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СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО 

КАРТИНГ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 

ПЕРИОДА 2021 – 2025 ГОДИНА 

 

Т.1  Единна система от показатели за организация, 

управление и контрол на многогодишния учебно-

тренировъчен и състезателен процес 

 

ЕДИННА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И 

КОНТРОЛ НА МНОГОГОДИШНИЯ УЧЕБНО ТРЕНИРОВЪЧЕН ПРОЦЕС ПО 

КАРТИНГ СПОРТ 

І. ОБОСНОВКА 

Системата е разработена в съответствие с един от основните приоритети на 

Министерството на младежта и спорта - развитие и утвърждаване на спорта за 

високи постижения, както и с действащата нормативна уредба в областта на 

физическото възпитание и спорта. Съобразена е с целта и основните задачи на 

Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в 

Република България и с водещата роля на спортните клубове, членове на 

лицензираните спортни федерации, които са основно структурно звено в 

системата на спорта в България. Българската Федерация по Картинг – 

Национални Картинг Серии (БФК-НКС) е спортна организация, която изпълнява 

разпоредбите и се съобразява с правилата на Международната Автомобилна 

Федерация и Картинг Комисията към нея - FIA Karting/CIK-FIA. 

Изпълнението има за задача да бъдат създадени условия на спортните клубове 

за развитие на спорта за високи постижения. Отчита се ролята на клубовете за 
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обучението, усъвършенстването на качествата, уменията и реализирането на 

потенциала на спортистите. 

ІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ 

БФК-НКС е спортна организация, която изпълнява разпоредбите на отговарящия 

за спорта държавен орган и се съобразява с правилата на Международната 

Автомобилна Федерация и Картинг Комисията към нея - FIA Karting/CIK-FIA. 

Основни цели на БФК-НКС са : 

1. Развитието на спортната дейност в областта на КАРТИНГА, на професионално 

и аматьорско ниво и координиране на усилията за  популяризирането ѝ. 

2. Изграждане на национални отбори по картинг, участие в международни 

състезания, организирани под егидата на Международната Автомобилна 

Федерация и Картинг Комисията към нея - FIA Karting/CIK-FIA. 

3. Повишаване на общата и специална спортно техническа и общо физическа 

подготовка на състезателите и практикуващите картинг, както и спомагането за 

неговото развитие и разпространение в Република България.  

4. Защита на професионалните, социалните и трудовите интереси на своите 

членове. 

 

ІII. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Средствата, с които БФК-НКС ще постига своите цели са : 

1. Популяризирането на КАРТИНГА, като масов и състезателен спорт. 

2. Провеждане и участие в организацията по провеждането на официални 

състезания и шампионати по КАРТИНГ. 

3. Осъществяване на посредничество и ръководене на дейността на федерацията 

по КАРТИНГ на национално и международно ниво. 

4. Изготвяне на спортни календари, наредби и правилници за регламентиране на 

дейността на необходимите постоянни комисии /съдийска, спортно техническа, 

финансова, контролна и др./. 

5. Трансфер на спортисти. 

6. Управление на собственото имущество 

/2/ Финансовите средства, с които БФК-НКС ще постига своите цели са : 



Система правила и условия 2021-2025 

3 
 

1. Членски внос на членуващите клубове, чиито размер се определя с решение 

на Управителния Съвет за съответната година, както и издаването на 

индивидуални лицензи на състезателите, членове на тези клубове. 

2. Имуществени вноски от членовете, размерът на които се определя с решение 

на Общото събрание. 

3. Средства, отпускани от Държавата, Общината, обществени организации, 

спортни съюзи, средства от международни федерации и други такива. 

4. Дарения от фирми, частни лица и не правителствени и не политически 

организации. 

5. Договори за реклама на фирми, търговски марки и наименования, продукти, 

услуги, и други подобни. 

6. Стопанска дейност по чл.7.ал.12, чл.8.ал.8, чл.9.ал.1 от Устава на БФК-НКС. 

/3/ Федерацията има собствени банкови сметки. 

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ 

1. Управлението, координацията, мониторингът и контролът по изпълнение на 

дейностите, се осъществява от УС на БФК-НКС. 

2. Отчитането и анализа за развитие на спортните клубове се осъществява от УС 

на БФК-НКС с помощта на спортните клубове. 

3. УС на БФК-НКС осъществява текущ и последващ контрол върху извършваните 

от спортните клубове дейности. 

