
Решения по точките от дневния ред на заседание на УС на БФАС, проведено в 

централата на Федерацията на 04.10.2013 г. от 10:00 часа. 

 

УС е в състав: 

1/ Радослав Козлеков – лично; 

2/ Георги Пенчев – лично; 

3/ Никола Николов – лично; 

4/ Теодор Тодоров – лично. 

 

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

 

Решения: 

 

1/ Докладва се постъпила жалба с вх. № 289/24.09.2013 г. от АСК Автотранс 

рейсинг тийм относно Затворен маршрут Бургас 2013. 

Макар и наименована жалба, от постъпилия документ не става ясно да се 

обжалват конкретни решения. 

В този смисъл УС на БФАС цени жалба с вх. № 289/24.09.2013 г. от АСК 

Автотранс рейсинг тийм като уведомителен документ, отразяващ създадените в 

неговия автор впечатления относно изпълнението на функциите на г-н Димитър 

Георгиев като рейс-директор на Затворен маршрут Бургас 2013. 

Посочените в жалбата действия/бездействия на рейс-директора на Затворен 

маршрут Бургас 2013 Димитър Георгиев не съставляват нарушения на 

разпоредбите на НАРЕДБА НА БФАС ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ 

НА АВТОМОБИЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ 2013 или на СПЕЦИАЛЕН 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ НА 

ЗАТВОРЕН МАРШРУТ 2013 год. 

В кръга на правомощията(оперативната самостоятелстност) на рейс-

директора е било да вземе по своя преценка дадено решение, в резултат на което 

да предприеме определено действие или да се въздържи от такова. 

Доколкото наведените в жалбата на АСК Автотранс рейсинг тийм действия 

на рейс-директора Димитър Георгиев не съставляват нарушение на правилника и 

наредбата за 2013 г., то последният е действал правомерно, формирайки 

решенията си съгласно вменената му компетентност на рейс-директор на 

състезанието. 

 

2/ Докладва постъпило Предложение с вх. № 190/24.09.2013 г. от АСК 

„Казанлък моторспорт”. 

УС благодари на Председателя на АСК „Казанлък моторспорт” за 

направените предложения. В голямата си част предложенията към настоящия 

момент са обсъждани от УС. 

Уведомява АСК „Казанлък моторспорт”, както и всички заинтересовани 

страни, че предстои провеждане на  нарочна дискусия с участието на Съдийската 

комисия, Комисията Писта и Планинско, организатори и клубове по важни за 

автомобилния спорт въпроси. 

Подробният дневен ред, датата, часът и мястото на провеждане на 

нарочната дискусия ще бъдат обявени в интернет страницата на БФАС не по-

късно от 7-дни преди определената дата на събитието. 

 

3/ БФАС е заявила участието си в Национална спортна панорама 2013-10-06 



4/ Отлага гласуване по тази точка от дневния ред за следващото заседание 

на УС 

 

5/ По Заявление № 194/01.10.2013 г. на АСК Автоцар рали сервиз УС ще 

вземе отношение след като завърши производството пред Националния спортен 

трибунал на БФАС. 

 Във връзка с поставените искания УС на БФАС указва на АСК Автоцар 

рали сервиз, че има право да представи пред УС официални 

документи(прокурорски постановления и др.), събрани в хода на официалното 

разследване на органите на следствието и прокуратурата на станалия инцидент на 

Затворен маршрут Бургас 2013. 

 В случай, че АСК Автоцар рали сервиз представи пред УС официални 

документи, събрани в хода на официалното разследване на органите на 

следствието и прокуратурата на станалия инцидент на Затворен маршрут Бургас 

2013, то същите ще бъдат кредитирани като официални свидетелстващи 

документи относно съдържащите се в тях факти и обстоятелства. 


