
 

 
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОДЕЛНИ СПОРТОВЕ 

Враца, ул.“Лукашов“ №8,тел.0889323015, e-mail: bfamsfed@abv.bg 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 1/ 18.02.2017 г. 

За проведено редовно общо събрание на Българска Федерация по 

автомоделни спортове 

 Днес 18.02.2017 г. в гр.София -  НДД, се проведе общо събрание на 

БФАМС. Присъстваха представители на: Автомоделен клуб- Левски, Клуб 

по автомоделни спортове –Варна; СТМК-Враца; СКРУМ –Варна; 

Асоциация на ЕРЦЕ моделистите в България; Модел Яхт Пазарджик, 

 Констатирано бе, че настоящето Общо събрание е редовно свикано, 

съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението. След 

проверка на присъстващите се установи липсата на кворум и по правилник 

се налага изчакване с  един час. В 15.00 часа се присъедини и Клуб 

автомоделни спортове – Левски.  Наличието на необходимия кворум за 

провеждане на събранието – присъстват 6 от 11 общо члена. 

 Събранието бе открито от Зам.председателя на БФАМС Дамян 

Петров. За  протоколчик бе определена  Цветана Иванова. 

        Заседанието протече при следния дневен ред: 

1.Отчет на УС за дейността на  БФАМС за 2016г.; 
2.Финансов отчет-приемане отчет за 2016г.; 
3.Представяне и приемане на Спортен календар на БФАМС за 2017 г.; 

4.Предложения за нов УС и  избор на нов Управителен съвет; 

5. Обсъждане на предложения за промени в Правилника на БФАМС; 
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 6. Предложения за промени в Устава; 

7. Разни 

По точка 1  от дневния ред:  

Отчет на УС за дейността на  БФАМС за 2016г., г-н Дамян Петров 

представи подробен отчет. Бяха представени резултатите от състезанията 

от Календара на БФАМС през 2016 г., протоколи и снимки от 11 

състезания от ДШ /при 8 за 2015г./; протоколи и резултати от две 

европейски състезания / 1:5 и 1:10 Електро/; информация за участия в 14 

международни състезания и  4 турнири : Нови искър, Враца, Банкя и Русе. 

 
Като други турнири бяха отбелязани състезанията,  организирани от 

Тим Спец РЦ  в зала Варна  и от Стелди Еър състезание  с дронове . 

Международно участие – Марио Вутов –Италия, Сърбия; Кристиян 

Костадинов – Румъния, Словакия; Д. Лесковски и Т.Кузманов в Малайзия,  

Франция – 4 –ма представители –Д.Петров, М.Вутов, Е.Карамфилов, 

С.Янакиев. Наши състезатели са участвали и в турнири в Гърция – off road. 

Обобщение на дейността на БФАМС за изминалата 2016година:  

-  Проведени 11 състезания /8 за 15г./ от ДШ, не е проведено само 1- 

Шумен  втори кръг on road – нитро; 

-  Организирано и проведено е едно състезания от календара на 

ЕФРА – GP Леденика ; 

- Участие в две ЕП : Франция – off road 1/5 и Словакия – оn road 

електро 1/10; 

-  Участие в ЕП  - скоростни модели; 

- Участие в 14 международни турнира / 8 за 15 г./ ; 

- За втори път бе застраховано състезание - GP Леденика; 

- Декември 2016 на заседание на ЕФРА във Виена, БФАМС е 

одобрена отново за домакин на GP България – 2017. /Плаката за 

състезанието и поканата са вече на сайта на ЕФРА/; 

- Общинският съвет в гр. Враца одобри предложението на БФАМС, 

пистата в града да носи неговото име./предложения от ОС Рибарица/ и на 

18. 06. 16г. бе открита паметна плоча по време на откриването на кръг от 

ДШ; 

- Подробно се отразява на дейността на БФАМС във създадената 

страница във Фейсбук - BF Auto Model Sport; 

- Поддържа се създадената картотека на състезателите на БФАМС; 



- Актуализира се списъка на клубовете членове на БФАМС, като са 

лицензирани 11 клуба  /предстои прелицензиране на клубовете/ 

- Подготвяни регулярни отчети към ММС.; 

- Регулярна кореспонденция с ЕФРА; 

- Регулярна кореспонденция с клубовете; 

- Изпращане на информация за дейността на БФАМС към сайта; 

- Присъствие на членове от УС на всички състезания от календара за 

2016г.; 

- привличането на нови деца в състезанията от Калин Кокошаров и 

СТМК –Враца; 

 

