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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАРТИНГ - НКС 

 
 
 
РАЗДЕЛ I. СТАТУТ И НАИМЕНОВАНИЕ. 
 
 
ЧЛЕН 1.1. БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАРТИНГ – НКС (национални картинг 

серии) е независимо доброволно сдружение с идеална цел на спортни клубове, които 
осъществяват дейности за развитието на спорта картинг в Република България и които 
признават настоящия устав. 

1.2. БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАРТИНГ - НКС е юридическо лице с нестопанска 
цел за осъществяване на дейност в обществена полза в областта на физическата култура 
и спорта. 

1.3. Наименованието на сдружението е БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАРТИНГ - НКС, 
което ще се изписва и на латиница, както следва – „BULGARIAN KARTING FEDERATION - 
NKS”. 

1.4. За удобство пълното наименование на БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАРТИНГ - 
НКС ще се изписва съкратено с инициалите БФК, а по-нататък в този устав тя ще се 
именува ФЕДЕРАЦИЯТА. 

 
 
РАЗДЕЛ II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.  
 
ЧЛЕН 2. ФЕДЕРАЦИЯТА е със седалище и адрес на управление гр. София, Район 

“Подуяне”, ул. ”Витиня” № 2Ж. 
 
 
РАЗДЕЛ III. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА.  
 
ЧЛЕН 3. ФЕДЕРАЦИЯТА има следните цели: 
а) да организира обучението и практикуването на спорта картинг от всички категории от 

населението на територията на Република България, като се стреми непрекъснато да 
подобрява качеството на обучението по картинг 

 б) разпространение на спорта картинг като средство за физическото и духовно развитие 
на нацията и като средство за развитието на масовата физкултура; 

 в) опознаване на световните достижения, спортната подготовка, състезания, правила и 
норми за развитието на спорта картинг; 

 г) създаване на контакти с взаимноподпомагащи се сдружения и организации на 
основата на спорта картинг; 
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 д) организиране на състезания, конкурси, информационна и справочна дейност за 
популяризирането на правилата и нормите на спорта картинг, както и свързаните с този 
спорт дейности; 

 е) организиране на разменни гостувания на спортни дейци, технически и други 
специалисти в областта на спорта картинг, организиране на международни прояви, 
получаване на хуманитарна помощ и други помощи от спортни дейци за изключителни 
постижения, популяризиране на спорта картинг чрез състезания, шоу-спектакли и др. 

 ж) дългосрочно решаване на проблема за безопасността и културата на движението по 
пътищата.  

 
ЧЛЕН 4. За осъществяване на своите цели ФЕДЕРАЦИЯТА ще: 
 а) организира държавните първенства по картинг, като единствена за територията на 

Република България след лицензиране по реда на Закон за физическото възпитание и 
спорта, дава официалните шампионски титли; 

 б) сформира националните отбори в различните възрастови групи по картинг, осигурява 
тяхната подготовка и участие в международни състезания и прояви по картинг, след 
лицензиране по реда на Закон за физическото възпитание и спорта;  

 в) изучава социалните процеси и популяризира позитивните тенденции в развитието на 
спорта картинг; 

 г) изгражда собствен фонд с помощта на спонсори и дарители; 
 д) организира, стимулира и осигурява финансово спортните проучвания по отделни 

проблеми и случаи; 
 е) осъществява спортното подпомагане и израстване на своите членове; 
 ж) изграждане и стопанисване на спортни обекти и съоръжения;  
 з) организира информационна размяна на състезатели и дейци по картинг;  
 и) организира повишаване квалификацията и преквалификацията на своите членове, 

включително и чрез изучаване на чуждия опит; 
к) изготвяне и осъществяване на проекти за дългосрочно решаване на проблема с 

безопасността и култура на движението по пътищата.  

 
 
РАЗДЕЛ IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. 
 
ЧЛЕН 5.1. ФЕДЕРАЦИЯТА има за предмет на дейност да координира развитието, 

практикуването и администрирането на спорта картинг на национално ниво на територията 
на Република България, както и да представлява българските клубове, организиращи 
тренировъчна и състезателна дейност по картинг пред държавата и международните 
спортни организации. 

