
 

 

Протокол № 009 
 
 
 

От заседание на УС на БФАС започнало на 

27.10.2017, продължено на 07.11.2017  и 

завършено на 29.11.2017. 

 

 

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, чрез пълномощника си Александър Ковачев 

                                             5/ Антон Антонов, чрез пълномощника си Калоян Станчев 

                                             6/ Стефан Драганов  

                                             7/ Христо Стоилов 

 

За Председател на днешното заседание на УС бе избран Владимир Илиев. 

 

 



Заседанието протече при предварително обявения дневен ред, а именно: 

 

 

 

1. Разглеждане на предложенията за промени в Наредбата за 2018 год. 

 

УС на БФАС утвърди и приема Наредба 2018 г.  
 

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

 

2.  Проект за Спортен календар 2018 г. 

 УС на БФАС утвърждава Проект на Спортен Календар 2018, след 

подписване на споразумения с организаторите. 

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

 

3. Класирания по Дисциплини. 

 

УС на БФАС, утвърждава изпратените от спортните комисии крайни класирания по 

дисциплини, и взе решение те да бъдат поместени на официалния сайт на БФАС. 

 

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

 

4. Награждаване  2017 на БФАС г. 

  

УС на БФАС взе решение Награждаването за 2017 г. да се проведе на 16.12.2017 г. от 

12:00 часа, в гр. София „ зала София” в  /сграда Интерпред/. УС на БФАС утвърждава 

бюджет за организация и провеждане на годишно награждаване до размер на 13 000 лв. 

УС на БФАС, обръща внимание на всички призьори, че присъствието им е 

задължително с официално облекло. 

 

5. Решение за III – ти кръг от Рали спринт шампионат на България. 

 

УС на БФАС, взе решение на основание  Чл.41.2.3.от Наредба 2017, и поради 

непровеждане на два от кръговете, да направи годишно класиране на базата на две 

проведени състезания.                    

 

Решението е взето с 6 гласа „ЗА”,0 против и 1 въздържал се. 

 

 6. Разглеждане на Писма от членове на БФАС. 



- Писмо от АСК Черна котка 

УС разгледа предложението от АСК Черна котка и реши да се организира 

допълнителна среща с представители на клуба. 

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

 

- Писмо от АСК КА-2 Рейсинг Тийм 

Съгласно чл.26.3  от Наредба за 2018 г., УС на БФАС, разрешава включването на 

новосформираната Купа Енеос в Национален шампионат по Затворен Маршрут и Писта 

за 2018 г., след сключване на споразумение между БФАС и АСК КА-2 Рейсинг Тийм. 

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

 

-  Писмо от АСК Мегапорт 

УС на БФАС взе решение след получено становище от „Рали комисия към БФАС”, да 

отговори на „АСК Мегапорт” 

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

 

- Писмо от Председателя на Национален спортен трибунал към БФАС 

УС на БФАС  разгледа сигнала от г-н Ганчо Баев, и взе решение да отговори на г-н 

Баев, като му предложи трибунала да изготви правилник за дейността си. 

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

 

- Писмо от АСК Автоцар  

УС на БФАС разгледа писмата от г-н Илия Царски и изгледа видио материала 

предоставен от същия, като изслуша г-н Илия Царски и неговият адвокат г-н Добранов, 

както и разгледа писмо от Спортния директор на ”Шипка-Дамасцена-2017” г-н 

Николай Мончев с Вх. №114/10.11.2017 г. 

УС на БФАС, реши да спре временно всички права на г-н Николай Мончев, като 

официално лице, във връзка с провеждане на разследване относно действията му като 

Спортен директор на състезание по планинско изкачване „Шипка-Дамасцена 2017”, 

проведено на 21-22.07.2017 г.  

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

 

- Писмо от АСК Мегапорт  

УС на БФАС не приема становището на Рали комисията, относно годишното 

отборно класиране в дисциплина Рали. УС на БФАС приема за база официалните 

резултати на Рали Стари Столици, утвърдени от Спортните комисари и взема за 

база свое решение относно присъждане на половината точки за всички класирания 

от Рали Троя-2017, кръг от НРШ за 2017 г. 

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

 

 

 

 

 



 

7. Разни 

 

       -   УС на БФАС гласува бюджет по 100 евро за командировъчни, за участието 

на 8 бр. официални лица, представители на БФАС в годишен семинар на ФИА, 

който ще се проведе на 12-13.01.2017 в Дъблин. 

Решението е взето с 4 гласа „ЗА”, 3 против и 0 въздържал се. 

 

- УС на БФАС взе решение да предложи за  участие в комисиите на ФИА 

следните лица: 

Александър Ковачев – Комисия Крос Кънтри Рали 

Георги Янакиев – Комисия по Затворените трасета 

Веселин Кабаджов – Комисия Драг 

Пламен Иванов – Комисия Рали 

Дияна Стоянова – Комисия жените в спорта 

Емил Захариев – Комисия Планинско изкачване 

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

 

 

 