Негативи: 

 - не се спазват правилата при провеждане на състезанията –липса на 

съдии; 

          - Некоректно регистриране за състезания и други; 

           - Не подаване на информация за дейност и участие в състезания към 

сайта на БФАМС  ; 

          - Не отразяване на събития в страницата на БФАМС във Фейсбук, 

въпреки предоставения достъп за това на членове на УС и председатели на 

клубове;  

          - Липса на годишно награждаване./ за 15 г. бе направено по време на 

първи кръг от ДШ – 16г. в Сливница за електро - on road/ 

 

По първа точка  Григор Стоичков направи предложение: при 

съществуваща финансова възможност да се  подготвят съдии; и да се 

създадат нови  клубове; 

 

Дамян Петров се обърна с молба към присъстващите, които са 

администратори на страницата на Федерацията  във Фейсбук за 

своевременно отразяване на участията във всички състезания. Той отправи 

предложение: за включване с демонстративно шоу на Боровец през 

декември 2017 г., както и други мероприятия. 

 
Членовете, присъстващи на събранието дадоха положителна оценка 

на дейността на федерацията през 2016г.  

 

ГЛАСУВАЛИ: 



 „ЗА” приемане на отчета за дейността на Федерацията през 

2016г. – 6 гласа от 6 присъстващи. 

 
 

         ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ПЪРВА: 
Общото събрание взема решение да приеме отчета за 2016г. 

 
По точка 2  от Дневния ред: Финансов отчет. 

Председателя на събранието представи на вниманието на членовете 

финансовия отчет за 2016г.  

Федерацията не се финансира от Министерство и проекти, а 

основните приходи са от картотека , членски внос  и спонсори.Чрез тях са 

платени следните разходи: 

- Разходи за поддържане на сайта –Фирма „Хубев” ЕООД; 

- GP Леденика 2016 – Светослав Янакиев и МСД;  

- Членски внос ЕФРА и ФЕМА  -Янко Здравков; 

- „Йелоу такси” и „Стелди Еър”; 

- Счетоводни услуги, рекламни материали за ЕС-Франция и за GP 

Леденика 2016- СТМК -Враца 

По инициатива на Председателя г-н Здравков беше подпомогнат с 

ваучер за покриване на такса участие на ЕП на един  млад състезател. 

За втора година отчитаме  положителен резултат – 451 лв., въпреки 

непредвидените разходи към ЕФРА – членски внос. 

Отчетено бе, че за 2016г. не са внесли членски внос следните 

клубове: Девня,  Фиър , Приста -Русе и Тим Спец –Варна. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА” приемане на Финансовия отчет– 6 гласа от 6 
присъстващи. 

       
ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ВТОРА: 

Общото събрание взема решение да приеме Финансовия  отчет  за 
2016г. 

 По точка 3 от Дневния ред: Представяне и приемане на Спортен 

календар на БФАМС за 2017 г. 

  Публикуваният  предварително проекто – календар за 2017г., в 

частта ДШ беше приета единодушно без поправки и предложения. В 

частта турнири, организирани от клубовете беше обсъдено  и  предложено 



провеждането на off road турнир от 6 кръга, организирани от Стелди   ЕЪР 

и Нови искър. 

 

Единодушно се гласува и прие календара в следния вид: 
 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОДЕЛЕН СПОРТ 

Спортен календар на БФАМС за 2017г 

                                /приет и утвърден от ОС на БФАМС – 18.02.2017г./ 

 

1.        ДШ  off road                            1 кръг              13 -14 май                 Банкя 

2.        ДШ  on road – electric           1 кръг              27-28 май                  Сливница 

3.        НАЦИОНАЛНИ УЧЕНИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ 03-04 юни                   Харманли 

4 и 5. ДШ on road - nitro                 1 кръг             10-11 юни                    Враца 

           ДШ on road  - electric            2 кръг       

6.        ДШ off road                             2 кръг            24-25 юни                   Нови Искър 

           /без клас 1:5 /           

7.        ДШ off road                             3 кръг            08-09 юли                    Леденика 

           GP Buggy 1/5  EFRA                                        08-09 юли                   Леденика 

8 и 9. ДШ on road - nitro                 2 кръг            09-10 септември         Враца     

            ДШ on road – electric           3 кръг     

10.  ДШ on road - electric                4 кръг            30 сеп-01 октомври   Сливница                      

11. ДШ Модели - off road              4 кръг            14-15  октомври          Банкя 

ТУРНИРИ И ШАМПИОНАТИ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ: 