4. Спортните клубове носят отговорност за организацията, управлението на 

тренировъчния и състезателния процес и целесъобразното разходване на 

предоставените финансови средства. 

 

Настоящата система влиза в сила от датата на лицензиране на БФК-НКС. 

Настоящата система е приета на Общо събрание на БФК-НКС. 
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Т.2 Правила за условията и реда за лицензиране 

Лицензиране на състезател 

Лицензирането се извършва от БФК-НКС по предложение на членуващ в нея 

спортен клуб, на който спортистът е предоставил състезателните си права, чрез 

сключен договор за спортна подготовка и развитие. БФК-НКС вписва 

предложеното лице в нарочен регистър (картотека) и му издава официален 

документ – състезателен лиценз. Лицензът има пореден номер и съдържа 

данните на лицето по документа за самоличност или акта за раждане и негова 

актуална снимка. 

Необходимите документи  за лицензиране на състезател 

За лицензиране на състезател са необходими следните документи:    

1. Електронно попълнено заявление за издаване на лиценз, съдържащо: 

a. Имената на състезател 

b. Дата на раждане 

c. Е-mail адреса 

d. Телефон за кореспонденция 

e. Националност по документ за самоличност 

f. Населено място 

g. Клуб, на който състезателят е член 

h. Клас, за който състезателят кандидатства за лиценз 

i. Актуална снимка 

j. Документ на покрит медицински преглед 

k. Документ за преведена сума за лиценз 

l. Нотариално заверена декларация (в случай, че състезателят е под 

18г.) 

m. Документ за направена задължителна застраховка „Злополука на 

спортист“ (според чл.28.ал.1 т.7 от ЗФВС) 

 

2. Лицензиране на състезателите се извършва в периода 1 януари – 31 март, 

за годишните лицензи, и неограничено за еднократните лицензи. 

  

http://bfla.org/blanks/kartoteka/grafik.htm
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Т.3 Правила за условията и реда за трансфер и 

преотстъпване на състезателни права на спортистите 

аматьори и професионалните спортисти 

 

ПРАВИЛНИК за статута на състезателите аматьори и 

професионалните картинг състезатели Утвърден с Решение на 

Управителния съвет на БФК-НКС на 03.02.2021г. 

 

 ЧАСТ ПЪРВА  

 

Цел  

 Чл.1. Целта на този Правилник е да дефинира статута на лицата, участващи в 

тренировъчната и спортно-състезателната дейност – състезатели аматьори и 

професионални състезатели, както и реда за предоставяне, упражняване, 

отнемане и прекратяване на състезателните им права.  

 

Чл.2. Този Правилник се отнася за състезателите, треньорите, длъжностни лица 

и другия персонал на всички спортни клубове, членове на Българска Федерация 

Картинг - НКС.  

 

Чл.3. Този Правилник е приет на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за физическото 

възпитание и спорта и в съответствие с Устава на Българската Федерация по 

КАРТИНГ на заседание на Управителния съвет на 03.02.2021г. 

 

ЧАСТ ВТОРА  

 

Статут на състезателите аматьори и професионалните състезатели Придобиване 

на статут. 

 

Чл.4. (1) Физическо лице придобива статут на състезател след провеждане на 

процедура по лицензиране, в резултат на която се създават състезателните 

права.  

 

Състезателните права  

Чл.5. (1) Състезателните права са съвкупност от правото на състезателя да 

участва в тренировъчната и състезателната дейност на спортен клуб, както и 

свързаните с това участие имуществени и неимуществени права. 

(2)Състезателни права в системата на БФК-НКС могат да получат български 

граждани, граждани на държави-членки на Европейския съюз, на страните по 
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Споразумението за Европейското икономическо пространство или на 

конфедерация Швейцария или чужди граждани, на които е разрешено 

дългосрочно пребиваване в Република България, както и чуждестранни 

състезатели, на които съответната национална федерация, към която са били 

картотекирани, е разрешила лицензиране в Република България. 

 (3) След извършване на редовна процедура по лицензиране, състезателят е 

длъжен да се състезава само от името на клуба, към който е картотекиран. 

(4) Лицензирането се извършва само след изразено писмено желание от лицето, 

желаещо да бъде картотекирано. 

(5)Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано при спазване на 

разпоредбите на чл.3 и 4 от Закона за лицата и семейството.  

