ПРОТОКОЛ
от Общото отчетно-изборно събрание
на Сдружение “Българска федерация по авиомоделизъм”,
проведено на 28 ноември 2015 г. в гр.София.
Днес 28 ноември 2015 година от 11.00 часа в сградата на “Национален
дворец на децата” гр.София, намираща се на адрес гр.София
ул.”Александър Стамболийски” №191, бе проведено редовно Общо отчетноизборно
събрание
на
Сдружение
“Българска
федерация
по
авиомоделизъм” гр. София.
Общото събрание на Сдружение “Българска федерация по
авиомоделизъм” бе свикано с решение от 17 октомври 2015 г. на
управителния съвет на Сдружението. Поканата към членовете на
Сдружението бе публикувана на сайта на Сдружението и изпратена с
обратна разписка до всички клубове, членове на БФА. В обявата бяха
посочени часа и датата за провеждане на Общото събрание, дневния ред на
Общото събрание, както време и място за провеждане на събранието при
липса на кворум, съгласно чл.27 от ЗЮЛНЦ.
Събранието бе открито от Председателя на Управителния съвет
Сдружението г-н Сотир Симеонов Лазарков. Г-н Лазарков приветства
присъстващите делегати и им благодари за присъствието. Зачетен бе и
списъкът на присъстващите делегати и проверени техните правомощия и
документи. Установено бе, че присъстват 21 (двадесет и един) упълномощени
делегати, от клубове, членове на БФА, от общо 33 (тридесет и три) клуба
членове на БФА до този момент. Присъстват също и 5 (петима) членове на
управителния съвет. Отсъства Петко Кичев, член на управителния съвет, а
Димитър Гарабетов е починал през 2014 г. Присъстват и няколко
представители на клубове и активисти без право на глас на Общото
събрание. Съгласно устава Общото събрание на Сдружение БФА се състои
от неговите членове (33 клуба) и управителния съвет (7 члена), общо 40
(четиридесет). Присъстват 26 (двадесет и шест) члена на Общото събрание с
право на глас. Съгласно Устава и ЗЮЛНЦ, Общото събрание има кворум и
може да взема решения.
Пристъпено бе към избор на Председател, Секретар и Преброител на
Общото събрание. Г-н Валентин Савов предложи за Председател на Общото
събрание г-н Сотир Лазарков, предложението бе гласувано:
Секретар:
Валентин Савов

