
Решения от заседание на УС на БФАС, проведено в централата на Федерацията на 

04.11.2013 г. от 12:00 часа. 

 

УС е в състав: 

1/ Радослав Козлеков – лично; 

2/ Георги Пенчев – лично; 

3/ Никола Николов – лично; 

4/ Теодор Тодоров – лично; 

5/ Стоян Апостолов – лично. 

 

Налице е необходимият кворум за гласуване по точките от дневния ред. 

Гости на заседанието: г-н Иван Шопов и г-н Георги Славейков 

 

Решения: 

 

1/ Взема решение за съкращаване на щатна длъжност „Експерт международно 

сътрудничество”. Да се предприемат действия за прекратяване на трудовото 

правоотношение със служителя, заемащ съкращаваната щатна длъжност. 

 

2/ Взема решение за съкращаване на щатна длъжност „Организатор спортни 

мероприятия”. Да се предприемат действия за прекратяване на трудовото 

правоотношение със служителя, заемащ съкращаваната щатна длъжност. 

 

3/  Взема решение за създаване на нова щатна длъжност „Главен секретар” при БФАС. 

Възлага на Председателя на БФАС да назначи на трудово правоотношение, избрано от 

него лице на новооткритата щатна длъжност. 

 

4/  Взема решение да бъде проведен семинар –среща, с цел изготвяне на спортен 

календар 2014 г. с организаторите Рали, Планинско и Затворен маршрут, в това число и 

с председателите на комисиите: съдии, рали, планинско, затворен маршрут и комисията 

по сигурност. Срещата ще се проведе на 05.11.2013 в гр. Стара Загора 

 

5/  Взема решение да се изиска от всеки действащ член на БФАС удостоверение за 

актуално състояние от съда по регистрация на съответното АСК. УАС да се изпратят в 

срок до 30.11.2013 г. на следния ел. адрес: gvozdeykov@bfas.bg. Удостоверенията 

трябва да са издадени не по-рано от 01.09.2013 г. Следва да се представят цветни копия. 

Член на БФАС, който не изпрати удостоверение за актуално състояние от съда по 

регистрация на съответното АСК ще бъде наказан с глоба в размер на 100 лв. 

 

 Мотиви: УАС са необходими да послужат за актуализиране на водения при 

Министерството на младежта и спорта регистър на АСК, членове на БФАС. 

Неподаване от страна на членовете на БФАС на изисканите УАС в срок ще доведе до 

преки санкции за самата Федерация. 

 

6/  Взема решение да се въведе унифицирано в неговия минимум наказание от 6/шест/ 

месеца лишаване от права/длъжност на лица, които отправят обиди към свои колеги, 

длъжностни лица, зрители, държат се непристойно с тях или по какъвто и да било 

начин проявяват физическа сила. Минималното наказание влиза в сила от днес и се 

прилага за напред. УС има право по своя преценка да налага наказания за посочените 

провинения и в по-голям размер. 



7/  Взема решение на Ивайло Петков (АСК „Ивко Моторс”) да бъде наложено 

наказание лишаване от състезателни права за срок от 6/шест/ месеца, считано от 

01.01.2014 г. 

 

 Мотиви: УС взе предвид жалбата на Стоян Апостолов и обяснението на Ивайло 

Петков по повод на инцидентът между тях на писта Дракон-2 от 20.10.2013 г. Бяха 

изслушани преките впечатления на свидетелите на инцидента Никола Николов и 

Христо Стоилов. 

 Очевидците не могат да посочат кой е провокатор на инцидента тъй като те са се 

появили след неговото начало. Участвали са при удържането на Ивайло Петков (АСК 

„Ивко Моторс”), който е нанесъл удар на Стоян Апостолов. 

 При гласуване на настоящото решение членът на УС на БФАС г-н Стоян 

Апостолов не участва при гласуването. УС държи да подчертае, че при мотивиране на 

решението му няма и не може да има значение длъжността на г-н Стоян Апостолов 

като член на УС. 

 През миналата и настоящата спортна година УС санкционира не една проява на 

агресия или обида от към членове на БФАС, състезатели, длъжностни лица и др. УС е 

напълно непоколебим в позицията си, че всяко доказано непристойно поведение и 

проява на агресия ще бъдат сериозно санкционирани. 

 Доколкото не може да се установи кой е провокатор на възникналия конфликт 

между Ивайло Петков (АСК „Ивко Моторс”) и Стоян Апостолов, тъй като и двете 

страни в писмените си становища посочват противоположни твърдения, то УС следва 

да се фокусира при решението си върху обстоятелства, за които е събрало 

доказателства. 

 От думите на свидетелите Никола Николов и Христо Стоилов се установява, че 

прояви на физическа агресия е осъществена от Ивайло Петков (АСК „Ивко Моторс”). 

Стоян Апостолов не е отговарял на физическите интервенции и провокации на Петков. 

 С оглед на горното Ивайло Петков (АСК „Ивко Моторс”) се е държал 

непристойно по време на писта Дракон-2 от 20.10.2013 г., за което и следва да бъде 

наказан. 

 За пълнота следва да се отбележи, че е неправилно твърдението на Ивайло 

Петков (АСК „Ивко Моторс”), че инцидентът между двамата се е случил след края на 

награждаването и не е повлиял негативно на мероприятието. УС възприема, че краят на 

едно спортно мероприятие настъпва след като състезатели, екипажи, длъжностни лица, 

комисари, маршали, зрители и др. напуснат мястото на състезанието, което включва в 

себе си, както самото трасе, така и щабът, администрацията, трибуни, зони за зрители и 

др. По време на инцидента длъжностните лица са били на мястото. 