 

Процедура по лицензиране 

Чл.6. (1)Лицензирането се извършва от БФК-НКС по предложение на членуващ в 

нея спортен клуб, на който състезателят е предоставил състезателните си права, 

чрез сключен договор за спортна подготовка и развитие. БФК-НКС вписва 

предложеното лице в нарочен регистър (картотека) и му издава официален 

документ - лиценз. Лицензът  има пореден номер и съдържа данните на лицето 

по документа за самоличност или акта за раждане и негова актуална снимка. 

(2) За лицензиране на състезатели са необходими следните документи: 

За лицензиране на състезател са необходими следните документи:    

1. Електронно попълнено заявление за издаване на лиценз, съдържащо: 

a. Имената на състезател 

b. Дата на раждане 

c. Е-mail адреса 

d. Телефон за кореспонденция 

e. Националност по документ за самоличност 

f. Населено място 

g. Клуб, на който състезателят е член 

h. Клас, за който състезателят кандидатства за лиценз 

i. Актуална снимка 

j. Документ на покрит медицински преглед 

k. Документ за преведена сума за лиценз 

l. Нотариално заверена декларация (в случай, че състезателят е под 

18г.) 

m. Документ за направена задължителна застраховка „Злополука на 

спортист“ (според чл.28.ал.1 т.7 от ЗФВС) 

2. За състезатели, които не са граждани на Република България, се представя 

и разрешение от съответната национална федерация, към която са били 

картотекирани. 
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(3) Лицензирането се извършва ежегодно в период, определен от Управителния 

съвет на БФК-НКС, след заплащане на такса за лицензиране. 

 

(4) След извършване на лицензирането, състезателните права на състезателя се 

прехвърлят от клуба, към който той е картотекиран, към друг клуб, въз основа на 

молба от състезателя за смяна на неговата клубна принадлежност, в сроковете, 

определени от БФК-НКС, и писмено съгласие на предишния клуб, ако 

прехвърлянето се извършва в рамките на една и съща състезателна година. 

 

(5) Наличието на лиценз е условие за участие в международни и национални 

състезания. 

 

 Състезатели аматьори по КАРТИНГ 

Чл.7.(1) Състезатели аматьори са лица, които провеждат системна тренировъчна 

и състезателна дейност в аматьорския шампионат на БФК-НКС. 

 

(2) Състезател аматьор може да бъде лице, което е български гражданин или 

чуждестранно лице, което отговаря на условията на чл. 5, ал. 2 от Правилника. 

 

(3)Състезателите – аматьори не могат да получават възнаграждение освен 

средствата, необходими за покриване на разходите по извършваната от тях 

спортно състезателна и тренировъчна дейност. 

 

(4) Състезател аматьор извършва тренировъчна и спортно състезателна дейност 

от името на спортния клуб, към който е картотекиран.  

 

(5) Състезателите аматьори могат да получават награди за постигнати високи 

спортни резултати.  

 

Състезатели професионалисти по КАРТИНГ 

Чл.8.(1) Професионален състезател е лице, което извършва тренировъчна и 

състезателна дейност в професионалния шампионат на БФК-НКС. 

 

(2) Професионален състезател може да бъде лице, което е български гражданин 

или чуждестранно лице, което отговаря на условията на чл. 5, ал. 2от 

Правилника.  

 

(3) Професионалният състезател извършва тренировъчна и спортно състезателна 

дейност от името на спортния клуб, към който е картотекиран.  
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Срок 

Чл. 9. (1) Правата на състезателите професионалисти за участие в спортно-

състезателната и тренировъчната дейност, произтичащи от лицензирането, се 

упражняват за срока на лицензиране в БФК-НКС, същото е валидно и за на 

състезателите аматьори - за срока на лицензирането. 

 

(2)Лицензирането има срок една спортно-състезателна година/състезателен 

сезон. 

 

(3) След изтичането на лиценза, състезателят може да бъде картотекиран към 

друг спортен клуб. 

(4) Състезателят е длъжен и има право да се състезава само от името на клуба, 

към който е картотекиран, при условия и регламент, подлежащи на договаряне с 

ръководството на съответния клуб.  

 

Задължения на състезателите 

Чл. 10. (1) Състезателите, картотекирани при Българската федерация по картинг 

– НКС , имат следните задължения: 

- да спазват Устава на Федерацията, настоящия Правилник и всички други 

правилници и наредби на Федерацията и решенията на нейните органи; 

 

- да спазват Правилата за Антидопинг и Процедурните разпоредби на FIA 

KARTING/CIK-FIA, Етичния кодекс на FIA и всички промени, които могат да 

настъпят в тях; 

 

- да уведомяват БФК-НКС чрез клуба си, за участието си в международни 

състезания, поне десет дни предварително, а когато е необходимо, и да изчакат 

необходимото разрешение от страна на Федерацията. 

