
Димитър Гарабетов Розен Тодоров Тошко Стоянов  

                            ___________                          ___________                     ___________ 
 

Николай Николов Петко Кичев  
                            ___________                          ___________ 
 
 

Секретар: Валентин Савов Председател: Сотир Лазарков 
 ___________                           ___________ 

 

 
 

ПРОТОКОЛ / 01.12.2012 г. 
От заседание на Управителния съвет на Сдружение “Българска федерация по авиомоделизъм” 

гр.София. 
 

 Днес 01 декември 2012 г. от 12.00 часа, в гр. Горна Оряховица, бе проведено 
редовно заседание на Управителния Съвет на Сдружение “Българска федерация по 

авиомоделизъм” гр.София. 
На заседанието присъстваха 5 (пет) от общо 7 (седем) членове на Управителния съвет:, 

Тошко Стоянов, Николай Николов, , Розен Тодоров, , Валентин Савов, и Председателя на 
Управителния съвет, Сотир Лазарков. Другите двама члена на УС, Петко Кичев и 
Димитър Гарабетов, отсъстват. 

 Думата взе г-н Сотир Лазарков, той приветства членовете на УС и ги запозна с 
дневния ред на заседанието. След това бе пристъпено към точките от дневния ред. 

1. Бяха обсъдени молбите на “Илинден Аероспейс” гр.София и “Модел Клуб - Пловдив” 
гр.Пловдив за приемане като членове в Сдружение БФА. Думата взе г-н Валентин Савов, 
който съобщи, че документите на двата клуба са изрядни и могат да бъдат приети за 

членове на БФА. 
Гласуване: ЗА  -  пет (5) гласа 

  ПРОТИВ  - няма 
          ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –   няма 
 

УС на БФА прие за член на Сдружение БФА Сдружение “Илинден Аероспейс” гр.София и 

“Модел Клуб - Пловдив” гр.Пловдив. 
 

2. Беше обсъден и приет предварителния Спортен календар на БФА за 2013 година. 
Гласуване: ЗА  -  пет (5) гласа 
  ПРОТИВ  - няма 

          ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –   няма 
УС на БФА прие предварителен Спортен Календар на БФА за 2013 г. 

 
3. Бяха обсъдени две молби от СКМ гр.Пловдив за присъждане званието “Майстор на 
спорта” по авиомоделизъм на Ангел Маргаров и Георги Леков. 

Гласуване: ЗА  -  три (3) гласа 
  ПРОТИВ  - няма 

          ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –   няма 
УС на БФА реши да присъди званието “Майстор на спорта” по авиомоделизъм на Ангел 
Маргаров и Георги Леков. 

 
4. Беше обсъдена организацията на Европейското първенство по ракетомоделизъм 2013. 

Предложено бе да сключи споразумение със “Спортен Клуб Моделист Каспичан за 
провеждане на Европейското първенство по ракетомоделизъм 2013 г. 



Димитър Гарабетов Розен Тодоров Тошко Стоянов  

                            ___________                          ___________                     ___________ 
 

Николай Николов Петко Кичев  
                            ___________                          ___________ 
 
 

Секретар: Валентин Савов Председател: Сотир Лазарков 
 ___________                           ___________ 

 

Гласуване: ЗА  -  пет (5) гласа 
  ПРОТИВ  - няма 
УС на БФА реши да се сключи споразумение с “Спортен Клуб Моделист Каспичан” за 

провеждане на Европейското първенство по ракетомоделизъм 2013 г. 
 

5. Разни: По трета точка от дневния ред бяха обсъдени проблемите и задачите на УС за 
успешното провеждане на Световното първенство по ракетомоделизъм и Европейското 
първенство за юноши класове свободнолетящи в гр.Пазарджик. 

 
Управителният съвет на Сдружение “Българска федерация по авиомоделизъм” 

гр.София., РЕШИ: 
1. Прие за членове на Сдружение БФА клуб: “Илинден Аероспейс” гр.София и 
“Модел Клуб - Пловдив” гр.Пловдив. 

2. Прие предварителен Спортен Календар на БФА за 2013 година. 
3. Реши да присъди званието “Майстор на спорта” на Ангел Маргаров и 

Георги Леков.  
4. Реши да се сключи споразумение с “Спортен Клуб Моделист Каспичан” за 
провеждане на Европейското първенство по ракетомоделизъм 2013 г. и 

Световното първенство по ракетомоделизъм 2014 г. 
 

 

гр.Горна Оряховица 
01 декември 2012 г. 


