
Димитър Гарабетов Розен Тодоров Тошко Стоянов  
                            ___________                          ___________                     ___________ 
                   

 

Секретар: Валентин Савов Председател: Сотир Лазарков 

 
 

ПРОТОКОЛ / 05.01.2013 г. 
от заседание на Управителния съвет на Сдружение “Българска Федерация по 

Авиомоделизъм” гр.София. 
 

 Днес 05 януари 2013 г. от 13.00 часа, в гр. Сливен, бе проведено 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, Димитър Гарабетов, Розен Тодоров, Валентин Савов, и Председателя на 

Управителния съвет, Сотир Лазарков. 

 Думата взе г-н Сотир Лазарков, той поздрави членовете на УС с успешната работа по 

време на състезателната 2012 г и изказа задоволство по повод на големите успехи 

постигнати от авио и ракетомоделистите. 

  Бяха отчетени и обсъдени постигнатите резултати през 2012 г. от състезателите и 

клубовете, направени изводи от страна на УС на БФА. 

По точка втора от дневния ред бяха обсъдени и приети промени в правилници и наредби на 

БФА за 2013 година. Обсъден беше проект на Правилник за провеждане на състезания през 

2013 г. Обсъдени бяха пропуските през 2012 година и бяха вписани изрично в новия 

правилник. Обсъдени бяха предложенията на СК “Моделист” гр.Каспичан и след уточняване 

на текста правилника бе гласуван: 

Гласуване: ЗА  -  пет (5) гласа 

  ПРОТИВ  - няма 

УС на БФА прие Правилник за провеждане на състезания през 2013 г. 

 Думата бе дадена на г-н Валентин Савов да разясни промените в Наредбата за 

определяне на националните отбори в класове F1 (свободнолетящи). Той обясни промените 

и тяхното обсъждане с основните състезатели. Наредбата бе предложена за гласуване. 

Гласуване: ЗА  -  пет (5) гласа 

  ПРОТИВ  - няма 

УС на БФА прие Наредбата за определяне на националните отбори в класове F1 

(свободнолетящи). 

 След това бяха обсъдени Наредбата и критериите за определяне на националните 

отбори в класове S (ракетомоделизъм). Г-н Савов предложи да се увеличи броя на 

квалификационните състезания от две на три годишно и да се намали квалификационния 

период за юношите от две на една година. Предложението бе прието. Също така г-н 

Стоянов предложи от трите квалификационни състезания, само едно да е задължително 

проведено в България. Г-н Савов предложи задължителните  състезания в България да са две 

от трите. Прието бе предложението на г-н Стоянов. Така редактираната наредба, бе 

подложена на гласуване: 

Гласуване: ЗА  -  пет (5) гласа 

  ПРОТИВ  - няма 

УС на БФА приема новата наредба за определяне на националните отбори в класове S 

(ракетомоделизъм) 

 След това бе обсъдена Наредбата за присъждане на спортни звания, която се 

нуждаеше от актуализация и промени. След обсъждането и, тя бе гласувана: 

Гласуване: ЗА  -  пет (5) гласа 

  ПРОТИВ  - няма 

УС на БФА приема промени в Наредбата за присъждане на спортни звания. 



Димитър Гарабетов Розен Тодоров Тошко Стоянов  
                            ___________                          ___________                     ___________ 
                   

 

Секретар: Валентин Савов Председател: Сотир Лазарков 

 След това бе обсъдена Наредбата за класиране на клубовете, членове на БФА, 

според спортните им успехи, която се нуждаеше от актуализация и промени. След 

обсъждането и предлагането на промените, тя бе гласувана: 

Гласуване: ЗА  -  пет (5) гласа 

  ПРОТИВ  - няма 

УС на БФА приема промени в Наредбата за класиране на клубовете, членове на БФА, 

според спортните им успехи. 

 По точка трета от дневния ред на заседанието, бе пристъпено към разглеждане на 

резултатите от анкетите за “Спортист“ и “Клуб“ на БФА за 2012, след детайлна проверка на 

резултатите те бяха приети: 

Гласуване: ЗА  -  пет (5) гласа 

  ПРОТИВ  - няма 

УС на БФА приема резултатите от анкетите за Спортисти и Клуб на БФА за 2012. 
 

