
ДОГОВОР ЗА УЧАСТИЕ 

в автомобилно мероприятие 
 

Днес ........ юни 2018г., на основание чл. 9 ЗЗД, се сключи настоящият договор между: 

 

"Клуб на привържениците на Фолксваген в България", със седалище град София, 

Район “Триадица” и адрес на управление град София, ул. “Лавеле” № 32, ет. 2, кантора 15, 

ЕИК 175251409, представлявано от Председателя Добрин Юриев Балчев, наричан 

ОРГАНИЗАТОР  и 

 

.........................................................................................................................................................,  

 

ЕГН ................................................., наричан УЧАСТНИК 

 

Страните се споразумяха във връзка с автомобилното мероприятие Национален VAG 

Събор 2018, организирано на 9 и 10 юни 2018г. на писта „Дракон” (пистата), с. Калояново, да 

уреждат отношенията си съгласно следните клаузи :  

1. УЧАСТНИКЪТ се задължава спрямо ОРГАНИЗАТОРА да се въздържа от каквито и 

да е фактически и правни действия спрямо ОРГАНИЗАТОРА, собственика на 

пистата „Дракон” ООД или трети лица на територията на пистата, които 

представляват нарушение на Общия правилник за ползване на пистата, законите на 

Република България и които пряко или по косвен начин могат да доведат до 

нанасяне на имуществени или неимуществени вреди на ОРГАНИЗАТОРА, трети 

лица или на самия УЧАСТНИК. 

2. При установяване на каквито и да е събития, които могат да доведат до нарушаване 

на горната разпоредба или до претенции спрямо ОРГАНИЗАТОРА, УЧАСТНИКЪТ 

се задължава да го уведоми веднага. 

3. УЧАСТНИКЪТ е длъжен да се съобразява с всички указания на представителите на 

ОРГАНИЗАТОРА, маршалите и персонала на пистата без да ги оспорва. 

4. УЧАСТНИКЪТ носи пълна отговорност за действията си, като изцяло на своя 

отговорност участва в организираното мероприятие. Понесени от УЧАСТНИКА 

имуществени или неимуществени вреди във връзка и/или по повод участието му в 

мероприятието не ангажират каквато и да е отговорност спрямо ОРГАНИЗАТОРА 

или собственика на пистата „Дракон” ООД. 

5. При подписване на договора УЧАСТНИКЪТ подписва декларация по образец 

(приложение №1), като се задължава да спазва декларираното в нея. 

6. При констатиране на извършване от УЧАСТНИКА или свързано с него лице на 

действия в разрез с договореното, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право 

6.1. Да наложи на УЧАСТНИКА глоба в размер до 100 лева; 

6.2. Да отстрани УЧАСТНИКА от състезанието, в което участва (дисквалификация); 

6.3. Да отстрани УЧАСТНИКА принудително от района на пистата; 

6.4. Да прекрати едностранно договора без каквото и да е предизвестие; 

6.5. Да уведоми органите на реда за извършени от УЧАСТНИКА правонарушения. 

 

 

 

За Организатор: ..................................  Участник: ................................................ 

       /имена и подпис/



Ф О Р М У Л Я Р 

За технически преглед на автомобил 
 

към Договор за участие в автомобилно мероприятие и декларация – приложение № 1 

 

Подписаният ................................................................................................................................., 

с НИК-нейм................................................................................................................................. 

ЕГН ....................................................,  

 

Декларирам, че управляваният и представен от мен за технически преглед автомобил е: 

 

Марка ..................………......, модел ......................................., рег. № ......................................,  

 

двигател куб.см. ......................, код .............................., конски сили: .........................., 

Вид гориво:   Бензин     Дизел  

 

Тунинг: 

Модифицирано турбо:  Да      Не   

Азот:  Да      Не   

Електроника: фабрична     standalone  

Чип/Ремап:  Да      Не   

Горивна система: ........................................ 

Кулер:  Да      Не   

Гуми: Стрийт      Семислик      Слик   

Спирачки: Фабрични      Модифицирани   

Стъкла фабрични:  Да      Не   

Врати, калници, панели: Фабрични      Модифицирани   

Сигурност (задължителни): 

Изолирана плюсова клема на акумулатора: 

Пожарогасител в купето, закрепен: 

Кука за теглене, монтирана: 

Седалки стабилно закрепени: 

Изправни стоп светлини: 

Здрави странични огледала: 

Врати с механизъм за отваряне: 

 

Дата: ........ юни 2018 г.   Декларатор: ................................................  

 с. Калояново     

              Технически комисар: .................................... 

 

 

 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Аз, долуподписаният .............................................................................................................., с 

ник-нейм........................................... във форум........................... и с ЕГН...................................,  

в качеството си на участник на писта „Дракон” и нейните съоръжения, притежаващ СУМПС ? 

............................, издадено на .......................от МВР ................... 

Тел. ……………………………………..    e-mail ……………………………………. 

