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МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Начало

Търговски регистър

Търговски
регистър и
регистър на ЮЛНЦ

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец; ЮЛНЦ или клон на чуждестранно ЮЛНЦ

Въведете сбора:

За агенцията
Справки
Вписвания, заличавания и обявявания
Актуално състояние

Български

ЕИК: 1 2 1 8 8 6 9 8 1

състояние към дата
2 3

0 1

2 0 1 9

Търси

Изчисти

Справка по физическо или юридическо
лице
Справка за вписано обстоятелство или
обявен акт
Списък на запазени фирми/ наименования
Права върху фирма/ наименование

"СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ""
Сдружение
Общ статус

Актуален учредителен акт

Дело

Документи без партида
Назначения без партида
Документи без назначение

Основни обстоятелства
1. ЕИК/ПИК

121886981

20180426160338 История

Документи

2. Фирма/ Наименование

СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО
АВТОМОБИЛЕН СПОРТ"

20180426160338 История

Документи

3. Правна форма

Сдружение

20180426160338 История

Документи

5. Седалище и адрес на
управление

БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1680
район р-н Витоша
ж.к. Манастирски ливади, бул. ТОДОР
КАБЛЕШКОВ No 55А, ет. 2, офис 3

20180426160338 История

Документи

6б. Цели

Да развива и популяризира автомобилния
спорт, да съдейства за разширяване на
участието в организирания автомобилен спорт
и други спортни дейности; да създава и
поддържа правила и високи критерии за
открито и честно провеждане на
автомобилните състезания; да насърчава
участието в национални и международни
шампионати; да създава условия за
практикуване на спорта; да сътрудничи с
държавата и общините в подпомагането на
развитието на автомобилния спорт, борбата
срещу употребата на допинг и насилието,
откриването и подпомагането на спортните
таланти и подготовката на спортно- технически
кадри в областта на автомобилния спорт,
сътрудничество с държавата в превенция
срещу неразумното шофиране и
нерегламентираните състезания; да спазва и
популяризира хуманните принципи на спорта и
спортната етика, да съдейства за повишаване
на безопасността на движението и за
опазването на околната среда. Предмет на
дейност: Координира развитието,
практикуването и администрирането на
автомобилния спорт на национално ниво на
територията на страната, представлява своите
членове сред българските държавни органи и
други организации, както и пред
международните спортни организации;
предприема проучване, кандидатстване и
разработване на национални и/или
международни проекти, самостоятелно или в
сътрудничество със сродни организации;
извършва други дейности в областта на
автомобилния спорт съобразно разпоредбите
на Закона за физическото възпитание и
спорта.

20180426160338 История

Документи

20180426160338 История

Документи

Пререгистрирани търговци/ ЮЛНЦ
По входящ номер на заявление
Справка преобразувания за период
Обявени актове
Указания по подадени от нерегистрирани
търговци/ЮЛНЦ заявления
Справка несъстоятелност
Търговци/ЮЛНЦ в ликвидация
Електронни услуги
Нормативна уредба
Документи
Видео уроци
Новини
Връзки
Сигнали и предложения
Тестово подписване

6в. Средства за постигане
на целите

Подпомагане на дейността на спортните
клубове, развиващи организирания
автомобилен спорт; организиране и
провеждане на състезания от национален и
международен календар; взаимодействие с
държавата и международните спортни
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организации при формирането и
осъществяването на националната спортна
политика, в частност областта на
автомобилния спорт; участие при
разработване, реализация и отчитане на
резултатите от изпълнението на националната
програма за развитие на физическото
възпитание и спорта; отстояване на спортните
и професионалните интереси на спортисти,
специалисти, съдии и спортни деятели в
областта на автомобилния спорт, надзор за
спазване на Закона за физическото
възпитание и спорта и подзаконовите актове
по прилагането му от членовете на БФАС;
приемане на вътрешни нормативни актове,
правилници и методически указания, одобрени
от органите на БФАС; предоставяне на
спортни, технически и други услуги, свързани с
автомобилния спорт, предоставяне на
специализирана помощ и съдействие на
автомобилните спортни клубове чрез
информация, технически, правни и други
консултации, свързани с автомобилния спорт,
развитие на връзките и сътрудничеството със
сродните организации в страната и чужбина,
поддържане на контакт с членовете и тяхната
дейност; популяризиране на положителни
тенденции в развитието на автомобилния
спорт, популяризиране на своята дейност и на
резултатите от нея; организиране на
демонстрации с участието на изявени в
автомобилния спорт лица; предоставяне
възмездно на трети лица рекламни права и
права за телевизионно, радио и други видове
разпространение на спортни прояви, които
права БФАС притежава; участие в подходящи
и съответстващи на целите на Сдружението
други организации, форуми и структури, както
и всички допустими от закона и подходящи за
постигане на целите средства, включително, но
не само допълнителна стопанска дейност,
пряко свързана с основната дейност на БФАС
в съответствие с чл.З, ал.З от ЗЮЛНЦ.

6г. Предмет на
допълнителна стопанска
дейност

БФАС има право да извършва самостоятелно
от свое име, допълнителна стопанска дейност
в съответствие с чл.З ал.З от ЗЮЛНЦ под
формата на продажба на входни билети,
рекламни материали и сувенири, лични на
БФАС или предоставени от спонсори или
рекламодатели, предоставяне на телевизионни
и рекламни права, сключване на спонсорски и
рекламни договори, както и всяка друга
незабранена от законите стопанска дейност,
която е свързана с предмета на основната
дейност на БФАС, като приходите от тези
дейности се използват за постигането на
определените в този Устав цели; допълнителна
стопанска дейност, съгл. чл.18 от Устава:
спортни услуги /треньорски услуги,
20180426160338 История
предоставяне на спортни съоръжения и др./,
подготовка на кадри в областта на
автомобилния спорт; продажба на входни
билети, рекламни материали и сувенири;
предоставяне на телевизионни и рекламни
права, сключване на спонсорски и рекламни
договори; ремонт и техническо обслужване на
моторни превозни средства, подготовка на
състезателни, тренировъчни и други
автомобили; информационна дейност,
дейности по организиране на спортни
автомобилни състезания, както и други
дейности, свързани с изпълнението на целите
на БФАС и предмета на основната му дейност;
стопанска дейност съобразно чл.З ал.З от
ЗЮЛНЦ.

Документи

10а. Представляващи

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

20180426160338 История

Документи

12г. Органи

Управителен съвет - орган на управление

20180426160338 История

Документи

12д. Органи на
управление

Начинът, по който се определя мандатът:
Членовете на Управителния съвет се избират
от Общото събрание за срок от 5 (пет) години,
орган на управление: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
АНТОН СИМЕОНОВ АНТОНОВ
ХРИСТО ЛАЗАРОВ СТОИЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ
СТЕФАН ДРАГАНОВ ЗЛАТЕВ
СЛАВИ ТОДОРОВ СЛАВОВ
КАЛОЯН ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЗЛАТКОВ

20180426160338 История

Документи
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ПЕТКО НИКОЛОВ МАНОЛОВ
ЙОРДАН СТАНИМИРОВ ТОДОРОВ
ИВАН ТОДОРОВ ШОПОВ
17а. Определено за
извършване на дейност в
обществена полза

Да

20180426160338 История

Документи
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