
 

 

Протокол № 002 
 
 

От заседание на УС на БФАС от 10.02.2017 

Днес, 10.02.2017 г., се проведе , на което участваха 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 следния дневен ред, а именно: 

 

1. – Приемане на нови членове: 

– АСК Григоров Рейсинг Тийм 

 

УС на БФАС приема, предложените клубове за нови клубни членове. 



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

 

 

2. – Приемане на Отчетен доклад за 2016 год. 

 

УС на БФАС приема Отчетен доклад за 2016 год. 

 

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

 

 

3. – Приемане на Проект на Бюджет – 2017 год. 

 

УС на БФАС приема Проект на Бюджет за 2017 г. 

 

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

 

 

4. – Приемане на предложение таксите за официалните лица да бъдат 

използвани за закупуване на екипировка.  

 

 

 УС на БФАС приема Предложението. 

 

 

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

 

5.- Промяна в Наредба 2017 год.  

Чл.13.3.1. Спортен директор (за рали, рали спринт, планинско изкачване и 

крос кънтрирали) Текста в скобите става (за всички дисциплини).  

 

Чл.30. За нова хомологация на състезателен автомобили или подновяване 

на изтекла такава се подава заявление до БФАС за нейното предоставяне. 

Към молбата се прилага платежно нареждане за заплатена такса в размер:  

- - 150 лв. за първоначална автомобилна хомологация 

- - 150 лв. за първоначална хомологация + 30 лв. за всеки следващ 

вариант опция или допълнение към хомологацията. 

 



Чл.39.5. -  Текста „Отборно класиране” да отпадне от чл. 39.5. от 

Наредба-2017 на БФАС   

 

Чл.41.3. – „Крайно годишно класиране по групи, дивизии, серии и класове 

се обявява при условие, че в мин. 50% от прoвeдeнитe състезания са се 

формирали cъoтвeтнитe групи и клacoвe. За това класиране се вземат: 

Резултатите от всички проведени състезания.” 

 Текста в червен цвят се заменя с: 

 „Крайно годишно класиране по групи, дивизии, серии и класове се 

извършва при условие, че в мин. 50% от прoвeдeнитe състезания са се 

формирали cъoтвeтнитe групи и клacoвe.Това класиране се извършва 

съгласно чл.41.2.” 

Чл.42.3. – „Отборен годишен победител е този отбор събрал най- много 

точки.” 

 Текста се променя на :  

„Отборен годишен победител е този отбор събрал най- много точки, при 

спазване на чл.41.2.” 

 

Чл.45.14. Да изпратят по електронен път в БФАС, в срок от 3 дни след 

приключване на състезанието, протоколи от заседанията на спортните 

комисари, а в срок от 48 часа след приключване на състезанието да 

представят стартов списък и официално крайно класиране, и списък на 

длъжностните лица участвали в провеждането му за които се изисква 

квалификация, както и тяхната квалификация; отделно от Рейс директора 

да представи оценка за длъжностни лица с недостатъчна компетентност за 

лиценза им по информация от съответните отговорници. . Отделно Рейс 

директора да представи оценка за длъжностни лица, които са под 

негово ръководство. В прoтивeн случай ще им бъде отказано 

провеждането на последващи състезания, както и всички последствия 

влючените в настоящата наредба. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

 

 

 

 

 



 