  По точка четвърта от дневния ред бе разгледан бе и обсъден окончателния вариант на 

Държавен Спортен Календар и Международен Спортен Календар за 2013 г. и те бяха 

приети за окончателни: 

Гласуване: ЗА  -  пет (5) гласа 

  ПРОТИВ  - няма 

УС на БФА приема окончателния вариант на Държавен Спортен Календар и Международен 

Спортен Календар за 2013 г. 

 По точка пета от дневния ред, бе обсъден проекта за бюджет на Сдружение БФА за 

2013 г. Тук г-н Лазарков запозна членовете на УС с подадените проекти за финансиране от 

МФВС и предложи проект за бюджет на Сдружение БФА за 2013 г. Той бе гласуван: 

Гласуване: ЗА  -  пет (5) гласа 

  ПРОТИВ  - няма 

УС на БФА приема проект за бюджет на Сдружение БФА за 2013 г. и го представя за 

приемане от Общото събрание на БФА. 
 

  По шеста точка от дневния ред бе обсъдено предложението за създаване на комисии 

по отделните спортни класове към УС на БФА.  Предложението за създаването на комисии 

към УС на БФА, бе гласувано: 

Гласуване: ЗА  -  пет (5) гласа 

  ПРОТИВ  - няма 

УС на БФА приема да се създадат комисии, към УС на БФА, по основните видове класове. 

 Обсъдена бе и наредба за работата на тези комисии. Предложения от г-н Гарабетов 

проект за наредба бе обсъден и гласуван с поправките: 

Гласуване: ЗА  -  пет (5) гласа 

  ПРОТИВ  - няма 

УС на БФА приема наредба за работа на комисиите по основните видове класове. 

 По седма точка от дневния ред бе обсъден доклада на ФАИ журито за Световното 

първенство в Пазарджик. Господин Гарабетов зачете доклада и същевременно бяха 

коментирани някои моменти в него. След зачитането му, доклада бе обсъден и подложен 

на гласуване: 

Гласуване: ЗА  -  пет (5) гласа 

  ПРОТИВ  - няма 

УС на БФА приема доклада за проведеното в гр.Пазарджик Световно първенство по 

авиомоделизъм и изводите към него. 

 По точка осем от дневния ред беше обсъдена подготовката за Европейските 

първенства през 2013 г. на които България е домакин.  

 По точка девет Разни, бяха обсъдени няколко въпроса. Първият от тях бе решението на 

УС на БФА от 01.12.2012 г. за присъждане на званието майстор на спорта на Георги Леков. 

Възражение към това решение бе подадено от г-н Гарабетов, който не е присъствал на това 

заседание на УС на БФА. Той  заяви, че е против това решение, изказа своите аргументи. 



Димитър Гарабетов Розен Тодоров Тошко Стоянов  
                            ___________                          ___________                     ___________ 
                   

 

Секретар: Валентин Савов Председател: Сотир Лазарков 

Освен това се оказа, че преди година УС на БФА е приел промени в наредбата за 

присъждане на спортни звания и нормативите за класовете кордови са премахнати, 

поради нужда от актуализация. Същите не са актуализирани до този момент. Поради това, 

г-н Гарабетов предложи да се отмени решението от 01.12.2012 г. за присъждане на званието 

“Майстор на Спорта” на Георги Леков от СК Моделисти гр.Пловдив. Предложението бе 

гласувано: 

Гласуване:  ЗА  -  четири (4) гласа 

  ПРОТИВ  - един (1) глас 

УС на БФА отменя свое решение от 01.12.2012 г. за присъждане на званието “Майстор на 

Спорта” на Георги Леков от СК Моделисти гр.Пловдив. 

 Господин Гарабетов предложи да се присъди званието “Кандидат Майстор на 

Спорта” по Авиомоделизъм на Георги Леков от СК Моделисти гр.Пловдив. Предложението 

бе гласувано: 

Гласуване:  ЗА  -  пет (5) гласа 

  ПРОТИВ  - няма 

УС на БФА Присъжда званието “Кандидат Майстор на Спорта” по Авиомоделизъм на 

Георги Леков от СК Моделисти гр.Пловдив. 