 5.2. Дейността по алинея първа на този член ФЕДЕРАЦИЯТА ще извършва при спазване 
на делегираните и от закона и подзаконовите нормативни актове в областта на спорта 
правомощия след получаване на спортна лицензия по реда на Закон за физическото 
възпитание и спорта.  

 
ЧЛЕН 6.1. ФЕДЕРАЦИЯТА може да извършва и допълнителна стопанска дейност, 

свързана с предмета на основната дейност по предходния член, а именно: Организиране на 
курсове, семинари и други форми на обучение за практическото и теоретичното овладяване 
на спорта картинг; издателска и рекламна дейност за популяризирането на спорта картинг; 
мениджърска дейност, агентство и представителство /без процесуално/ на клубовете и 
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състезателите по картинг; консултантски услуги; отдаване за възмездно ползване на 
собствена спортна база и спортни стоки и артикули за практикуване на картинг, както и други 
незабранени от закона дейности, които не противоречат на целите и основния предмет на 
дейност на ФЕДЕРАЦИЯТА.  

 6.2. Средствата от дейностите по предходната алинея се използват единствено за 
постигането на посочените в този Устав цели, а извършването й става по реда и при 
условията, определени със законите, регламентиращи извършването на стопанските 
дейности. 

 6.3 ФЕДЕРАЦИЯТА не разпределя печалба. 
 
 
РАЗДЕЛ V. ИМУЩЕСТВО. 
 
ЧЛЕН 7.1. ФЕДЕРАЦИЯТА образува своето имущество и се издържа от: 
 а) членски внос; 
 б) средства отпускании от общините и държавата; 
 в) дарения и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица; 
 г) средства, предоставени от международни организации в областта на спорта и други 

международни организации; 
 д) приходи от дейности, обслужващи идеалната цел на ФЕДЕРАЦИЯТА, в това число и 

тези от дейностите по чл. 6 от устава. 
 ж) други източници.  
 7.2. Размерът на членския внос за членовете на ФЕДЕРАЦИЯТА, както и неговото 

актуализиране се определя от Общото събрание, съобразно годищните разходи за 
предходната година. 

 7.3. Членският внос се внася ежегодно до края на първия месец от текущата година, 
което се отразява в книгата за членския внос с подписа на вносителя и на Председателя на 
Управителния съвет на ФЕДЕРАЦИЯТА. 

  
ЧЛЕН 8. Имуществото на ФЕДЕРАЦИЯТА се състои от: право на собственост върху 

движими и недвижими вещи, ограничени вещни права, пари, вземания, ценни книги, участие 
в създадени по изискванията на закона дружества в страната и чужбина, право на 
собственост върху произведения в областта на спорта, физкултурата и други. То се вписва в 
специален регистър на ФЕДЕРАЦИЯТА и се води на отчет, съгласно изискванията на 
закона за съответния вид имущество.  

 
ЧЛЕН 9. Актовете на разпореждане с дълготрайните материални активи на 

ФЕДЕРАЦИЯТА се извършват по решение на Управителния съвет по реда, предвиден в 
Устава и закона. 

 
ЧЛЕН 10. Разходите, свързани с дейността и управлението на ФЕДЕРАЦИЯТА се 

покриват от нейните приходи. 
 
ЧЛЕН 11. Управителният съвет може да отнесе част от приходите в основен фонд на 

ФЕДЕРАЦИЯТА.  
 
ЧЛЕН 12. Финансовата година е календарната. 
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РАЗДЕЛ VI. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. 
 
ЧЛЕН 13.1. Членуването във ФЕДЕРАЦИЯТА е доброволно, без ограничения по 

отношение на националност, етническа принадлежност, политически и религиозни 
убеждения, раса и пол.  

 13.2. Настъпилите промени след приемането на нови членове и прекратяване на 
членството се отразяват в специална книга на членския състав на ФЕДЕРАЦИЯТА.  

  
ЧЛЕН 14. Членовете на ФЕДЕРАЦИЯТА запазват своята юридическа и икономическа 

самостоятелност. 
 
