали "Сливен 2017" (подготовка, доклад на организатора). 

 

 

5. Предложение за определяне на работни групи, за изготвяне и 

промени в Наредба, Специални правилници и спортния календар 

за 2018 година. 



УС на БФАС реши да създадът работни групи, които да включат 

Отговорниците от УС на БФАС по ресор заедно с председателите на 

комисиите и в срок до 15.09.2017 г. да дадът становище за промени в 

наредбата и спортния календар. 

 

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

 

 

6. Запознаване на членовете от УС на БФАС с текущата 

кореспонденция на администрацията. 

 

7. Други 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 