Тел. за контакт при инцидент: ………………………...………………, ……………………… 

    / роднина, приятел, … / 

Д е к л а р и р а м 

 Че към момента съм правоспособен водач и притежавам валидна шофьорска книжка; 

 Че управляваното от мен МПС на писта „Дракон” е изправно и отговарям лично за изправността и 

оборудването му, като техническо неизправно МПС е МПС, което има неизправности или повреди 

изброени в чл.10, ал.1 на ППЗДвП, с изключение описаните в т.12 на същата разпоредба 

неизправности по осветителната уредба; при промени по МПС, отклоняващи се от нормите, описани в 

т.5, т.6, т.9 и т.10 на чл.10, ал.1 ППЗДвП и касаещи модификация по кормилната уредба, кабината, 

гумите и двигателя, МПС се счита за изправно, доколкото сторените модификации съответстват на 

начина на управление на МПС по трасето на пистата (дрифт, тайм-атак, драг и др.); 

 Че съм запознат и ще спазвам Вътрешния правилник за ползване на писта „Дракон”, изложен на гърба 

на настоящата декларация; 

 Че нося пълна имуществена отговорност за причинените от управляваното от мен на писта „Дракон” 

МПС имуществени и неимуществени вреди, както на трети лица, така и на собственика на писта 

„Дракон” и неговите съоръжения; 

 Че ще прекратя максимално бързо и безопасно използването на пистата в случай, че има опасност за 

мен или трети лица участници на пистата или зрители, като уведомя представител на собственика на 

пистата или организатор на мероприятието, в което участвам; 

 Че няма да предоставям, управляваното от мен МПС на трети лица, неподписали екземпляр от 

настоящата декларация; 

 Че заявените от мен данни за МПС са верни; 

 Че не съм употребил алкохол или наркотични вещества или техни аналози, както и други упойващи 

вещества; 

 Че познавам естеството на дейността, която се осъществява на писта „Дракон”. Потвърждавам, че 

напълно разбирам, че управлението на МПС, както и участието ми като пасажер в такова МПС по 

трасето на пистата е рисковано. Доброволно управлявам МПС и/или участвам като пасажер в него по 

трасето на пистата, като осъзнавам възможните рискове и опасности.  

Данни за МПС: 

МАРКА…........................................................... МОДЕЛ…........................................................ 

РЕГ. НОМЕР............................. РАБ. ОБЕМ...................  Принудително пълнене ..............    Мощност........... 

КЛАС: /вписва се от Техническия комисар/ 

 

Дата: ................юни 2018      Декларатор:............................................. 



Вътрешен правилник на писта „Дракон“ 

Раздел I. Общи условия. 

• Всички посетители на съоръжението са длъжни да изпълняват указанията на лицата, отговарящи за 

спазване на реда и осигуряващи безопасността на участници и публика. 

• Максималната скорост за движение на МПС на територията на пистата, извън трасето е 20 км/ч. 

• Забранено е всякакво агресивно управление на МПС извън трасето, включително форсиране на 

двигателя, въртене на гуми на място и в движение (дрифт, донъти, бърнаути). 

• Задължително е спазването както на постоянните, така и на временните осигурителни заграждения на 

пистата (гуми, конуси, ленти, огради и указателни табели или маркировки), като забранено е тяхното 

разместване или разрушаване. 

 

Раздел II. Допускане до участие. 

• Участник е всяко лице, което управлява МПС на територията на трасето, наричан за по-кратко по-долу 

пилот, или е пасажер на МПС на територията на трасето, наричан за по-кратко по-долу пасажер. 

• За целите на този правилник за участник са приравнени и всички лица, които участват в организацията 

на мероприятие като маршал, съдия, фотограф/оператор или каквато и да е друга длъжност, включваща 

преминаването на осигурителните заграждения на трасето, наричан за по-кратко по-долу служебно лице. 

• Всеки участник е длъжен да бъде регистриран като такъв. При регистрацията, участникът попълва 

декларация по образец и получава регистрационна карта. Регистрацията може да бъде безплатна или 

платена според ползването на пистата и съоръжението или мероприятието и типа на участие. При 

регистрацията си участникът получава отличителен атрибут (гривна и/или номер и/или бадж/пропуск), 

който важи пред лицата ограничаващи достъпа. 

• Представител на собственика на писта „Дракон“ или на организаторите на мероприятие имат право да 

откажат достъп до трасето на участник и/или МПС, които смятат за застрашаващи безопасността на 

другите участници или публика. 

• Не се допускат участници, употребили алкохол или наркотични вещества или техни аналози, както и 

други упойващи вещества. 

• Всички участници задължително подписват декларация по образец, с която декларират, че са 

инструктирани съобразно настоящите Вътрешни правила на безопасно поведение на пистата. 

 

Раздел III. Писта. 

• Влизането на трасето на пистата е разрешено само при покриване на техническите изисквания и 

изискванията за безопасност на управляваното МПС, за което участниците декларират и носят лична 

имуществена отговорност. 