ЧЛЕН 15. Във ФЕДЕРАЦИЯТА членуват спортни клубове по картинг от страната, 

юридически лица с нестопанска цел, които приемат Устава и плащат установения за тях 
членски внос. 

 
ЧЛЕН 16.1. Нови членове се приемат въз основа на писмена молба до Управителния 

съвет, като решението за приемането им се взема от Общото събрание. 
 16.2. Към молбата се прилагат заверено копие от съдебно решение или удостоверение 

от Агенцията по вписванията за вписване в съответния регистър и решение на органа за 
управление на клуба-кандидат за членство във ФЕДЕРАЦИЯТА. 

 
ЧЛЕН 17. В случай на отказ от приемане, кандидатът може да обжалва решението на 

Общото събрание на ФЕДЕРАЦИЯТА по предвидения от закона ред.  
 
ЧЛЕН 18. Всеки член на ФЕДЕРАЦИЯТА има право: 
 а) да ползва финансовата и морална подкрепа и професионална защита на 

ФЕДЕРАЦИЯТА и да бъде информиран за нейната дейност; 
 б) да участва в управлението на ФЕДЕРАЦИЯТА; 
 в) да поставя за разглеждане и съдействие пред органите за управление въпроси от 

дейността на ФЕДЕРАЦИЯТА;  
 г) да участва в инициативите и мероприятията на ФЕДЕРАЦИЯТА; 
 д) да се ползва от резултатите от цялостната дейност на ФЕДЕРАЦИЯТА. 
  
ЧЛЕН 19. Всеки член на ФЕДЕРАЦИЯТА е длъжен: 
а) да се подчинява на Устава на ФЕДЕРАЦИЯТА, както и на решенията на нейните 

органи за управление; 
б/.в срок да изпълнява задачите, възложени от ФЕДЕРАЦИЯТА, а в случай на 

невъзможност за изпълнение своевременно да уведоми ръководството й; 
в) с постиженията си в спорта и другите дейности да защитава името на ФЕДЕРАЦИЯТА; 
г) да предоставя на ФЕДЕРАЦИЯТА информация, необходима за изпълнение на нейните 

цели и задачи, както и на взетите решения; 
д/.да плаща членски внос ежегодно, в размер, определен за всички членове от 

Управителния съвет.  
 
ЧЛЕН 20.1. Членуването във ФЕДЕРАЦИЯТА се прекратява: 
а) по искане на всеки член – въз основа на писмено заявление, отправено до 

Управителния съвет на ФЕДЕРАЦИЯТА; 
б) чрез изключване; 
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в) при прекратяване на юридическото лице. В този случай изключеният е длъжен да 
изпълни своите имуществени задължения към ФЕДЕРАЦИЯТА; 

г) при прекратяване на ФЕДЕРАЦИЯТА; 
д) при отпадане.  
 20.2. При прекратяване на членството никой член не може да иска платените като 

членски внос суми, както и част от имуществото на ФЕДЕРАЦИЯТА.  
 
ЧЛЕН 21.1. Изключването става с решение на Общото събрание за действия и при 

поведение на изключвания, които правят по-нататъшното му членство във ФЕДЕРАЦИЯТА 
несъвместимо.  

 21.2. Решението за изключване се взема с обикновено мнозинство от присъстващите 
членове на Общото събрание, в който случай изключвания няма право на глас. Решението 
на Общото събрание за изключване на член на ФЕДЕРАЦИЯТА може да се обжалва по 
предвидения от закона ред.  

ЧЛЕН 22.1. Отпадането от членство във ФЕДЕРАЦИЯТА става автоматично при 
неплащане на установения членски внос за срок по-дълъг от пет месеца, считано от деня на 
изтичане на срока по чл. 7, ал. 3 от Устава, в случай на три последователни неучастия в 
заседания на Общото събрание без уважителна причина и след надлежно уведомяване за 
заседанието по реда, предвиден в Устава и закона, както и при липса на участие на клуб, 
член на ФЕДЕРАЦИЯТА със свои състезатели в държавните първенства по картинг за 
повече от една година. 