Преброител:
Розен Тодоров

Председател:
Сотир Лазарков
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ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма,
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма
За Председател на Общото събрание на Сдружение БФА, единодушно бе
избран г-н Сотир Лазарков.
Г-н Сотир Лазарков предложи за Секретар на Общото събрание г-н
Валентин Савов, предложението бе гласувано:
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма,
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма
За Секретар на Общото събрание на Сдружение БФА, единодушно бе
избран г-н Валентин Савов.
За преброител на Общото събрание бе предложен г-н Розен Тодоров,
предложението бе гласувано:
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма,
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма
За Преброител на Общото събрание на Сдружение БФА, единодушно бе
избран г-н Розен Тодоров
След избора на Председател, Секретар и Преброител на Общото събрание,
бе пристъпено към работа, по обявения дневен ред.
По първа точка от дневния ред, 1.Отчет на Управителния съвет за дейността
на Сдружението през петгодишния мандат., думата бе дадена на
Председателя на УС г-н Сотир Симеонов Лазарков. Той запозна Общото
събрание с най-важните неща, които е свършил Управителния съвет през своя
мандат, успехите на Сдружението и насоките за развитие. По въпроса думата
взеха още г-н Валентин Савов, който допълни изказвнето на г-н Лазарков с
конкретни факти и цифри по финансирането на Сдружението. След
прочитането на доклада, бе дадена думата за изказвания.
Изказаха се: г-н Валентин Братков (ЦАМК гр.София) постави въпроса за
приходите на сдружението, за проблемите при провеждането на
Европейското първенство за кордови в Пазарджик през тази година.
Г-н Христо Йотов (присъстващ) с мнение за писмени отчети на финансите и
споменаването на заслужили треньори и деятели.
Г-н Диан Цанев (СК Моделизми гр.Ямбол) за помощта по проектите за
клубовете и лицензираните спортни обекти.
Г-н Генко Петров (Моделклуб гр.Ловеч) за проблеми с протоколите от състезанията и спортните терени.
Г-н Георги Бодурков (СМК Приста гр.Русе) се изказа за Европейското
първенство кордови в Пазарджик и дейността на Сдружението.
След приключване на изказванията, Отчета за дейността на Сдружение БФА
бе подложен на гласуване.
За приемането на Отчета на УС за дейността на Сдружението за
петгодишния мандат:
ЗА – 25 гласа;
ПРОТИВ – 1 глас
Секретар:
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма
Общото събрание на Сдружение “Българска Федерация по Авиомоделизъм”
реши: Приема на Отчета на УС за дейността на Сдружението за
петгодишния мандат.
След приемането на отчета, бе преминато към втора точка от дневния ред на
Общото събрание: 2. Отчет от Контролния съвет на Сдружение БФА. Думата
взе г-н Лазарков, който съобщи, че Доклад на Контролния съвет не е
представен, както на всички досегашни редовни събрания, така и сега.
Изказано бе мнение за неработоспособността на Контролния съвет, поради
неизясненост на правата и задълженията в Устава и ЗЮЛНЦ.
За приемането на отчета на Контролния съвет на Сдружението:
ЗА – няма.
ПРОТИВ – 26 гласа.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Общото събрание на Сдружение “Българска Федерация по Авиомоделизъм”
реши: Не приема отчета на Контролния съвет на Сдружението, поради
липса на такъв.
Така Общото събрание премина към обсъждането на трета точка от дневния
ред: 3. Приемане на нов Устав на Сдружението. Думата взе г-н Валентин
Савов, който обясни причините, поради които е необходимо да се приеме
нов Устав на Сдружението. Устава на Сдружението се нуждае от няколко
промени, свързани с промени в закона ЗЮЛНЦ, закона за Спорта и
държавните институции, управляващи спорта.
Г-н Савов представи на делегатите проект за нов Устав, както и предложения
от клубовете, представени на Общото събрание. Всяко изменение бе
зачетено, обсъдено, редактирано и гласувано.
Предложено бе да се промени адреса на седалището на Сдружението,
който да стане гр.София, бул.Васил Левски № 75.
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Предложението е прието. Общото събрание променя адреса на
Сдружението на гр.София, бул.Васил Левски № 75.
Предложено бе в Чл.3. да се допълни точка „1. Официалния сайт на
Сдружението е www.bfavio.com.”
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Предложението е прието.
Предложено бе да се промени текста на Чл.7. от устава, като е предложено
да има две точки с нов текст:
Чл.7.1. За постигане на целите си Сдружението организира обучение на своите
членове, организира състезания в страната, взема участие в състезания в
страната и чужбина, както и сътрудничи със сродни организации. Членовете на
Сдружението активно работят за постигане на целите.
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Предложението бе гласувано:
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Предложението е прието.
И точка втора на същия член да бъде така:
Чл.7.2. За постигане на целите си Сдружението може да влиза в сътрудничество
или договорни отношения с местни и чуждестранни, физически или юридически
лица, както и с държавни институции или други юридически лица с нестопанска
цел, както и да се сдружава с тях за осъществяване на съвместна дейност.

Предложението бе гласувано:
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Предложението е прието.
Пристъпено бе към промяната на Чл.8. и Чл.9. от устава, като старите текстове
се заличават, а новите преминават в раздел ВИД НА ДЕЙНОСТ.
Предложено бе да бъдат приети следните текстове:
Чл.8. Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на
дейност в обществена полза, в областта на авиомоделните спортове.
Чл.9. Самоопределянето по предходния член подлежи на вписване в регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел във Софийски Градски Съд и
Централния регистър към Министерството на правосъдието.

