
 ПРОТОКОЛ
№ 1/ 24.02.2019г.

За проведено общо събрание на БФАМС 

Днес 24.02.2019г. / неделя/  в град Враца, ул. „Георги Бенковски” 33 - хотел Лева,
от 10.00 часа се проведе общо събрание на снование чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Заседанието беше
открито от Зам. Председателя на БФАМС - Дамян Петров. 

 Присъстват лично и през представители 8 спортни клуба. Събранието се счита за
редовно и може да започне своята работа.

№ 
по 
ред

ИМЕ Председател Представител Забележка 

1. Автомоделен клуб –Левски П.Пенчев П.Пенчев

2. Спортен клуб за радиоуправляеми 
модели –Варна 

Светослав 
Янакиев 

Светослав 
Янакиев 

3. Модел клуб –Кинетик Тодор 
Томов

Тодор Томов 

4. Спортно технически моделен клуб -
Враца

Дамян 
Петров 

Дамян 
Петров 

5. Модел Яхт Пазарджик Атанас 
Георгиев

Пълномощно

6. Клуб по автомоделни спортове -Варна Румен 
Мандов 

Румен 
Мандов

7. Спортен Модел Клуб Приста Явор Йотов Тодор Томов Пълномощно

8. Модел Клуб Девня Пламен 
Иванов

Д.Петров Пълномощно

За делово протичане на събранието, Дамян Петров предложи да бъдат избрани
позиции: 

Предложение за избор на председател на ОС. След проведено гласуване,
ОС реши: Председател да бъде
 Дамян Петров.
8 гласа „ЗА“
Предложение за избор на протоколчик на ОС . ОС предложи за протоклчик да

бъде избрана Цветана Иванова.
ОС реши: Протоколчик да бъде Цветана Иванова.
8 гласа : „ЗА“
Дамян Петров докладва на представителите на спортните клубове предложения

Дневен ред, а именно:
1. Отчет на УС за дейността на БФАМС за 2018г.;
2. Финансов отчет за 2018 г. ;
3. Приемане на Спортен календар на БФАМС за 2019 г.;
4. Предложения за нов УС и  избор на нов Управителен съвет;
5. Обсъждане на предложения за промени в Правилника на БФАМС;
6. Обсъждане на предложения за промени в Устава на БФАМС;
7. Разни



ГЛАСУВАНЕТО ПО ОБЯВЕНИТЕ ВЪПРОСИ ПРОТЕЧЕ, КАКТО СЛЕДВА:
По т.1 от дневния ред.
 
Отчет на УС за дейността на БФАМС за 2018г.
Дамян Петров представи отчета на Управителния съвет за дейността на федерацията за 
2018г. и даде думата на делегатите за въпроси и дискусия по него. ОС няма въпроси .
Отчета беше подложен на гласуване както следва: от общо 8 присъстващи

с     8    гласа „за”,
с …………….. „въздържали се”,
с ……………... „против”,
По т.1 от Дневния ред ОС реши: Приема отчета на УС на федерацията за 2018г.

По т.2 от дневния ред.
   
Финансов отчет за 2018 г.
Председателят на ОС Дамян Петров, представи пред делегатите отчет за изразходваните 
средства и даде думата за въпроси и дискусия. БФАМС не се финансира от ММС и 
едниствения приход е от членски внос и картотека. 
Отчета беше подложен на гласуване както следва: 

с    8 гласа „за”,
с …………….. „въздържали се”,
с ……………... „против”,

По т.2 от Дневния ред ОС реши: Приема финансовия отчет на федерацията за 2018 г.

По т.3 от дневния ред.

Приемане на Спортен календар на БФАМС за 2019 г.
Дамян Петров представи проекто-календара, който беше пуснат за обсъждане 30 дни 

преди събранието, след което даде думата на ОС за въпроси, предложения и дискусия. 
1. Румен Мандов предложи да бъде включено в календара ЕП скоростни модели – 26 -

28 юли, Печ- Унагрия;
2. Калин Кокошаров – 4 –ти кръг ДП да бъде проведено на 21 -22 септември 2019г.;
3. А.Георгиев предложи провеждането на ДП оф –роад да се проведе на 22 -23 юни ;
4. Калин Кокошаров – да се включи в Календара турнир електро он роад през месец

септември, като датата ще бъде допълнително уточнена. Мястото ще бъде паркинга
на новата административна сграда на Йелоу такси.