 22.2. Забавата в плащането на членския внос, неучастието в работата на Общото 
събрание, както и неучастието в държавните първенства по картинг за срок по-дълъг от 
една година по предходната алинея се установяват от Управителния съвет с проверки в 
книгата за членския внос, протоколната книга за заседанията на Общото събрание и 
документите, удостоверяващи участието на клубовете в държавните първенства, а фактът 
на отпадането се отразява в протокола от заседанието на Управителния съвет, за което се 
уведомява Общото събрание на неговото следващо заседание.  

 
 
РАЗДЕЛ VII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ. 
 
ЧЛЕН 23. Органи за управление на ФЕДЕРАЦИЯТА са: 
 а) Общо събрание; 
 б) Управителния съвет.  
 
ЧЛЕН 24. Общо събрание: 
 1) В Общото събрание участват всички членове на ФЕДЕРАЦИЯТА, които се 

представляват на заседанието на Общото събрание от лицата, имащи това право или от 
делегати, избрани от клубовете, като се легитимират с издадени за целта пълномощни. 
Правото на глас в Общото събрание се проверява от избраната от Общото събрание 
мандатна комисия, която оповестява резултатите от проверката преди започване на 
заседанието.  

 2) Всеки член има право на 1 /един/ глас. 
 3) Общото събрание на ФЕДЕРАЦИЯТА се свиква най-малко веднъж на една година от 

Управителния съвет или по искане на 1/3 от неговите членове. Ако в последния случай 
Управителният съвет не свика Общото събрание в двуседмичен срок, то се свиква от съда 
по седалището на ФЕДЕРАЦИЯТА по писмено искане на заинтересованите членове или от 
натоварено от тях лице. 



УСТАВ БФК-НКС 

6 

 4) Свикването на Общото събрание и оповестяването на дневния ред става с писмена 
покана, отправена до всеки клуб, член на ФЕДЕРАЦИЯТА, която съдържа датата, часа и 
мястото за провеждане на заседанието, дневния ред и по чия инициатива то се свиква. 
Поканата се поставя и на видно място в сградата, където е седалището на ФЕДЕРАЦИЯТА 
не по-късно от един месец преди датата на заседанието.  

 5) Заседанията на Общото събрание са редовни ако на тях присъстват повече от 
половината членове на ФЕДЕРАЦИЯТА. Ако в определения час не се явят необходимия 
брой членове за вземане на решение по дневния ред, то се отлага за един час по-късно при 
същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.  

 6) По време на Заседанията на Общо събрание се води протокол, който се подписва от 
председателя на заседанието и протоколчика.  

 
ЧЛЕН 25.1. С обикновено мнозинство /50+1/ от присъствалите се вземат всички решения 

на Общото събрание, освен решенията за изменение на устава и за преобразуване и 
прекратяване на ФЕДЕРАЦИЯТА, в които случаи за вземане на решение се изисква 
квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите. По въпроси, които не са били 
предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени не могат да се вземат 
решения. 

 25.2. Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, 
негов съпруг, роднина по права линия без ограничение, роднина по съребрена линия до 
четвърта степен и роднина по сватовство до втора степен, както и до юридически лица, в 
които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.  

ЧЛЕН 26. Общото събрание: 
1. Изменя и допълва Устава на ФЕДЕРАЦИЯТА. 
2. Определя броя на членовете на Управителния съвет и избира за срок от 5 (пет) години 

членове на Управителния съвет и ги освобождава предсрочно при уважителни причини, при 
неспазване и неизпълнение на задълженията им, както и при действия, нарушаващи закона 
и Устава на ФЕДЕРАЦИЯТА.  

3. Избира за срок от 5 /пет/ години Президент на ФЕДЕРАЦИЯТА, който е член на 
Управителния съвет и негов Председател, освобождава го предсрочно при уважителни 
причини, при неспазване и неизпълнение на задълженията му и решенията на органите на 
ФЕДЕРАЦИЯТА, както и при действия, нарушаващи закона и Устава на ФЕДЕРАЦИЯТА.  