Предложението бе гласувано:
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Предложението е прието.
Предложено бе старите членове от устава Чл.10. и Чл.11. да се заличат, като в
номерацията настъпват промени и стария Чл.12. става Чл.10. от новия устав.
Предложението бе гласувано:
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Предложението е прието.
След това бе преминато към обсъждане на Раздел СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ и
новия текст на Чл.11 и Чл.12., а именно:
Чл.11. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност,
свързана с предмета на основната дейност, като използва приходите за
постигане на целите на Сдружението.
Чл.11.1. Сдружението може да извършва следната стопанска дейност:
обучение, разработка на технологии и конструкции, услуги, изработка и
продажба на модели и пакетирани модели, изработка на модели и рекламни
материали с цел продажба, консултации, реклама, организиране на спортни
събития, отдаване под наем и аренда на имущество, продажба на билети за
спортни събития и изложби, издаване на книги и чертежи.
Секретар:
Валентин Савов

Преброител:
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Чл.12. Извършването на допълнителната стопанска дейност по предходния член,
се регулира и подчинява на условията и законите, които я регулират.
1.Сдружението няма да разпределя печалба.

Предложението бе гласувано:
ЗА – 25 гласа.
ПРОТИВ – 1 глас.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Предложението е прието.
Преминато бе към обсъждане на Чл.13. и Чл.14 от Устава на Сдружението.
Предложени бяха следните текстове:
Чл.13. Членове на Сдружение БФА могат да бъдат само юридически лица сдружения с нестопанска цел спортни клубове, обединени спортни клубове,
асоциации или съюзи, които приемат Устава и работят за осъществяване на
целите на Сдружението.
Чл.14. Членството във Сдружението може да бъде само колективно. Колективните
членове могат да бъдат юридически лица – сдружения с нестопанска цел
спортни клубове, обединени спортни клубове, асоциации или съюзи.
Колективните членове се представят в Общото събрание от упълномощен
представител – делегат, с право на един глас.

Предложените текстове бяха гласувани:
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Новите текстове се приемат единодушно.
След това бе преминато към обсъждане на предложените промени в Чл.19 от
Устава на Сдружението. Думата взе г-н Савов, който предложи в Чл.19 да се
заличи “и Контролен съвет” , като се аргументира, че в ЗЮЛНЦ няма споменат
орган контролен съвет и законово не са му определени някакви правомощия.
Предложението на г-н Савов бе подложено на гласуване:
ЗА – 3 гласа.
ПРОТИВ – 23 гласа.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Предложението се отхвърля.
След това бе преминато към обсъждане на предложените корекции в Чл.22.1.
от Устава на Сдружението. Предложен бе следния текст:
Чл.22.1. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова
инициатива или по искане на (1/3) една трета от членовете на сдружението, в
населеното място, където се намира седалището на Сдружението. Ако в
последния случай Управителния съвет в едномесечен срок не отправи писмено
покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището
на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или
натоварено от тях лице. Свикването на ОС става ежегодно, до края на месец
март на текущата година.

Предложеният текст бе гласуван:
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Секретар:
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Преброител:
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Предложението е прието.
След това се премина към обсъждането на Чл.29 и Чл.30. от Устава на
Сдружението. Думата взе г-н Валентин Савов, който обясни, че щом Общото
събрание е решило да има Контролен съвет, трябва да се прецизират и
впишат в устава неговите права и задължения, за да бъде работещ орган.
Предложено бе Чл.29. да остане същия.
Предложението бе гласувано:
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Предложението е прието.
По Чл.30. от Устава думата взе г-н Тошко Стоянов, който зачете предложение
от СК “Моделист” гр.Каспичан:
Чл.30. Контролният съвет контролира изпълнението на решенията на Общото
събрание и Управителния съвет, контролира стопанисването на имуществото,
контролира целесъобразността на изразходване на бюджета на федерацията в
съответствие с решенията на Общото събрание и Управителния съвет. Членовете
на Контролният съвет имат право да присъстват на заседания на Управителния
съвет. Контролният съвет се отчита ежегодно пред Общото събрание.

