
 

 

 
 

ПРОТОКОЛ / 04.01.2014 г. 
от заседание на Управителния съвет на Сдружение “Българска Федерация по 

Авиомоделизъм” гр.София. 
 

 Днес 04 януари 2014 г. от 15.00 часа, в гр. Казанлък, 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. Присъства още председателя на СК Моделист 

гр.Каспичан, г-н Пламен Станев. 

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

време на състезателната 2013 г и изказа задоволство по повод на големите успехи 

постигнати от авио и ракетомоделистите. 

  Бяха отчетени и обсъдени постигнатите резултати през 2013 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 2014 година. Обсъден беше проект на Правилник за провеждане на състезания през 

2014 г. Обсъдени бяха пропуските през 2013 година и бяха вписани изрично в новия 

правилник: 

Гласуване: ЗА  -  пет (5) гласа 

  ПРОТИВ  - няма 

УС на БФА прие Правилник за провеждане на състезания през 2014 г. 

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

резултатите от анкетите за “Спортист“ и “Клуб“ на БФА за 2013, след обсъждане и 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 2013. 

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

Държавен Спортен Календар и Международен Спортен Календар за 2014 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 2014 г. 

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

2014 г. Тук г-н Лазарков запозна членовете на УС с проекта по програмата за развитие на 

спорта за високи постижения за неолимпийски спортове за 2014 г. и проекта за 

кандидатстване за финансово подпомагане провеждането на Европейски, Световни и 

други международни първенства на територията на Република България. Той предложи на 

УС да утвърди двaта проекта. Предложението бе гласувано:  

За утвърждаването на проекта на БФА по програмата за развитие на спорта за високи 

постижения за неолимпийски спортове за 2014 г.: 



 

 

Гласуване: ЗА  -  пет (5) гласа 

  ПРОТИВ  - няма 
 

УС на БФА утвърди проекта на БФА по програмата за развитие на спорта за високи 

постижения за неолимпийски спортове за 2014 г. 

За утвърждаването на проекта на БФА за кандидатстване за финансово подпомагане 

провеждането на Европейски, Световни и други международни първенства на територията 

на Република България.: 

Гласуване: ЗА  -  пет (5) гласа 

  ПРОТИВ  - няма 

УС на БФА утвърди проекта на БФА за кандидатстване за финансово подпомагане 

провеждането на Европейски, Световни и други международни първенства на територията 

на Република България. 

След утвърждаването на проектите г-н Лазарков предложи проект за бюджет на Сдружение 

БФА за 2014 г. Той бе гласуван: 

Гласуване: ЗА  -  пет (5) гласа 

  ПРОТИВ  - няма 

УС на БФА приема проект за бюджет на Сдружение БФА за 2014 г. и го представя за 

приемане от Общото събрание на БФА. 
 

 По точка шест от дневния ред беше обсъдено проведеното през 2013 г. Европейско 

първенство по ракетомоделизъм в гр.Каспичан. Думата бе дадена на г-н Пламен Станев, 

който докладва за финансовите разходи и придобитото имущество. Писмен доклад обаче 

не беше представен. 

 

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

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 22 февруари 

2014 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 22 февруари 2014 година от 11.00 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 2013 година. 

2. Финансов отчет на Сдружението за 2013 година. 

3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2014 г. 

4. Приемане на Държавен спортен календар на БФА за 2014 г. 

5. Промени в Устава на Сдружението. 

6. Обсъждане подготовката за Европейските първенства през 2014 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: 

 



 

 

 
 

РЕШЕНИЯ 
на Управителния съвет на Сдружение “Българска Федерация по Авиомоделизъм” 

гр.София. 

 

На своето заседание, проведено на 04 януари 2014 година, Управителният съвет на 

Сдружение “Българска федерация по авиомоделизъм”, РЕШИ: 

1. Приема резултатите от анкетите за Спортисти и Клуб на БФА за 2013.  

2. Приема Правилник за провеждане на състезания през 2014 г.  

3.  Правилник за състезателните права на БФА 

4. Приема промени в наредбите за определяне на националните отбори. 

5. Приема окончателен вариант на ДСК и МСК за 2014 г. 

6. Утвърди проекта на БФА по програмата за развитие на спорта за високи 

постижения за неолимпийски спортове за 2014 г. 

7. Утвърди проекта на БФА за кандидатстване за финансово подпомагане 

провеждането на Европейски, Световни и други международни първенства на 

територията на Република България. 

8. Приема проект за бюджет на Сдружението за 2014 г.. 

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

по Авиомоделизъм на 22 февруари 2014 година от 11.00 часа, в гр.София. 

10. Прие дневен ред за Общото събрание на Сдружението. 
 

 

 

 

04 януари 2014 г.    Председател на УС: 

гр. Казанлък         / Сотир Лазарков / 

 

        Секретар: 

          / Валентин Савов / 

 

 

 