4. Взема решение за приемане и изключване на членове на ФЕДЕРАЦИЯТА. 
5. Взема решение размера на членския внос. 
6. Взема решение за създаване на други вътрешни органи на ФЕДЕРАЦИЯТА, определя 

броя на членовете им и ги избира за срок от 5 /пет/ 
години, като приема правилата за тяхната работа.  
7. Приема основните насоки и целеви програми за дейността на ФЕДЕРАЦИЯТА;  
8. Приема отчетите на Управителния съвет и другите органи на ФЕДЕРАЦИЯТА за 

дейността им, както и ги освобождава от финансова отговорност за отчетния период. 
9. Приема бюджета на ФЕДЕРАЦИЯТА.  
10. Взема решение за преобразуване или прекратяване на ФЕДЕРАЦИЯТА. 
 11. Взема мотивирани решения за безвъзмездно разходване на имущество на 

ФЕДЕРАЦИЯТА за осъществяване на обществено полезна дейност при спазване 
изискванията на закона.  

12. Отменя решенията на другите органи на ФЕДЕРАЦИЯТА, които противоречат на 
закона, настоящия Устав и другите вътрешни актове, регламентиращи нейната дейност. 
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 ЧЛЕН 27.1. Управителният съвет е в състав от 3 (три) до 5 (пет) члена и работи 
безвъзмездно на обществени начала, с изключение на случаите по чл. 28, т. 8 от устава 

 27.2. Управителният съвет заседава най-малко веднъж на три месеца и се свиква от 
неговия Председател. Той е длъжен да свика Управителния съвет при искане на 1/3 от 
неговите членове и ако не стори това в седмичен срок от искането, заседанието може да 
бъде свикано от всеки заинтересован. Заседанието на съвета се ръководи от неговия 
Председател, а в негово отсъствия от Генералния секретар. 

 27.3. Заседанията на Управителния съвет са редовни ако на тях присъстват повече от 
половината му членове. В заседанията на съвета могат да бъдат канени ръководителите на 
другите органи на ФЕДЕРАЦИЯТА без право на глас. 

 27.4. Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите. 
Решенията по чл. 21, ал. 2 от устава се вземат с мнозинство 2/3 от членовете, а тези по чл. 
28, т.т. 5, 10 и 14 се вземат с пълно единодушие. Решенията на Управителния съвет могат 
да се вземат и по реда на чл. 32, ал. 3 и ал. 5 от ЗЮЛНЦ.  

 27.5. По време на Заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се 
подписва от председателя на заседанието и от протоколчик.  

 
ЧЛЕН 28.1. Правомощията на Управителния съвет са: 
1. Организира и следи за изпълнението на решенията на Общото събрание и се отчита 

пред него;  
2. Приема и отразява молбите за приемане и напускане, констатира отпадането на 

членове на ФЕДЕРАЦИЯТА.  
3. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание. 
4. Определя реда и организира извършването на дейността на ФЕДЕРАЦИЯТА, 

включително и тази от обществена полза и отговаря за това.  
5. Представлява ФЕДЕРАЦИЯТА пред трети лица, като тази представителна функция от 

името на Управителния съвет ще се осъществява от Председателя на Управителния съвет, 
който е и Президент на ФЕДЕРАЦИЯТА;  

6. Определя делегатите на ФЕДЕРАЦИЯТА за участие в представителните органи на 
международните организации, в които членува.  

7. Изготвя и предлага на Общото събрание за приемане бюджета на ФЕДЕРАЦИЯТА.  
8. Определя щатната структура (администрация) на ФЕДЕРАЦИЯТА и определя размера 

на трудовото възнаграждение на служителите.  
9.Взема решения за членуване на ФЕДЕРАЦИЯТА в други организации. 
10. Взема решения за разпореждане с имуществото на ФЕДЕРАЦИЯТА при спазване на 

Устава и закона, освен в случаите, когато това правомощие по закон е в компетенции на 
Общото събрание;  

11. Подготвя отчета за дейността на ФЕДЕРАЦИЯТА и го внася за приемане от Общото 
събрание. 

12. Учредява награди и символи на ФЕДЕРАЦИЯТА.  
13. Сключва договори и поема ангажименти за сметка на ФЕДЕРАЦИЯТА, за което 

упълномощава Президента.  
14. В случай на ликвидация на ФЕДЕРАЦИЯТА определя лицето, което ще извърши 

ликвидацията.  
15. Взема решение за създаване на помощни комисии /съдийска, треньорска и др./ и 

попълва техния състав, приема правилниците за работа на същите и упражнява цялостен 
контрол върху тяхната дейност. 