Изказаха се и други мнения, като да има правилник за работата на
Контролния съвет, който да бъде приет от Общото събрание на Сдружението.
Предложено бе да се допълни Чл.30 с текст за правилника и окончателния
текст на Чл.30. да бъде следния:
Чл.30. Контролният съвет работи по правилник приет от Общото събрание.
Контролният съвет контролира изпълнението на решенията на Общото събрание
и Управителния съвет, контролира стопанисването на имуществото, контролира
целесъобразността на изразходване на бюджета на федерацията в
съответствие с решенията на Общото събрание и Управителния съвет. Членовете
на Контролният съвет имат право да присъстват на заседания на Управителния
съвет. Контролният съвет се отчита ежегодно пред Общото събрание.

Предложението бе гласувано:
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Предложението се приема единодушно.
След това се премина към обсъждане на Чл.31. от Устава на Сдружението.
Думата поиска г-н Валентин Братков (ЦАМК гр.София). Той изказа мнение, че
предложението да се премахне този член от Устава води до преяждане с
власт.
Изказани бяха и други мнения, като липса на кадри, които да се заемат с
организационна и административна дейност.
Г-н Савов (СК „Моделист” гр.Горна Оряховица) изказа мнение, че щом
клубовете и Общото събрание гласуват доверие на един човек, няма защо
той да бъде ограничаван за преизбиране, а ако не си върши работата – няма
да бъде избран.
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След това бе преминато към гласуване. За предложението Чл.31. от Устава
на Сдружението да бъде заличен:
ЗА – 24 гласа.
ПРОТИВ – 2 гласа.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Общото събрание приема с мнозинство в Устава на Сдружението да се
заличи Чл.31.
След изчерпване на всички предложения по промени в Устава на
Сдружението и гласуване на промените, г-н Сотир Лазарков предложи да се
гласува новия Устав на Сружение БФА. Той помоли делегатите, които не са
били съгласни с мнозинството по някои точки от Устава, да преценят дали да
гласуват против целия Устав, или да го приемат:
За предложения нов Устав на Сдружение БФА:
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Общото събрание на Сдружение Българска Федерация по Авиомоделизъм
приема единодушно новия устав на Сдружението.
След това бе преминато към точка четвърта от дневния ред: 4.Избор на нов
Управителен Съвет на Сдружението. Думата взе г-н Сотир Лазарков, който
предложи да бъдат изслушани най-напред предложенията за членове на
Управителния съвет на Сдружението и след това да се пристъпи към
процедурата по избора.
Думата взе г-н Георги Бодурков, който изчете предложенията на СКМ “Приста”
гр. Русе: Любомир Бакалов, Тошко Стоянов, Румен Папов, Радослав Радков,
Генко Петров, Валентин Савов и Николай Й.Николов.
За предложения думата взе г-н Валентин Братков, който предложи Свилен
Коларов.
Думата бе дадена на г-н Тошко Стоянов, който изчете предложенията на СК
“моделист” гр.Каспичан: Николай Атанасов Николов, Сотир Лазарков, Тошко
Стоянов и Румен Папов.
Думата взе г-н Иван Кертиков, който предложи неспоменат досега кандидат:
Розен Тодоров.
Васил Милев предложи от името на СК “Моделисти” гр.Пловдив за членове на
УС на БФА: Румен Тончев и Асен Танев.
След всички предложения, бяха запитани всички предложени, дали желаят да
бъдат членове на Управителния съвет. Николай Атанасов Николов си направи
отвод. Останалите 12 (дванадесет) дадоха съгласие или бяха дали своето
съгласие предварително.
Думата взе г-н Валентин Савов, който предложи най-напред да се гласува за
това, какво да бъде гласуването, тайно или явно.
За предложението за тайно гласуване на членовете новия управителен съвет
на Сружението:
ЗА – 25 гласа.
ПРОТИВ – 1 глас.
Секретар:
Валентин Савов