• Влизането на трасето на пистата става само през обозначения за това вход и единствено след подаване 

на сигнал от маршала на входа или представител на писта „Дракон“. 

• Напускането на трасето на пистата става само през обозначения за това изход. Участникът напуска 

трасето на пистата с повишено внимание. 

• МПС се движат само по посока обратна на часовниковата стрелка. 

• Абсолютно е забранено обръщане на посоката дори и за малко разстояние, както и движението на заден 

ход. 

• Забранено е спирането на трасето без наличие на технически проблем, непозволяващ излизането на 

собствен ход на безопасно място извън трасето. 

• Забранено е напускането на купето на управляваното МПС на трасето на пистата при аварийно спиране. 

В този случай МПС следва да бъде избутано/изтеглено извън трасето на пистата от лицата отговарящи за 

спазване на реда и осигуряващи безопасността на участници и публика. 

• Задължително е навременното известяване за забелязана опасност по или до трасето. За целите на този 

правилник „опасност“ е всяко аварирало или спряло МПС, течности по трасето (масло, охладителна 

течност и др.), разместени осигурителни заграждения и атрибути (конуси, гуми и т.н.), наличие на 

каквито и да е предмети по трасето на пистата и т.н. 



• Задължително е всеки участник да се информира за постовете на сигналистите по трасето по време на 

ползването на пистата или протичащото мероприятие, както и да следи за подаваните от тях сигнали. 

• Забранено е едновременното движение на трасето на пистата на двуколесни и четириколесни превозни 

средства. При обиколка на трасето максималният брой МПС може да бъде до 6. 

• Забранено е изпреварването на други участници по трасето, освен на правата. Изпреварването се 

извършва съобразно правилата на ЗДвП и ППЗДвП. 

• Забранени са бърнаут и донът демонстрациите, както и управление „дрифт“ на МПС, освен след 

изрично разрешение на лицата отговарящи за спазване на реда или когато това се подразбира от 

регламента на мероприятието, в което участника управлява МПС. 

• Зареждането с гориво на МПС, както и поправките и ремонтите по МПС се извършват извън трасето на 

пистата. 

 

Раздел IV. Постове и флагове. 

• Всеки пост сигнализира за събитията в зоната след него до следващия пост. 

• Всеки участник е длъжен да познава флаговете, тяхното значение и да ти спазва, а именно:  

Червен – незабавно прекратяване на сесията, напускане на трасето и прибиране в бокса, като напускането 

на трасето на пистата се осъществява с ниска скорост и повишено внимание. 

Зелен – свободно трасе. Показан след зона с жълт флаг, означава край на същата 

Жълт – знак за опасност, като: 

? един жълт неподвижен флаг – опасност извън трасето 

? един жълт интензивно развян флаг – опасност по трасето 

Черен флаг – сигнал за участника за напускане на трасето и прибиране в бокса. Използва се за наказване 

на участник за неспазване на правилника или в случай, че е наложително принудително напускане на 

същия по съображения за сигурност (механична повреда, изтичащи течност и т.н.). Показва се в 

комбинация със черна табела с бели цифри на номера на участника или с посочване на участника, за 

когото се отнася. 

Черно бял кариран флаг – сигнал за край на сесията и последна финална обиколка 

 

Раздел V. Технически изисквания и изисквания за сигурност 

• В управляваните на трасето МПС е задължително наличието на технически изправен, годен за употреба 

и стабилно закрепен на лесно достъпно място пожарогасител или противопожарна система. 

• В автомобилите е задължително използването на предпазни колани и каски, както за пилота, така и за 

пасажерите. 

• Забранено е заключването на вратите на автомобила. При наличието на автоматична система за 

заключване, същата трябва да бъде деактивирана. 

• Задължително е наличието на монтирана кука за изтегляне на МПС в случай на необходимост. Липсата 

на такава или непригодността на наличната дава право на лицата отговарящи за спазване на реда и 

осигуряващи безопасността на участниците при нужда да предприемат мерки, каквито намерят за добре, 

с оглед изтегляне на МПС-то. 

• Задължително е стабилно закрепване на акумулатора. 

• Забранен е достъпът на МПС с течове на гориво, масла или охладителна течност. МПС с течове се 

отстранява принудително от пистата. 

• За замърсявания на трасето на пистата, причинени от МПС, както и за всяко друго събитие, водещо до 

временно преустановяване функциите на трасето на пистата, причинено от МПС, е отговорен водачът на 

МПС, като същия дължи заплащане на разходите за привеждане на трасето на пистата във възможност за 

безопасно функциониране. 

• Всички участници задължително ползват предпазни колани и обезопасителни колани. Водачите на 

двуколесни МПС са длъжни да използват кожен екип от една част или две части захванати с цип, както и 

предпазни ръкавици, ботуши и затворена каска. 

 

Дата:………………………..      Участник:………………………………………..... 


