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ДОГОВОР ЗА УЧАСТИЕ 

в автомобилно мероприятие 
 

Днес ........ юни 2016 г., 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 

 

.........................................................................................................................................................,  
(трите имена) 

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

 

Страните се споразумяха във връзка с автомобилното мероприятие Национален 

VAG Събор 2016, организирано на 18 и 19 юни 2016 г. 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: .................................................. 
        / подпис/ 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  (приложение №1), 

 
 

Подписаният:  ....................................................................................................................................,  

ЕГН ..........................................., СУМПС № ............................................, тел. ................................, 

Тел. за връзка при спешни случаи: .................................................................. (роднина, приятел) 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М 

 

Че съм пълнолетен гражданин и притежавам валидна шофьорска книжка. 

В случай, че управлявам автомобил, който не е моя собственост, съм уведомил 

неговия собственик, че автомобилът ще бъде управляван на писта в състезателни условия 

при условията на договора и настоящата декларация. 

Че управляваните от мен МПС се намират в изправност, съгласно изискванията на 

Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагане на ЗДП 

Че отговарям лично за изправността и оборудването на управляваното от мен МПС. 

Че съм запознат и ще спазвам Вътрешния правилник за ползване на писта “Дракон”. 

Че нося пълна имуществена и неимуществена отговорност при нанесени от мен 

вреди на трети лица, МПС и имущество на пистата. 

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

преценя,  че има опасност за мен или трети лица на пистата и ще уведомя представител на 

организатора за същата. 

Че съм уведомен за това, че пистата не е част от Националната пътна мрежа със 

всички последствия произтичащи от това. 

Че няма да предоставям автомобила си, със залепения на него номер на участник, 

предоставящ ми достъп до пистата, на трети лица, неподписали декларация за участие в 

мероприятието. 

Че съм запознат с данните за автомила ми, и същите предоставени от мен в тази 

декларация са верни. 

Че не съм употребявал и няма да употребявам по време на участие в каквото и да е 

състезание алкохол и/или други опиати. 

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. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния Кодекс за даване на 

неверни данни. 

 

 

 

 

Дата: ........ юни 2016 г.   Декларатор:    ................................................ 

с. Калояново         /подпис/ 
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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 .......................................................................................................................................,  

 

Ник във форума: ..................................................., Клуб: ................................................................., 

 

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

 

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

 

Год. на произв.: ........... г., Двиг. куб.см.: .................., Код: ...................., Конски сили: .............., 

 

Вид гориво:   Бензин     Дизел  Азот:  Да Не 

Електроника: Фабр. Standalone Чип/Ремап:   Да Не 

Tурбо:   Не    Да, фабрично     Модифицирано / от друг код двигател 

Горивна/всмукателна с-ма: Фабрична Друго: .......................................... 

Кулер:  Не   Фабричен  Модифициран / Челен / От друг двиг. 

Гуми:  Стрийт  Семислик  Слик 

Спирачки:  Фабрични за модела   Модифицирани: ....................................    

Стъкла:  Фабрични Модифицирани: ...................................................................    

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 отвътре и отвън 

 

Дата: ........ юни 2016 г.   Декларатор: .............................................................. 

с. Калояново 

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

Служебно поле (попълва се от организатора): 

 

 