Преброител:
Розен Тодоров

Председател:
Сотир Лазарков
7/11

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Приема се предложението за тайно гласуване.
Думата пак взе г-н Валентин Савов, който предложи избора да се по следния
начин: Да се напечатат бюлетини с всички 12 (дванадесет) кандидати и
делегатите да посочат в своята бюлетина максимум 7 (седем) имена, които
смятат за достойни за членове на управителния съвет. За недействителна да
се смята бюлетина с посочени повече от 7 (седем) кандидата. За
преброяване и отчитане на резултатите да се избере комисия от трима души,
която да раздаде бюлетините, да отвори импровизираната урна, да преброи
гласовете и състави протокол за резултатите. Предложението бе поставено
на гласуване:
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Предложената процедура се приема единодушно.
Пристъпено бе към избор на комисия за избора на Управителен съвет.
Г-н Савов предложи членовете на комисията да не са от предложените за УС
лица и предложи г-н Марин Георгиев за член на комисията. Г-н Тошко Драгов
предложи г-н Борис Леков, а г-н Радослав Радков предложи г-н Константин
Ранов. Други предложения не бяха направени.
Така предложения състав на комисията бе гласуван:
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Приема се комисията по избора на членове на управителния съвет на
Сдружение БФА и тя пристъпи към своята работа.
След приключването на процедурата по избора на членове на Управителен
съвет на Сдружението, г-н Константин Ранов зачете резултатите от
гласуването. Първите седем с най-много гласове бяха: Валентин Савов,
Сотир Лазарков, Румен Папов, Розен Тодоров, Любомир Бакалов, Тошко
Стоянов и Радослав Радков. Резултатите от гласуването бяха обявени и
документирани в протокол за избора на нов Управителен съвет на
Сдружението.
Предложено бе избраните с най-много гласове 7 (седем) души да бъдат и
новия Управителен съвет на Сдружението, като това предложение бе
гласувано.
За това, новия управителен съвет на Сдружение БФА да бъде в състав:
Общото събрание избра нов управителен съвет на Сдружение БФА в състав:
Валентин Христов Савов, Сотир Симеонов Лазарков, Румен Петров Папов,
Розен Йорданов Тодоров, Любомир Тодоров Бакалов, Тошко Драгов Стоянов и
Радослав Георгиев Радков:
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Общото събрание избра нов управителен съвет на Сдружение БФА в състав:
Валентин Христов Савов, Сотир Симеонов Лазарков, Румен Петров Папов,
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Розен Йорданов Тодоров, Любомир Тодоров Бакалов, Тошко Драгов Стоянов и
Радослав Георгиев Радков.
След определянето на членовете на Управителния съвет бе преминато към
избора на Председател на Управителния съвет на Сдружението, който по
устав се определя от Общото Събрание. Думата взе г-н Валентин Савов,
който предложи за председател на УС да бъде избран г-н Сотир Лазарков.
Като аргументи той посочи добрата му работа през предния мандат, както и
това, че живее в София, изградил е много контакти в страната и чужбина.
Други предложения за Председател на УС не бяха направени.
Предложението бе гласувано:
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Общото събрание на Сдружение БФА избра за Председател на УС г-н Сотир
Симеонов Лазарков.
След това бе преминато към избор на заместник председател на УС.
Направени бяха две предложения: г-н Румен Папов и г-н Любомир Бакалов. Гн Румен Папов оттегли своята кандидатура, аргументирайки се с заетост и
възраст. Други предложения нямаше и бе пристъпено към гласуване. За това,
г-н Любомир Бакалов да е заместник председател на УС на БФА:
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Общото събрание единодушно избра за заместник председател на УС на
БФА г-н Любомир Бакалов.
След това се пристъпи към точка 6 от дневния ред: 6. Избор на нов Контролен
съвет на Сдружение БФА.
Думата беше дадена на делегатите за