 

Отнемане на състезателни права 

Чл. 11. БФК-НКС може да отнеме състезателните права на лицензиран от нея 

състезател за определен период от време или окончателно. Тези мерки се 

налагат от федерацията по нейна инициатива или по мотивирано предложение 

на: 

1. картинг клуб, притежаващ състезателните права; 

2. FIA Karting/CIK-FIA в случаите, предвидени в нейните правила. 
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Прекратяване на състезателни права 

Чл.12. (1) Състезателните права, произтичащи от лицензирането, се 

прекратяват: 

1. по взаимно съгласие на страните; 

2. при писмено изразено желание на картотекираното лице 

3. с изтичане на срока на лицензиране; 

4. при смърт или поставяне под пълно запрещение на картотекираното лице; 

5. при заличаване регистрацията на спортния клуб; 

6. при прекратено членство на спортен клуб в БФК-НКС 

(2) При възникване на спор относно прекратяването на състезателните права, 

същият се отнася за решаване от Управителния съвет на БФК-НКС. 

 

ЧАСТ ТРЕТА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА 

Неуредени случаи 

Чл. 13. (1) Този Правилник се приема въз основа на разпоредбите на Правилника 

за дейността на Българска Федерация Картинг - НКС, както и в съответствие с 

ЗФВС, Правилника за прилагане на ЗФВС и Устава на БФК-НКС. 

(2) При настъпване на не упоменат в този Правилник случай, Управителният 

съвет на Федерацията може да вземе решение по случая в съответствие с 

нормативните актове в областта на спорта и вътрешните актове на Федерацията. 

 

Валидност 

Чл. 14.Този Правилник влиза в сила от датата на утвърждаването си от 

Министъра на младежта и спорта и действа в редакцията, в която е утвърден, до 

последващо изменение. 
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Т.4 Правила за дейността на лицата, които осъществяват 

посредническа дейност за придобиване, изменения, 

трансфер или прекратяване на състезателните права, или за 

сключване, изменения или прекратяване на договор с 

треньор 

 

Правила за дейността на лицата, които осъществяват посредническа 

дейност за придобиване, изменение, трансфер или прекратяване на 

състезателни права, или за сключване, изменение или прекратяване 

на договор с треньор 

 

На основание чл.28 ал.1 т.7 от Закона за физическото възпитание и спорта от 

18.10.2018г. БФК-НКС изготвя следните правила за дейността на лицата, които 

осъществяват посредническа дейност за придобиване, изменение, трансфер или 

прекратяване на състезателни права, или за сключване, изменение или 

прекратяване на договор с треньор. 

1. Спортистът аматьор може да сключи договор със спортен клуб за спортна 

подготовка и развитие. Договорът се сключва в писмена форма и съдържа най-

малко: 

- срока на договора; 

- размера на финансовите средства, определени от спортния клуб за спортиста 

във връзка с неговата спортна подготовка и развитие; 

-условията за задължителни застраховки и медицинско осигуряване на 

спортиста; 

- условията и реда за прекратяване на договора; 

- обезщетенията, дължими от неизправната страна по договора. 

2. Лица, ненавършили 18 години, може да сключат договор за спортна 

подготовка и развитие със спортен клуб при спазване на действащото 

законодателство. 

3. Когато между спортиста аматьор и спортния клуб не е сключен договор за 

спортна подготовка и развитие, спортистът аматьор има право: 

- на средства за покриване на разходите по участие в тренировъчната и 
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състезателната дейност; 

-на задължителни застраховки и медицинско осигуряване, които са необходими 

за участие в тренировъчната и състезателната дейност; 

- да получава награди за постигнати високи спортни резултати. 

4. Професионалният спортист може да сключи договор със спортен клуб за 

спортна подготовка и развитие. Договорът се сключва в писмена форма и 

съдържа най-малко: 

- срока на договора; 

- размера на финансовите средства, определени от спортния клуб за спортиста 

във връзка с неговата спортна подготовка и развитие; 

-условията за задължителни застраховки и медицинско осигуряване на 

спортиста; 

- условията и реда за прекратяване на договора; 

- обезщетенията, дължими от неизправната страна по договора. 

