
 

 
 

Мисия Безопасност 

Благотворително състезание по пътна безопасност между компании 

14 и 15 Октомври 2017 г. 

1. Право на участие 

- Всяка компания излъчва отбор от четирима състезатели, като няма 

ограничение в броя на отборите от една организация.  

 

2. Място и дата на провежда: 

- Теоретичната част на състезанието „Мисия Безопасност“ се провежда в 

учебен център 2 на Автошкола Василеви, жк Надежда 3, ул. Подпоручик 

Футеков 1. Праткическата част на състезанието се провежда на паркинга 

на магазин МЕТРО 2 София, бул. Сливница 182.  

- Дата на провеждане – 14 – 15  октомври 2017 г. 

o Теоретична част – 14 октомври/събота 

o Практическа  част – 15 октомври /неделя 

 

3. Организационни правила 

- Теоретичната част на състезанието „Мисия Безопасност“ е съобразена с 

всички актуални правила за движение по пътищата и се води от 

лицензирани преподаватели.  

- След запознаване с теоретичната част, всеки отбор демонстрира 

знанията си чрез решаване на листовки – 4 листовки, за всеки участник в 

отбор по една, различна от на другите съотборници. Всички отбори 

решават еднакви листовки. Резултатът на отбора се получава като сума 

от точките на всеки участник в отбора. Победител в теоретичната част на 

състезанието е отборът с най-висок брой точки.  

- Втората част от състезанието е практическа – всеки отбор демонстрира 

умения за управление на автомобил и решаване на  реални казуси, които 

могат да възникнат по време на движение по пътищата. Представянето на 

отборите се оценява от жури от доказани професионалисти в областта – 

теоретици и практици.  

- Компанията-победител в състезанието се определя спрямо общия брой 

точки, събран от двете части на състезанието – теоретична и практическа. 

 

4. Заявки за участие и такси 
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- Таксата за участие е 700 лв. на отбор от четирима състезатели. Заплаща 

се предварително.  

- За два или повече отбора от една компания,  таксата за участие е 500 лв. 

на отбор. 

- Таксата се заплаща по следната сметка: 

IBAN: BG33UNCR70001521137471 

BIC: UNCRBGSF UNICREDIT BULBANK 

Основание за плащане „Такса участие – Мисия Безопасност“. 

- 20% от сумата от таксите се използват от организатора за подпомагане 

на провеждането на коледната кампания на Holiday Heroes.  

 

5. Награди  

- Наградите са предметни, символични и се осигуряват от организатора на 

състезанието 

 

6. Служебна загуба 

- При неявяване на отбор на една от двете части на състезанието или на 

цялата състезателна част от Мисия Безопасност. Изчакването на отбор е 

е до 15 мин. след първоначално обявения начален час.  

- Явил се на състезателната част в непълен състав (1/2 от получените точки 

се отнемат). 

- Подсказване по време на теоретичната част на състезанието (1/2 от 

получените точки се отнемат). 
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