
РЕШЕНИЯ УС НА БФАС 23.04.2013 Г. 

 

1. УС на БФАС взе решение за спиране на лиценза на АСК ”Школа за 
автомобилни пилоти – П.Жеков” за неопределен период от време. 
Предоставя възможност на състезателите на клуба да се прехвърлят към 
друг АКС. Поради липсата на виновно поведение на състезаващите се за  
АСК”Школа за автомобилни пилоти – П.Жеков”, последните ще имат 
възможност да се прехвърлят в друг АСК без да търпят финансови 
санкции за това.     

Мотиви: 
УС на БФАС счита, че следва да мотивира горното си решение. Волята 

на настоящото ръководство на БФАС е да бъде създаден ред в дейността на 
Федерацията като бъдат зачитани принципите на спортната етика, 
съблюдаване на разпоредбите на вътрешните актове на БФАС от всички 
деятели в автомобилния спорт, спазване на разпорежданията на 
компетентните лица, както по време на всеки от стартовете от спортния 
календар на БФАС, така и през времето между самите състезания. 

Гласуваното доверие от ОС на БФАС към настоящия УС задължава 
последния да се ръководи от един основен принцип, а именно: 
„Благоденствието на автомобилния спорт в Бъглария”.  

УС счита, че тъкмо горният критерий е отправната точка за взимане на 
правилни решения в управлението на автомобилния спорт. 

За да се произнесе със становище по Казуса „Павел Жеков” УС веднъж 
кредитира извършените одити, които представляват официални документи по 
отношение да посочените в тях обстоятелства. Извършеният одит не установи 
задължения на  АСК ”Школа за автомобилни пилоти – П.Жеков” така, както са 
посочени в представения на ОС от 10.04.2013 г. документ. 

След изявлението на г-н Павел Жеков, че не е получавал посочената 
сума, но въпреки това е автор на подписа, поставен под документа, УС счита, 
че се създава ситуация на явно противоречие, което обяснява недоволството 
на част от членската маса на ОС на БФАС. 

От една страна УС не е разследващ орган и не притежава необходимата 
компетентност да извършва разследване по създалата се ситуация, а от друга 
счита, че доколкото страните ясно са декларира позициите си, то няма какво 
повече да бъде изяснено от УС на БФАС. 

Същевременно случаят не следва да се приема за нормално събитие, 
което бързо да бъде забравено.  

УС не знае дали обвиненията срещу г-н Павел Жеков са основателни или 
не, но въпреки това, счита, че доколкото е потвърден от г-н Жеков подписът му 
под едно смущаващо изявление, то следва да бъде спрян лицензът на АСК 
”Школа за автомобилни пилоти – П.Жеков” за неопределен период от време. 

УС приветства всяко действие оттук нататък, което би внесло 
допълнителна яснота по възникналия казус и ще способства за разкриване на 
обективната истина. Докато последната не бъде изяснена УС счита, че следва 
да се спре лицензът на АСК ”Школа за автомобилни пилоти – П.Жеков”. 



2. УС на БФАС взе решение да намали наказанието отнемане на 
състезателни права от 12 на 6 месеца.   

Мотиви:  
За да вземе решение за кумулативното налагане на парична глоба и 

отнемане на състезателни права от 12 месеца на г-н Росен Даскалов, 
настоящият УС бе воден от следните критерии при определяне на вината на 
състезателя, а именно: 1/ неговото поведение и реакция, и 2/ възпитателния 
ефект от наказанието за състезателя. 

Настоящият УС на БФАС гласува пълно доверие на всички длъжностни 
лица при изпълнение на служебните им функции. Техните разпореждания са 
задължителни за всички АСК и състезатели по време на стартовете от всяко 
състезание  от календара на БФАС. Несъгласието срещу решения и 
разпореждания на длъжностните лица се обективира в жалби и протести, 
съгласно определения за това ред. Недопустими са, каквито и да било 
пререкания и преки спорове с длъжностните лице, а още повече отправяне на 
обиди и непристойно поведение спрямо последните. 

Санкцията на г-н Росен Даскалов е определена спрямо поведението и 
реакциите му към длъжностните лица. 