5. Добромир  Чолаков  –  да  бъдат  включени  в  Календара  четири  кръга  за  модели
класове -  scale adventure BG.

Предложенията за промените бяха подложени на гласуване както следва: 

с   8  гласа „за”,
с …………….. „въздържали се”,
с ……………... „против”,
По т. 3 от Дневния ред  ОС реши: Приема  Спортния календар на БФАМС за 2019 г.

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОДЕЛЕН СПОРТ

Спортен календар на БФАМС за 2019г. 

Европейско Първенсво :

ЕП Buggy 1/5        EFRA                                                                                                     15 - 20   юли  Леденика-   BG  

ЕП ФЕМА – скоростни модели                                                             26-28. юли   Печ -   Унгария  



Държавно Първенство :

1.     ДП  on road – electric                        1 кръг                                     18  -19  май                 Враца

             on road - nitro                                1 кръг

2.     НАЦИОНАЛНИ УЧЕНИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ                       01 - 02  юни         Пазарджик

3-4.  ДП on road - electric                         2 кръг                                     15 -16 юни              Сливница

        ДП scale adventure BG                     1 кръг

5.     ДП off road                                        1  кръг                                    22 - 23  юни          Пазарджик  

6-7.  Д П off road                                       2 кръг                                     21   юли                   Леденика

        ДП  scale adventure BG                     2 кръг

8.     ДП   scale adventure BG                    3 кръг                                     03 август    София -  Витоша

9.     ДП  on road - electric                         3 кръг                                     31.08-01 септември     Враца

                on road - nitro                             2 кръг

10-11.  ДП on road - electric                      4 кръг                                     21-22 септември    Сливница

             ДП  scale adventure BG                4 кръг

Турнири :

           ON ROAD

- Пролетен турнир /откриване на сезона/    Оn road – electric и nitro              14 април         Враца

- Турнир   Оn road – electric                                                                             20/21/ април   Летница

- Турнир   Оn road – electric                                                                            …… септември  София

- Есенен турнир /закриване на сезона/    Оn road – electric и nitro                   06 октомври   Враца

          OFF ROAD

- Kръгове турнири „Стелди – Нови Искър“                                           по програма - RC Novi Iskar

 По т.4 от дневния ред.

Предложения за нов УС и  избор на нов Управителен съвет.
Постъпила  е молба от Марио Вутов да бъде освободен отУС  по лични причини. 

1. Приемане оставката на Марио Вутов

Предложението беше подложено на гласуване както следва: 

С 8  гласа „за”,
с …………….. „въздържали се”,
с ……………... „против

2. Дамян Петров  предложи Емил Карамфилов да заеме мястото на Марио Вутов като 
Председател на секция off road ; второ предложение от Дамян Петров беше като 
нов член на УС да бъде включен Явор Антонов - като Председател на Секция on 
road- nitro. Други предложения не постъпиха и предложенията бяха гласувани 
поотделно: 

Предложението  за Емил Карамфилов  беше подложено на гласуване както следва: 
С  8  гласа „за”,
с …………….. „въздържали се”,
с ……………... „против



Предложението за  Явор Антонов беше подложено на гласуване както следва:

с  8  гласа „за”,
с …………….. „въздържали се”,
с ……………... „против”,

По т.5 от дневния ред.

Обсъждане на предложения за промени в Правилника на БФАМС;
1. Кинетик Русе предлага промени касаещи честотите – да отпадне  т.  3.7.

Кокошаров – предлага да останат
Петров – да останат, поради факта, че все още някои от състезателите карат с 
предаватели с фиксирани честоти;

Предложението беше подложено на гласуване както следва: 

с            „за”,
с …………….. „въздържали се”,
с  8     „против”,
Предложението за промяна не беше прието.

2. т. 3.8 – място за съхранение на предавателите да отпадне.
Предложението беше подложено на гласуване както следва: 

с  8  гласа „за”,прието 
с …………….. „въздържали се”,
с ……………... „против”,
 Предложението беше прието т.3.8 да отпадне от Правилника. 