предложения. Г-н Валентин Братков предложи за членове на Контролния Съвет
на Сдружението кандидатите: Цветан Бончев и Мирослав Мандичев. От СК
„Моделист” гр.Каспичан бяха предложени Борис Леков и Мария Сомлева. Г-н
Васил Милев предложи г-н Асен Танев, г-н Румен Тончев и г-н Валентин
Братков. Г-н Сотир Лазарков предложи г-н Христо Гавраилов.
След всички предложения, бяха запитани всички предложени, дали желаят да
бъдат членове на Контролния съвет. Останалите 8 (осем) дадоха съгласие или
бяха дали своето съгласие предварително.
Думата взе г-н Валентин Савов, който предложи най-напред да се гласува за
това, какво да бъде гласуването, тайно или явно.
За предложението за тайно гласуване на членовете новия Kонтролен съвет на
Сружението:
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Приема се предложението за тайно гласуване.
Думата пак взе г-н Валентин Савов, който предложи избора да се проведе по
следния начин: Да се напечатат бюлетини с всички 8 (осем) кандидати и
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делегатите да посочат в своята бюлетина максимум 3 (три) имена, които
смятат за достойни за членове на управителния съвет. За недействителна да
се смята бюлетина с посочени повече от 3 (три) кандидата. За преброяване и
отчитане на резултатите да се избере комисия от трима души, която да
раздаде бюлетините, да отвори импровизираната урна, да преброи
гласовете и състави протокол за резултатите. Предложението бе поставено
на гласуване:
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Предложената процедура се приема единодушно.
Пристъпено бе към избор на комисия за избора на Контролен съвет.
Г-н Савов предложи членовете на комисията да не са от предложените за КС
лица и предложи г-н Марин Георгиев за член на комисията. Г-н Тошко Драгов
предложи г-н Валентин Савов, а г-н Сотир Лазарков предложи г-н Константин
Ранов. Други предложения не бяха направени.
Така предложения състав на комисията бе гласуван:
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Приема се комисията по избора на членове на Контролен съвет на
Сдружение БФА и тя пристъпи към своята работа.
След приключването на процедурата по избора на членове на Контролен
съвет на Сдружението, г-н Константин Ранов зачете резултатите от гласуването.
Първите трима с най-много гласове бяха: Борис Атанасов Леков, Христо
Красенов Гавраилов и Мирослав Иванов Мандичев. Резултатите от гласуването
бяха обявени и документирани в протокол за избора на нов Контролен съвет
на Сдружението.
Предложено бе избраните с най-много гласове 3 (трима) души да бъдат и
новия Контролен съвет на Сдружението, като това предложение бе гласувано.
За това, новия Контролен съвет на Сдружение БФА да бъде в състав: Борис
Атанасов Леков, Христо Красенов Гавраилов и Мирослав Иванов Мандичев:
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Общото събрание избра нов Контролен съвет на Сдружение БФА в състав:
Борис Атанасов Леков, Христо Красенов Гавраилов и Мирослав Иванов
Мандичев.
След това бе преминато към точка седем от дневния ред: 7.Разни.
Думата взе г-н Радослав Радков, който предложи да се увеличи членския внос
от 20 на 30 лева годишно. Предложението бе гласувано:
ЗА – 2 гласа.
ПРОТИВ – 24 гласа.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Предложението не се приема. Членския внос остава същия.
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На гласуване беше поставено предложението за това, да се упълномощи
Управителния съвет да приема и изключва на членове на Сдружението.
ЗА – 26 гласа.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Общото събрание на Сдружение “Българска Федерация по Авиомоделизъм”
реши: Упълномощава Управителния съвет да приема и изключва на членове
на Сдружението, съгласно Устава.
След изчерпването на дневния ред, г-н Сотир Лазарков закри Общото
събрание на Сдружение “Българска Федерация по Авиомоделизъм”.
28 ноември 2015 г.
гр. София
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