5. Лица, ненавършили 18 години, може да сключат договор за спортна 

подготовка и развитие със спортен клуб при спазване на действащото 

законодателство. 

6. Когато между Професионалният спортист и спортния клуб не е сключен 

договор за спортна подготовка и развитие, Професионалният спортист има 

право: 

- на средства за покриване на разходите по участие в тренировъчната и 

състезателната дейност; 

-на задължителни застраховки и медицинско осигуряване, които са необходими 

за участие в тренировъчната и състезателната дейност; 

- да получава награди за постигнати високи спортни резултати. 

7. Треньорите, притежаващи съответната квалификация, извършват 

тренировъчна дейност чрез сключване на договор със спортен клуб. 

8. Договорът между треньор и спортен клуб се сключва в писмена форма и 

съдържа най-малко: 

- дата на сключване на договора и начало на неговото изпълнение; 

- срок на действие на договора; 
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- ако е договорено възнаграждение – размера на възнаграждението и 

периодичността на неговото изплащане, както и обезщетения при забавено или 

неизплатено възнаграждение; 

- правата и задълженията на страните; 

- условия за здравното и социалното осигуряване на треньора; 

- условия и ред за прекратяване на договора; 

- обезщетения, дължими от неизправната страна по договора; 

- арбитражна клауза. 

9. С възмезден договор за трансфер състезателните права на професионален 

спортист може да се прехвърлят от спортния клуб, към който е картотекиран, на 

друг спортен клуб. 

10. Договорът за трансфер по ал. 1 се сключва в писмена форма с нотариална 

заверка на подписите и се вписва в трансферния регистър на спортната 

федерация. 

11. Състезателните права на спортист може да се преотстъпват с договор от един 

спортен клуб на друг за определен период в рамките на спортно-състезателната 

година. 

12. Трансферът или преотстъпването на състезателни права се извършва след 

предварително писмено съгласие на спортиста. 

13. Трансфер или преотстъпване на състезателни права на спортист, 

представлявал Република България, на друга държава се извършва след 

предварително писмено съгласие на министъра на младежта и спорта. 

14. Посредническа дейност в полза на спортист или спортен клуб за придобиване, 

изменение, прекратяване или трансфер на състезателни права, както и в полза 

на треньор или спортен клуб за сключване, изменение или прекратяване на 

договор с треньор може да се осъществява от посредник, вписан в регистъра по 

чл. 27,ал. 2, т. 4. 

15. Условията и редът за осъществяване на дейността по ал. 1 се определят с 

правилата по чл. 28, ал. 1, т. 6. 
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 Т. 5    Правила за задължително застраховане 

Правила за задължително застраховане на спортистите аматьори и 

професионалните спортисти 

Според ЗФВС чл.28.ал.1 т.7 всички спортисти по картинг представят при 

лицензиране едногодишна застраховка „ Злополука на спортист“. Минималният 

риск за който трябва да бъде застрахован спортистът е: 

1.Смърт вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки 

2.Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука, настъпила по време 

на състезания и тренировки.  

По желание на спортиста всеки може да си направи застраховка и на 

допълнителни рискове.  

Тези правила са приети на заседание на УС на БФК-НКС на 09.02.2021 г. 
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Т.6 Правила за осъществяване на спортно правосъдие 

и спортен арбитраж 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящият правилник регламентира организацията на съдийството по 

картинг и включва правата и задълженията на съдиите, системата за 

категоризация и класификация на съдиите на национално равнище, системата за 

координиране и контрол на нивата за квалификационно обучение на съдиите и 

правилата, регулиращи спорове и арбитражи. 

II. РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО КАРТИНГ 

2. Директорът на състезанието – избира се измежду членовете на УС на БФК-

НКС. Той ръководи състезанието -  включва отговорност за техническата 

комисия, съдийския апарат, съблюдава за спазване на наредбата и специалните 

регламенти по картинг. 

3. Техническият комисар отговаря за всички въпроси, свързани с редовността на 

картингите и оборудването на пилотите - техническия преглед, както и с всички 

последващи проверки – регулярни и изненадващи. Той се назначава от УС на 

БФК-НКС.  

4. Съдии на състезанието – Всички съдии, включени в списъчния състав на 

съдийската комисия към БФК-НКС се назначават от Председателя на Съдийската 

комисия към БФК-НКС Отговорни са за спазване на Правилника по картинг в 

съответната дисциплина. Съдиите трябва отлично да познават правилника, който 

се прилага по време на състезанието. 