3. Предложение на Кинетик Русе – за промени по Приложение 2 “ON ROAD” 
АВТОМОДЕЛИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛИ В т. 3.4 ; 4.4.4;т.5.4.4;т.6.5 
Страниците на спойлерите  да са  с размер 40х20 мм при досегашните 40х25

Предложението беше подложено на гласуване както следва: 

с  8  гласа „за”,
с   „въздържали се”,
с ……………... „против”,
Предложението беше прието - страниците на спойлерите в класове електрик – он роад, 
да са  с размер 40х20 мм.

4. Предложенията, касаещи гумите за класове електро он роад - на Автомоделен 
Клуб Левски, Братя Стаменови, Кинетик Русе и СТМК Враца - бяха обсъдени и 
подложени на гласуване.

       Предложенията бяха обобщени и подложени на гласуване както следва: 
   
     с  6 „за”,
     с …………….. „въздържали се”,
     с   2 „против”,
     Беше прието: няма промяна в Правилника, относно гумите- Организатора решава какви
да бъдат гумите за класове електрик - он роад.
За кръговете на писта „Огнян Филипов“- Враца, домакина обяви, че за клас Електрик сток 
деца и начинаещи по време на квалификациите ще се кара с гуми по избор, а за финала ще 
се кара с каучукови гуми / свободни / ; за класове Супер сток , Туринг и Тиим по време на 
квалификациите ще се кара с каучукови гуми / свободни /, а за финалите с каучукови гуми 
предоставени от домакина и маркирани. 



5. Предложение от Модел Яхт Клуб - т.6.1.3  - касаеща брой акумулатори в електрик 
тим - да отпадне  от Правилника.

  Предложението беше подложено на гласуване както следва: 
 

с  5 „за”,
с  1 „въздържали се”,
с   2 „против”,
беше прието т. 6.1.3 да отпадне от Правилника.

По т.6 от дневния ред.

 Обсъждане на предложения за промени в Устава на БФАМС;
Няма постъпили предложения

По т.7 от дневния ред.

Разни 
Дамян Петров даде думата за предложения  и дискусия. 
Емил Карамфилов  и Димитър Лесковски предложиха:

1.  Квалификациите в класове оф роад да са само събота, в неделя полуфинали и 
финали. Промени касаещи  Приложение 3 ,,OFF ROAD“ Автомодели т. 1.2. /формат
на състезанието/

Предложението беше подложено на гласуване както следва: 
с    5 „за”,
с    1  „въздържали се”,
с    2 „против
беше прието :  Квалификации в оф роад да са само в събота,  в неделя - полуфинали и
финали.

2.  Атанас Георгиев – предложи да се направи втори клас в 1:16 – електрик и сток;
Едно каране с две класирания.

Предложението беше подложено на гласуване както следва: 
с      за,
с      2„въздържали се”,
с      6 против
Не се приема предложението.

3. СТМК  Враца  предложи:  Да  се  обмисли  решение  за  бавните/  опасни  /  модели.
Кинтекик Русе предложи моделите, които са с 20% по-бавни от най-бързия модел,
да бъдат отделени в друга квалификация  и друг финал. Това да е задължение и да
се прилага от организатора. – да се добави в промени на правилника в - т. 3.3.4.6.
Предложението беше подложено на гласуване както следва: 

с    8  за,
с      въздържали се”,
с       против
Предложението беше прието.

4. Бяха обсъдени размера на членския внос и картотека :
Постъпилото предложение : деца до 14 г. да не плащат такса картотека не беше
одобрено.  

Предложението беше подложено на гласуване както следва:
с    3 „за”,

      с …………….. „въздържали се”,
       с  5  против
останаха досегашните такси 80 лв. клуб  - годишен членски внос;
20 лв. възрастен - годишна картотека;



5 лв.дете  - годишна картотека

5. Кинетик  Русе  предложи:   Клубовете,  които   не  са  платили  членски  внос  за
съответната година –  да нямат право на  глас на общо събрание.

         Предложението беше подложено на гласуване както следва:
с    8 „за”,

            с …………….. „въздържали се”,
            с ……..      против
          Предложението беше прието.

6. Добромир Чолаков внесе необходимите документи за регистрация на клуб -  Scale
adventure BG .                   

           С ТЕЗИ РЕШЕНИЯ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БФАМС И ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ
НА ДНЕВНИЯ РЕД ОС БЕШЕ ЗАКРИТО.

Протоколчик:
Ц Иванова……………...    ….............

        /име/                               /подпис/

Председател на ОС:
Д Петров………………...    ….............

        /име/                               /подпис/