 Решението на УС е окончателно. 

 

8/ Наказва с последно предупреждение за отнемане на състезателни права за 

12/дванадесет/ месеца г-н Пламен Камбуров и г-н Илия Царски по повод на 

възникналия между двамата инцидент на Писта „Бургас”. 

 Мотиви: УС счита, че всички забележки относно сигурността на трасето са 

основателни и следва да бъдат взети под внимание при следващото му провеждане. 

 Подобни пропуски в сигурността са недопустими и ще бъдат следени най-строго 

през следващия сезон. Обезпечаването на сигурността от страна на организаторите на 

спортни прояви от календара на БФАС за 2014 г. ще бъде самостоятелно условие за 

провеждане на отделен етап или на състезанието изобщо. 

 УС счита, че решенията на спортните комисари са правилни, навременни и 

компетентни.  



 УС счита, че решенията на Спортния трибунал при БФАС са правилни и 

обективни. 

 УС приема аргументите на спортните комисари и Спортния трибунал. 

 УС счита, че относно инцидента следва да се кредитира изготвената от в.л. инж. 

Стефан Каменов Мутафчиев авто-техническа експертиза. Вещото лице инж. 

Мутафчиев е експерт, включен в списъка на специалистите, утвърдени за в.л. от 

комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ и се ползва от Съда. 

 Изготвената от в.л. инж. Стефан Каменов Мутафчиев авто-техническа 

експертиза е безпристрастна, компетентна и подробна. УС не счита, че следва да 

преразказва или да преповтаря заключенията на експерта. 

 Изводът, който си прави УС от видените видео записи и най-вече от изготвената 

експертиза е, че състезател с № 6 е следвал своята състезателна траектория, продължил 

е да се движи направо и поради стесняване на пистата в този участък автомобил № 1 е 

напуснал платното с левите си колела. 

 От горните документи в УС се формира убеждението, че състезател с № 6 е 

следвал своята състезателна траектория и не е бил длъжен да я променя само защото 

автомобил № 1 е бил в участък, в който се е стеснил пътя. Състезател № 1 сам е взел 

решение да извърши подобен заход и е преценил риска от съответната маневра.  

 Експертизата сочи, че състезател с № 6 е защитавал състезателната си 

траектория, но е имал възможност да се отклони на дясно и да даде възможност на 

Състезател № 1 да се върне на пистата.  

 Експертизата не сочи в нито един момент, че състезател с № 6 е избутал от 

трасето автомобил № 1. 

 УС счита, че с маневрата си, за да изпревари състезател с № 6, състезателят 

Илия Царски е поел по своя преценка непремерен риск, които е предопределил 

настъпването на инцидента. 

 Непосредствено преди настъпване на инцидента от прегледаните видео записи 

се забелязва конктакт между двата автомобила. 

 За пълнота следва да се отбележи мнението на членовете Теодор Тодоров и 

Никола Николов, които смятат, че една от причините за настъпване на инцидента е 

побутване от  състезател с № 6 на автомобил № 1. 

 Това тяхно впечатление от видеозаписите не е установено в експертизата на 

вещото лице. 

 Поради горните съображения, УС счита, че проявите на двамата състезатели по 

време на Писта „Бургас” 2013 г. са укорими и следва да бъдат санкционирани, с оглед 

на което бе взето горепосоченото решение:  

 Наказва с последно предупреждение за отнемане на състезателни права за 

12/дванадесет/ месеца г-н Пламен Камбуров и г-н Илия Царски по повод на 

възникналия между двамата инцидент на Писта „Бургас”. 

 

9/ Взема решение поради допуснати сериозни нарушения и пропуски относно 

сигурността и охраната на рали Средна гора, да се отнеме правото на АСК 

„Интерспийд нова генерация” и правата на г-жа Валя Панталеева като директор да 

организира и провежда рали Средна гора за една година. За да бъде проведено рали 

Средна гора то трябва да покрие критериите за съответствие за провеждане на 

състезание от националния рали шампионат за 2014г и да бъде организирано от друг 

АСК член на БФАС. 

 

10/ Взема решение поради допуснати сериозни нарушения и пропуски относно 

сигурността и охраната на планинско „Пещера” 2013г. то да не бъде включено в 



календара за национален шампионат за 2014г. Наказва с лишаване от заемане на 

позиции като длъжностни лица в организацията на състезанията по Планинско за една 

година лицата: г-н Георги Славейков и г-н Румен Манолов. 

 

11/ Взема решение за създаване на организация по обучение на всички маршали, които 

обслужват състезанията от шампионата, като след полагане на изпит да получат 

сертификат и да бъдат заведени в картотека към БФАС. Обучението да става по 

регионални зони и да бъде създадена комисия която да контролира тяхната работа. 

 

12/  Взема решение и наказва Г-н Сави Панайотов с последно предупреждение за 

отнемане правата му като директор на рали „Стари столици” за 12/дванадесет/ месеца 

по повод възникналия конфликт между него и група състезатели на рали Стари столици 

2013г. УС счита, че поведението му в спора със състезателите е било непристойно за 

заеманата от него длъжност Директор на рали Стари столици като следва всяка една 

молба или жалба трябва да бъде приемана без значение дали ще бъде уважена или 

отхвърлена. 

 

 