УС като взе предвид, че г-н Росен Даскалов поднесе в присъствието на 
УС и съответните длъжностни лице извинение за поведението си, като взе 
предвид, че не е санкциониран за предходни провинения, като взе предвид, че 
състезателят отчита грешките си, както и че е изпълнил задължението си да 
заплати наложената от УС глоба в размер на 1 000 лв., УС счита, че следва да 
намали наказанието за отнемане на състезателни права на водача от 12 на 6 
месеца. 

За пълнота на мотивите за взетото решение УС счита, че основната цел 
на едно наказание е да доведе до възпитателен ефект по отношение на 
провинилия се, в случая състезател. Настоящият УС никога не е налагал 
наказания, единствено за да реализира самоцелно това си рестриктивно 
правомощие. 

Не на последно място, УС държи да отбележи на г-н Росен Даскалов, 
както и на всеки друг участник в състезания от календара на БФАС, че 
задължение на всеки един пилот е да познава Годишната наредба и 
прилежащия за съответната дисциплина правилник. УС заедно с подкрепата на 
дългогодишни деятели в спорта успя да създаде ясни правила, които 
състезателите и техните АСК следва добре да познават и да спазват. Въпреки 
това, всеки път когато даден състезател или АСК се чувства ощетен от 
решение на длъжностно лице, то следва да сезира по утвърдения ред 
надлежните органи, а не да влиза в пряка конфронтация. 

Макар и да реши да намали наказанието на г-н Росен Даскалов, УС 
счита, че това решение няма да е изпълнило своето значение, ако г-н Даскалов 
повтори грешките си при стартовете, следващи изтичане на остатъка на 
наказанието му. 

 

 



3. След разглеждане и изслушване на новопредставени материали 
реши да отмени наложеното на Стоян Радев наказание. 

Мотиви: 
УС на БФАС кредитира автентичността на представения аудио запис, 

отразяващ разговорът между г-н Стоян Апостолов и г-н Стоян Радев и 
останалите длъжностни лица на ЗМ”Хасково” 2012 г. След внимателно 
изслушване констатира, че макар и подвластни на моментната емоция 
страните общуват в добър тон без да отправят обидни  думи и изрази една към 
друга. От една страна УС не счита, че г-н Стоян Апостолов е следвало да иска 
обяснения по този начин от длъжностните лица. За това му нарушение УС е 
наложил наказание на г-н Стоян Апостолов. От друга страна, УС не счита, че г-н 
Стоян Радев или някое от присъстващите длъжностни лице е провокирало и е 
било причина за възникналата ситуация. 

С оглед на горното, УС реши, че следва да бъде отменено наказанието 
на г-н Стоян Радев, във връзка с новопредставените материали, които внесоха 
допълнителна яснота по казуса. 

4. УС взе решение да връчи почетна грамота на г-н Курти Куртев за 
заслугите и професионализма му като фотограф, отразяващ 
автомобилния спорт през последните десетилетия. УС кани г-н Куртев на 
следващото заседание на управителния орган за връчване на грамота и 
парична бонификация. 

5. С оглед на взетото решение на ОС на БФАС, проведено на 
10.04.2013 г. УС освобождава като член на Спортния трибунал г-н Теодор 
Тодоров тъй като същият заема длъжност като член на УС на БФАС.  

С публикуване на настоящото решение УС предоставя 14 дневен 
срок на членовете на БФАС да изпратят писмени предложения до БФАС 
за кандидатура във връзка със запълване на 5-членния състав на 
Спортния трибунал при БФАС. 

Освен имената на кандидатурите предложителите следва да посочат 
и конкретните качества, които притежават техните кандидати във връзка с 
длъжността – член на Спортния трибунал на БФАС. 

 
6. Внася корекции и одобрява проекто-договор между БФАС и ЮЛ 

вносител на бранда Jack Daniel’s за реклама с цел подпомагане на 
дисциплината Дрифт. 

След одобряване на проекта от страна и на рекламодателя възлага 
на Председателя на БФАС да подпише окончателния договор за реклама. 

 

 

 

 