  Обсъдени бяха и постъпилите заявления за приемане на нови членове на Сдружение 

БФА. Заявления за членство са подали “Спортен Клуб Моделизми” гр.Велико Търново и 

“Модел Клуб Елиа” гр.Правец, като документите са им редовни и пълни. Предложено бе да 

се гласува приемането на новите клубове за членове на БФА: 

Гласуване:  ЗА  -  пет (5) гласа 

  ПРОТИВ  - няма 

УС на БФА прие за членове на БФА следните клубове: “Спортен Клуб Моделизми” гр.Велико 

Търново и “Модел Клуб Елиа” гр.Правец 

 

След това бе обсъдено провеждането на Общо събрание на Сдружение БФА. По устав то 

трябва да се проведе през месец февруари. Г-н Лазарков предложи датата 24 февруари 

2013 г. Предложението бе гласувано: 

Гласуване:  ЗА  -  пет (5) гласа 

  ПРОТИВ  - няма 

 УС на БФА Реши да свика редовно общо събрание на Сдружение Българска Федерация 

по Авиомоделизъм на 24 февруари 2013 година от 10.00 часа, в гр.София. 

Обсъден бе и дневен ред на Общото събрание: Господин Савов предложи следния дневен 

ред на Общото събрание: 

1. Отчет на УС за дейността на Сдружението през 2012 година. 

2. Финансов отчет на Сдружението за 2012 година. 

3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2013 г. 

4. Приемане на Държавен спортен календар на БФА за 2013 г. 

5. Промени в Устава на Сдружението. 

6. Обсъждане подготовката за Европейските първенства през 2013 г. 

7. Други. 

Така предложения дневен ред на Общото събрание бе гласуван: 

Гласуване:  ЗА  -  пет (5) гласа 

  ПРОТИВ  - няма 

УС на БФА прие дневен ред за Общото събрание на Сдружението. 

 

Предложено бе да се публикува покана за Общото събрание на Сдружение БФА на сайта 

на сдружението, както и да се разпратят покани на всички клубове, членове на Сдружение 

БФА, съгласно устава на Сдружението. Предложението бе гласувано: 

Гласуване:  ЗА  -  пет (5) гласа 

  ПРОТИВ  - няма 

След изчерпване на дневния ред, г-н Лазарков закри заседанието. 

 



Димитър Гарабетов Розен Тодоров Тошко Стоянов  
                            ___________                          ___________                     ___________ 
                   

 

Секретар: Валентин Савов Председател: Сотир Лазарков 

 

 

Управителният съвет на Сдружение “Българска федерация по авиомоделизъм” 

гр.София., РЕШИ: 

1. Приема резултатите от анкетите за Спортисти и Клуб на БФА за 2012.  

2. Приема Правилник за провеждане на състезания през 2013 г. 

3. Приема промени в наредбите за определяне на националните отбори 

(ракетомоделизъм, свободнолетящи, RC планери). 

4. Приема промени в наредбата за присъждане на спортни звания. 

5. Приема промени в наредбата за класиране на клубовете, членове на БФА, 

според спортните им успехи. 

6. Приема окончателен вариант на ДСК и МСК за 2013 г 

7. Приема проект за бюджет на Сдружението. 

8. Да се създадат комисии, към УС на БФА, по основните видове класове. 

9. Приема наредба за работа на комисиите по основните видове класове. 

10. Приема доклада за проведеното в гр.Пазарджик Световно първенство по 

авиомоделизъм и изводите към него. 

11. Отменя свое решение от 01.12.2012 г. за присъждане на званието “Майстор 

на Спорта” на Георги Леков от СК Моделисти гр.Пловдив. 

12. Присъжда званието “Кандидат Майстор на Спорта” по Авиомоделизъм на 

Георги Леков от СК Моделисти гр.Пловдив. 

13. Прие за членове на БФА следните клубове: “Спортен Клуб Моделизми” 

гр.Велико Търново и “Модел Клуб Елиа” гр.Правец. 

14. Реши да свика редовно общо събрание на Сдружение Българска Федерация 

по Авиомоделизъм на 24 февруари 2013 година от 10.00 часа, в гр.София. 

15. Прие дневен ред за Общото събрание на Сдружението. 
 

 

Сливен, 05 януари 2013 г.  