16. Общото събрание може да предоставя и други правомощия на Управителния съвет.  
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28.2. Управителният съвет приема Правилник за своята работа, в който подробно 
регламентира разпределението на функциите на съвета между неговите членове. 

 
РАЗДЕЛ VIII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. 
 
ЧЛЕН 29. ФЕДЕРАЦИЯТА се представлява в страната и чужбина от Управителния съвет, 

която функция на съвета ще се осъществява от Председателя на Управителния съвет, 
който е и Президент на ФЕДЕРАЦИЯТА.  

 
 
РАЗДЕЛ IX. СРОК. 
 
ЧЛЕН 30. ФЕДЕРАЦИЯТА се създава без срок. 
 
 
РАЗДЕЛ X. СИМВОЛИ И РИТУАЛИ. 
 
ЧЛЕН 31. ФЕДЕРАЦИЯТА има свои знаме, емблема, бланка, печат, почетен знак, 

диплом и значка.  
 
 
РАЗДЕЛ XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ. 
 
ЧЛЕН 32. ФЕДЕРАЦИЯТА се прекратява: 
 а) по решение на Общото събрание с мнозинство най-малко 2/3 от гласовете.  
 б/.по решение на окръжния съд по седалището на ФЕДЕРАЦИЯТА, когато:  

 - не е учредена по законния ред; 
 - извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения 

ред или на добрите нрави; 
 - е обявена в несъстоятелност. 

  
 ЧЛЕН 33.1. При прекратяване на ФЕДЕРАЦИЯТА се извършва ликвидация. 

Ликвидацията се извършва от ликвидатор, определен от Управителния съвет по реда, 
предвиден в този Устав. 

 33.2. В случаите, предвидени в закона, ликвидаторът се определя от окръжния съд по 
седалището на ФЕДЕРАЦИЯТА. 

 33.3. Редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се определят от 
разпоредбите на Търговския закон на Република България.  

 33.4. Имуществото на ФЕДЕРАЦИЯТА останало след удовлетворяване на кредиторите й 
се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за 
извършване на обществено полезна дейност със същата или близка нестопанска цел. Ако 
това не бъда сторено имуществото се предоставя на общината, където е седалището на 
ФЕДЕРАЦИЯТА, която може да се разпорежда с него при спазване разпоредбите на закона 
за това. 



УСТАВ БФК-НКС 

9 

 
Настоящият Устав на „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАРТИНГ – НКС” е приет на 

Учредително Общо събрание, проведено на 16.05.2018 год. в гр.София.  
 
 Представители на клубовете-учредители на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАРТИНГ - 

НКС, гласували за приемане на Устава:  
 
 

1. СНЦ „БЛЕК СИЙ МОТОР СПОРТ” – гр. Варна  
Председател на Управителния съвет Георги Корнелиев Димов - 

 
 
 

2. СНЦ „ЛАЙФ ФОРС РЕЙСИНГ” – гр. Стара Загора  
Председател на Управителния съвет Надежда Петрова Малкочева - 

 
 

3. СНЦ „СДРУЖЕНИЕ ГЪРКОВ МОТОР СПОРТ” – гр. Пловдив  
Председател на Управителния съвет Димитър Любомиров Гърков - 

 
 

4. СНЦ „РУСЕ КАР МОТОР СПОРТ” – гр. Русе  
Председател на Управителния съвет Росен Стефанов Даскалов - 

 
 

5. СНЦ „СОФИЯ КАР МОТОР СПОРТ” – гр. София 
Председател на Управителния съвет Росен Стефанов Даскалов - 
 
  
6. СНЦ СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ „ХИДРОЛИФТ РЕЙСИНГ ТИМ” – гр. 

Перник 
Председател на Управителния съвет Валентин Методиев Йосифов - 

 
 

7. СНЦ „СДРУЖЕНИЕ КАРТИНГ КЛУБ КЮСТЕДИЛ I” – гр. Кюстендил  
Председател на Управителния съвет Тошо Боянов Аначков - 
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