1.  Off road  /пролет – есен/ -  СТЕЛДИ ЕЪР и Нови Искър   

Откриване на off road сезон – 2017г.                  11-12 март                Нови Искър 

Първи кръг                                                                  01-02 април             Нови Искър 



Втори кръг                                                                   29-30 април             Банкя 

Трети кръг                                                                   03-04 юни                Нови Искър 

Четвърти кръг                                                            16-17 септември     Банкя 

Пети кръг                                                                    28-29 октомври       Нови Искър 

Шести кръг                                                                 18-19 ноември         Нови Искър 

2.    Оn road – electric и nitro -  СТМК Враца  

Пролетен турнир /откриване на сезона/             22 април                 Враца 

 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=ml8iuc0c5ep839qj8trgsf2fmg@group.cal

endar.google.com&ctz=Europe/Sofia&pli=1 

  

ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА” приемане на  Календара за  ДШ   2017 г. – 6 гласа ЗА от 6 

присъстващи. 

 

           ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

 
Общото събрание взема решение да приеме  Спортния  Календар  за 

2017г. 
 

 По точка 4: Предложения за нов УС не постъпиха и се гласува УС 

да остане в непроменен състав. 

Управителен съвет: 

 

1. Янко Здравков –Председател 

2. Дамян Петров – Зам.председател 

3. Светослав Янакиев  - Председател Секция 1:5 

4. Емил Карамфилов- Председател Секция он роад- нитро 

5. Марио Вутов –Председател Секция оф роад 

6. Калин Кокошаров- Председател Секция он роад- електро 

7. Румен Мандов  - Председател Секция Скоростни модели 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА” приемане на членове  на  УС – 6 гласа от 6 присъстващи 

 

         ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА: 



Общото събрание взема решение : Управителния съвет остава в 

същия състав. 

 

По точка 5: Обсъждане на предложения за промени в Правилника на 
БФАМС, бяха обсъждани предварително изпратени предложенията за 
промени,  направени от Марио Вутов и Модел Яхт Клуб -Пазарджик, както 

и предложения, направени от другите представители, присъстващи на 
събранието –Емил Карамфилов, Димитър Лесковски и Калин Кокошаров. 

Бяха обсъдени промени в Правилника, касаещи предложенията на:   

1. Модел Яхт  Клуб  - Пазарджик: 

Финалите в Клас 1/8 Електро Тръги и в Клас 1/10 електро бъги да 

бъдат тройни с продължителност по 7 мин.  Промените да са 

съобразени с Правилника на ЕФРА; 

Гласували : 6 ЗА от 6  присъстващи. 

 

2. Модел Яхт Клуб- Пазарджик  

Изборът на тип гуми / микропорести или каучук/ за on road-  

електро, да е по решение на организатора. 

Гласували: 5 ЗА и 1 въздържал се. 

 

3. Предложения от Марио Вутов – за промяна в Правилника, касаещи 

1/8 off road / стр.35 и 36 от Правилника/,  предварително изпратени, 

бяха разгледани и одобрени. 

Гласували: 6 ЗА от 6 присъстващи.  

 

4. Предложенията  на Димитър Лесковски: 

-  стартирането в полуфинала и финала да бъдат тип Льо ман ; 

-  да се  определи мястото на антената  - по средата на пистата или 

преди влизане в бокса; 

- за крайното класиране да се вземат резултатите от всички кръгове 

от ДШ; 

 

Предложенията бяха разгледани и одобрени. 

Гласували: 6 ЗА от 6 присъстващи . 

 

-  да отпаднат квалификациите в неделя на състезанията от ДШ. 

Предложението беше разгледано и не одобрено. 



  Гласуване : За  - няма, Против – 6 . 

 

5. Предложения от Григор Стоичков: 

 

- стартирането в квалификациите да са съобразени с правилата на 

ЕФРА 

Предложението беше одобрено и прието. 

Гласували 6 ЗА от 6 присъстващи. 

 

  ОС гласува  одобрените промени да бъдат отразени в Правилника от  

Председателите на секции.  

 

По точка 6:  Промени в устава.  

Не постъпиха предложения и не бяха гласувани промени. 

 

По точка 7: Разни  

Дамян Петров предложи Организатора  на състезание да предвиди и 

включи в Програмата „Свободен Клас-Начинаещи”, в който да вземат 

участие любители със всякакви по вид модели; 

Предложението беше одобрено. 

       Гласували: 6 ЗА от 6 присъстващи  

 

С това дневния ред беше изчерпан и събранието закрито. 

 

Протоколчик: 

    Ц.Иванова 

 

  

 
 


