
 

 

Протокол № 003 
 
 

на УС на БФАС от 21.02.2017 

Днес, 21.02.2017 г., се проведе , гласуване по електронен път 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 

 

По предложение на Председателя на БФАС – Владимир Илиев, на 

вниманието на членовете на УС, бяха пуснати за решение чрез гласуване 

следните предложения:  

Предлагам, на вашето внимание една форма за Електронно гласуване за 

спешни решения, която се използва от Комисиите на ФИА. Това ще ни 

спести време и ще бъдем по-гъвкави в нашата дейност. Като начало Ви 

предлагам да гласуваме по следните няколко точки: 

1 - Предложение: 

УС на БФАС, взима решение, да приеме електронната форма на гласуване, 

като официално призната с цел оперативност в управлението на БФАС. 



2 – Предложение: 

Чл.12.  За всяка категория се въвеждат 4 национални нива/категории на 

квалификация:  

12.1.1.Ниво/Категория A – това е най-високата национална категория и 

позволява да се заема тази длъжност на всички международни състезания, 

стига да не се изисква ФИА лиценз.  

12.1.2.Ниво/Категория В – тази Категория позволява да се заема длъжност 

на всички национални състезания, а на международните под надзор. 

12.1.3.Ниво/Категория С – тази Категория позволява да се заема длъжност 

на всички локални състезания, а на националните под надзор.  

12.1.4.Ниво/Категория „Стажант-St.” – тази Категория позволява да се 

заема длъжност на всички локални състезания, а на националните под 

надзор. 

Чл. 12.2. 

 - За 2017 г. БФАС ще лицензира доброволци и официални лица от 

01.01.2017 г. до 30.04.2017 г., след тази дата посочените лицензи ще се 

издават с 50% увеличение на таксата. Лицензите се получават в офиса на 

БФАС или при поискване с куриер за сметка на получателя.  

-  Категориите A, B, C и Стажант-St. изцяло заместват и се приравняват на 

досегашните Републиканска, Първа, Втора и Трета категории. 

 - Притежателите на определена категория запазват правото си тя да бъде 

приравнена към новите изисквания.  

- Лицензът на официалното лице е валиден до края на календарната 

година/ за три години, до 2020 г.,  в случай, че в този период някой 

повиши категорията си, същия трябва да заплати сумата за 

съответната категория. 

 - Лицензите се завeждат в лицензионен рeгиcтър, който ще бъде обявен на 

официалния сайт на БФАС. 

Чл.12.3.4.1 да стане Чл. 12.3.5. 

Чл.12.3.5. да стане Чл. 12.3.6. 



12.4. Преквалификацията на доброволците и официалните лица, както и 

водената статистика на назначенията и оценка се осъществява съгласно 

Приложение „V“. Придобитата категория да се запазва за 3 години, но се 

упражнява след ежегодно издаден лиценз. 

 

3 – Предложение: 

Получени са документи за членство от АСК  „Мегапорт” 

Получени документи: 

1 – Вносна бележка за внесени такси за регистрация и такса за 

разглеждане. 

2 – Удостоверение за актуално състояние. 

3 – Съдебно решение. 

 

4 – Предложение: 

През 2016 г., е подписана Декларация от Иван Сашов Иванов, за 

задължение в размер на 1500 лв., на база наказание с Протокол №04 на 

Спортните комисари от 10.07.2016г. на Раликрос Криводол-2016. Същия е 

декларирал, че ще изплати в лично качество като автомобилен пилот 

съответната сума на четири равни вноски по 375 лв. Падежите на вноските 

са изтекли, като последната е била до 15.11.2016 г., до момента е изплатена 

само първата вноска.  

Клубът  от който е бил лицензиран състезателя през 2016 е превел всички 

такси за организиране на състезания през 2017 година, предварително. 

Предлагаме да гласуваме решение, с което да освободим от задължение 

клуба АСК „Старт-Н-Киводол”, и остатъка от сумите да се изискат от 

декларатора.  

 

 

 



Гласували по електронен път, както следва: 

ИМЕ ПРЕДЛ. 

1 

ПРЕДЛ. 

2 

ПРЕДЛ

3 

ПРЕДЛ.

4 

Владимир Илиев да да да да 

Калоян Станчев да да да да 

Александър Ковачев да да да да 

Антон Антонов да да да да 

Христо Стоилов - - - - 

Слави Славов - - - - 

Стефан Драганов - - - - 

 

Предложенията са приети с 4 гласа „ЗА” и 3 „не участвали в 

гласуването”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