5. Спортни комисари за даденото състезание – назначават се от УС н БФК-НКС в 

тричленен състав и се състои от Председател на спортните комисари и двама 

спортни комисари. Председателят на спортните комисари трябва да е различен 

от Директора на състезанието и Директора на старта. 

6. Директор на старта – е лицето основно отговорно за спазването на 

специалните правилници за съответната дисциплина на трасето. Той е длъжен 

от момента, в който пилотите са на „неговите заповеди” до даването на самия 

финал да изпълнява задълженията на Директор на старта. През това време той 

е основно и специално отговорен за показването на червения флаг при 

нарушение на стартовата процедура. Налагането на наказанията за различните 

нарушения по време на тренировки или състезателни маншове са отговорност на 

Директора на старта. 
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III. СЪДИЙСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ 

7. Съдийска правоспособност по картинг може да придобие всеки български 

гражданин, който има завършено средно образование и е физически здрав. 

8. Съдийската правоспособност се придобива след завършен курс и успешно 

положен теоретичен и практически изпит. 

9. Съдите по картинг имат следните категории : 

- Републиканска - I и II категория; 

При промяна на правилата на съдийския правилник или при друга необходимост, 

по искане на БФК-НКС, Съдийската комисия може да провежда проверочни 

изпити и да извършва преквалификация. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДИИТЕ ПО КАРТИНГ 

10. Съдиите по картинг имат следните права: 

- да участват в провеждането на състезания от вътрешен или международен 

мащаб, съобразно своята категория, след назначение от Председателя на 

съдийската комисия; 

11. Съдиите по картинг са длъжни : 

- да познават добре наредбата и специалните правилници по картинг; 

- да повишават непрекъснато своята квалификация; 

- да спазват техническия регламент, статутите и другите изисквания на БФК-НКС; 

- да бъдат принципни и честни в дейността си при съдийстване на спортни 

състезания. 

V. КОНТРОЛ НА СЪДИИТЕ 

12. По предложение на Съдийската комисия, УС на БФК-НКС наказва съдиите при 

следните нарушения: 

- участие /като съдии/ в състезание, за което нямат назначение от 

Председателя на съдийската комисия ; 

- закъснение за състезание; 

- неявяване на състезание, за което имат назначение; 

- при допускане на неволна грешка; 

- при умишлени нарушения; 
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13. Дисциплинарни наказания : 

- обръщане на внимание; 

- понижаване в категория; 

- лишаване от съдийски права за срок от една година ; 

- лишаване от съдийски права 

 

14. Дисциплинарните наказания се налагат след като се изслуша съдията и се 

обсъдят обясненията му. Ако провинилият се съдия не се яви или не представи 

обяснение в определения срок, процедурата не се спира. При лишаване от 

съдийски права, наказанието влиза в сила от деня на извършеното нарушение 

15. Съдийските наказания се налагат от УС на БФК-НКС. 

16. Наблюдението и оценката на работата на съдиите се извършва от Спортните 

комисари. 

 

VI. СПОРОВЕ И АРБИТРАЖИ 

17. Контестации се подават до Директора на състезанието само от 

ръководителите на отборите в писмена форма не по-късно от 20 мин след 

финиширане на последния пилот в серията, а за генерално класиране – до 30 

мин след обявяване на предварителните резултати. Тя се подава в съответната 

форма и необходимите атрибути цитирани в Регламента на CIK/FIA. Контестации 

за измерени съдийски времена не се приемат. Директорът докладва незабавно 

контестацията на спортните комисари. Разглеждането и решаването на 

контестациите става на заседание на спортните комисари. Директорът е длъжен 

да внесе сумите от всички депозирани такси за протести по банковата сметка на 

БФК-НКС в срок от 5 работни дни, считано от датата на подаване на протеста. 

18. Сумата, придружаваща контестациите – определена в наредбата за 

съответната година, се приема от Директора на състезанието или 

упълномощеното от него лице със съответен финансов документ. Сумата се 

възстановява, ако контестацията бъде уважена. 

19. При протест, отнасящ се по технически въпрос, се разрешава присъствието 

на механик от отбора, срещу който е подадена контестацията. При невъзможност 

- организатора осигурява механик. Представител на отбора, подал контестация, 

може да присъства на процедурата по измерванията, без да получава 

информация за конкретните стойности. Решението относно контестацията се 
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взимат на заседание на спортните комисари, след получаване на съответното 

становище от техническата комисия. 

