
 

Протокол № 009 

 
 
От заседание на УС на БФАС от 07.03.2018 

 

 

 

 

Днес, 07.03.2018 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 - лично   

                                   

2/ Александър Ковачев – лично 

 

3/ Калоян Станчев – лично 

 

4/ Антон Антонов, чрез пълномощника си Калоян Станчев 

 

5/ Стефан Драганов, чрез пълномощника си Христо Стоилов       

                                                   

6/ Христо Стоилов – лично 

 

7/ Слави Славов, чрез пълномощника си Александър Ковачев                                                         

 

 

 

За Председател на днешното заседание на УС бе определен г-н Владимир Илиев. 

Заседанието протече при предварително обявения дневен ред, а именно: 



1. Рали България 2018 и Рали Сливен 2018 

УС на БФАС, реши: Организатор на „Рали България 2018”, да бъде Българска 

федерация по автомобилен спорт.  

Поради факти независещи от БФАС, УС на БФАС реши да бъде изпратено официално 

запитване до съответния отдел на ФИА за възможностите за промяна на датите на 

провеждане на „Рали България“ и „Рали Сливен“ 2018г.  За предприетите действия да 

бъде своевременно информиран СБА, в качеството му на АSN. 

УС на БФАС изпрати незабавно запитване до компетентния отдел на Международната 

автомобилна федерация ФИА, със следните предложения: 

За „Рали България“ беше предложена вместо 01 – 03.06.2018, нова дата: 02 – 

04.11.2018,а за „Рали Сливен"  беше предложена вместо 07 – 09.09.2018, нова дата: 27 – 

29.07.2018. Предложението беше изпратено с копие и до СБА. 

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

2. Изслушване на г-н Александър Ковачев съгласно решение по т. 6 от 

Протокол №007/16.02.2017 г. или представяне на изготвен от него доклад в 

случай на негово отсъствие. 

Г-н Александър Ковачев, беше изслушан и доклада му беше приет от УС на БФАС. 

Председателя г-н Владимир Илиев, напусна заседанието. 

3. Изслушване на г-н Георги Янакиев – младши – Председател на комисия 

„Безопастност” към БФАС във връзка с негово предложение в изпълнение 

на Решение по т. 1 от Протокол № 003 от 25.01.2018 г. 

Г-н Георги Янакиев, беше изслушан и УС на БФАС взе решение г-н Янакиев да 

предостави предложение до спортните комисии за излъчване на представители за 

комисия „Сигурност и безопастност”. 

4. Провеждане на дискусия за обсъждане на предложения за изготвяне на 

Проекто-бюджет на БФАС за 2018 г. 

Беше извършено изслушване на работен проект на бюджет на БФАС за 2018 г., в 

него бяха подробно представени размер на очакваните приходи и проектин размер 

на разходите по пера. УС на БФАС взе решение представения проект да бъде 

изпратен в електронен вид до всички членове на УС на БФАС, в срок не по-късно от 

09.03.2018 г., като същите следва да изпратят до офиса на БФАС, в срок до 

18.03.2018 г. предложения за корекция, който да бъдат разгледани на следващо 

заседание на УС на БФАС. 

Решението е взето с 6  гласа „ЗА”, 0  против и 0  въздържал се. 

5. Изслушване на г-н Христо Стоилов относно създаване на група „Купа 

Лада” към състезания на „Затворен Маршрут” 

УС на БФАС, изслуша доклада на г-н Христо Стоилов относно създаването на 

„Купа Лада”, и реши да бъде създадена Купа Лада, като самостоятелна серия към 

спортна дисциплина „Затворен маршрут”. УС на БФАС реши Комисия „Затворен 

маршрут” съвмесно с „Техническата комисия” да създаде работна група и в срок до 

25.03.2018 да представи пред УС на БФАС, предложения за промени в Специалния 

правилник за организиране и правеждане на състезания по „Затворен Маршрут”. 

Решението е взето с 6  гласа „ЗА”, 0  против и 0  въздържал се. 

 



6. Разглеждане на входяща и изходяща кореспонденция на БФАС. 

- Разглеждане на Жалба с Входящ № 32/22.02.2018 г. жалба от г-н Александър 

Ковачев 

Г-н Александър Ковачев- лично и като пълномощник на г-нт Слави Славов, изяви 

желание да се вземе решение по казуса на днешното заседание, но УС на БФАС, 

реши да вземе решение по тази жалба на следващото заседание на УС на БФАС. 

Решението е взето с 4  гласа „ЗА”,2  против и 0  въздържал се. 

- Разглеждане на Писма от АСК Стари Столици, АСК Дунев Рейсинг, АСК 

Автоцар Рали Сервиз, Становище от „Техническа комисия” и „Планинско 

изкачване”, след изслушване на Председателя на Комисия „Сигурност и 

безопастност”. 

УС на БФАС, реши Комисия „Планинско изкачване” и „Техническа Комисия”, да 

направят проучване и излезнат с становище относно противопожарните системи, 

както за автомобилите, така и за организаторите на спортни прояви. 

- Разглеждане не Писмо от г-н Николай Мончев 

УС на БФАС отложи разглеждането, до получаването на доклад от Комисия 

„Планинско изкачване” 

- Писмо от GPS Control 

УС на БФАС, разгледа Писмото 

- Писмо от г-жа Валя Панталеева  

УС на БФАС разгледа Писмото от г-жа Валя Панталеева и дава положителна оценка 

за провеждането на семинара, същата са предостави програма, тематичен план, 

списък на участници и лекторите провеждащи семинара в срок до 09.03.2018 г. 

Решението е взето с 6  гласа „ЗА”, 0  против и 0  въздържал се. 

- Писмо от Таньо Танев 

По предложение на г-н Георги Янакиев, УС на БФАС реши г-н Георги Янакиев и г-

н Таньо Танев да сключат споразумение за дължимите суми с което да уредят 

свойте финасови взаимотношения в интерес и на двете страни. 

Решението е взето с 6  гласа „ЗА”, 0  против и 0  въздържал се. 

7. Разни 

- Застраховки за автомобилни пилоти лицензирани към БФАС за 2018 г. 

 УС на БФАС, разгледа изпратените оферти до БФАС и утвърждава офертата на ЗК 

„Булстрад Живот” за 2018 г., предложена от Застрахователен брокер „Злати 365 

ЕООД”, и реши да се сключат застрахователни полици с покритие за „Цял свят” и за 

„България” за автомобилните пилоти лицензирани към БФАС за 2018 г. 

Решението е взето с 6  гласа „ЗА”, 0  против и 0  въздържал се. 

 



 