20. Не се допуска устно искане на обяснения от официалните длъжностни лица, 

както и устно подаване на контестации. Спорове, обсъждания и опити за 

тълкувания на работата на съдийския апарат и на други представители на 

ръководството на състезанието, се смятат за дисциплинарно нарушение и се 

наказват включително и с отстраняване от състезанието. 

21. Запитване до спортните комисари (само писмено) по време на състезание, 

както и повдигане на даден въпрос пред УС на БФК-НКС се извършва след 

внесена сума от 100 лв. без същата да бъде възстановявана. 

22. Запитване до спортните комисари (само писмено) по време на състезание се 

разглежда на първото заседание на спортните комисари 

23. Запитване (само писмено) до БФК-НКС се разглежда на първото заседание на 

УС. 

24. Обжалване срещу решение на спортните комисари се извършва по следния 

ред:  

25. В срок до един час след обявяване на решението на спортните комисари се 

подава писмено уведомление до спортните комисари за намерението да се 

обжалва това решение пред спортния трибунал.  

26. От момента на уведомлението в срок до 96 часа от уведомяването на 

спортните комисари за намерението си за обжалване, протестиращият е длъжен 

да депозира жалба до управата на БФК-НКС и да внесе такса от 1000 лв. При 

неизпълнение на тази точка се прилага Чл.9 от Наредбата на БФК-НКС. 

 27. Налаганите наказания от спортните комисари са в съответствие Наредбата 

за организиране на състезанията по картинг в Република България 
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Т.7 Правила за дейността на помощните органи по 

чл.27, ал.2, т.7 

 

Правилник за дейността на съдийската комисия към Българската 

федерация по картинг 

1. Съдийската комисия / СК / е помощен орган на Българската федерация 

по картинг/ БФК-НКС / е състав от 3 / трима / човека. 

2. Председателя на съдийската комисия се назначава от Управителния съвет на 

БФК-НКС. 

3. Председателя на СК участва в заседанията на УС на БФК-НКС със право на 

съвещателен глас. 

4. СК изготвя план за обезпечаване на мероприятията от държавния спортен 

календар / ДСК / на Федерацията. 

5. До 30.10 на текущата година СК изготвя разчет за необходимите средства за 

повишаване квалификацията на съдийските кадри и тяхното МТО през 

следващата календарна година. 

6. СК изготвя картотека на съдиите към БФК-НКС, която включва : 

6.1. Съдийски карти; 

6.2. Поименен списък с адресите и телефоните на съдиите. 

7. СК изготвя инструкция за поведението на съдийския апарат преди, по време и 

след приключване на дадено състезание 

8. СК определя нарядите на съдиите за обезпечаване състезанията от ДСК. 

9. СК изготвя предложения за награждаване и наказания на провинили се съдии 

по картинг 

 

Правилник за дейността на Треньорската комисия към Българската 

федерация по картинг 

1. Треньорската комисия /ТК/ към Българската федерация по картинг /БФК-НКС/ 

е помощен орган в състав от 3 човека. 

2. Председателят на ТК се избира от УС на БФК-НКС за срок от четири години. 
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3. Председателят на ТК участва в заседанията на УС на БФК-НКС със съвещателен 

глас /в случай, че не е член на УС/. 

4. До 30.10. на текущата година ТК изготвя план за следващата година, 

придружен от разчет на средствата, необходими за неговото обезпечаване. 

5. Треньорската комисия изготвя анализ за представянето на състезателите  в 

състезанията от МСК. 

6. Треньорската комисия изготвя предложения до УС на БФК-НКС за 

награждаване и наказване на състезатели и треньори съгласно съответните 

наредби. 

7. Треньорската комисия изготвя предложения за разработване и изработване на 

нагледни пособия за обучение, специализирана литература, видео филми, 

преводна литература и т.н.  

8. Треньорската комисия изготвя програма и участва в организирането на курсове 

за подготовка на инструктори по картинг, както и за повишаване на 

квалификацията им. 

 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Като член на FIA Karting/CIK-FIA, БФК-НКС се придържа и спазва спортните 

принципи, статута и правилата на тези организации при организирането на 

всички състезания на територията на страната. 

 

Тази система е приета на заседание на УС на БФК-НКС и влиза в сила от дата на 

приемането ѝ. 

 


