
 
 
 

Програма за развитие на Авиомоделния спорт в Република България 
за периода 2021 - 2025 г 

 
Българска Федерация по Авиоделизъм има следните основни цели залегнали в 
Устава на сдружението: 

1. Осигуряване на възможност за изява на своите членове в състезания по 
авиомоделизъм и ракетомоделизъм в страната и в чужбина, провеждане на 
курсове, семинари, тренировъчни сборове и други изяви, свързани с 
авиомоделния и ракетомоделния спорт. 

2. Обучаване, организиране и утвърждаване на съдийския апарат по 
авиомоделизъм и ракетомоделизъм. 

3. Популяризиране на спортните постижения и прояви по авиомоделизъм и 
ракетомоделизъм в средствата за масово осведомяване и собствени печатни и 
други медийни материали. 

4. Осъществяване на необходимите контакти с държавните институции и 
Националния Аероклуб на Република България. 

5. Създаване на навици в младите за лична и обществена дисциплина, уважение 
към по-възрастните, твърда воля, висок морал, чувство за родолюбие и дълг към 
Родината. 

6. Разработване на ефективни програми за реконструкция и модернизация на 
материално-техническата база. 

7. Съдействие на институциите занимаващи се с авиация. 
 
I. ВИЗИЯ  
Визията на програмата за развитие на авиомоделния спорт 2021-2025 г. е 
изграждане на функционираща система за насърчаване практикуването на спорта 
и постигане на повишен интерес в обществото, както развитието на спорта за 
високи постижения за издигане спортния престиж на авиомоделизма. 
 

II. ЦЕЛИ 
Обединяване на усилията на УС и клубове в привличане и разширяване дела на 
обхванатите в организирания спорт в съответствие с водещите европейски 
практики. Насърчаване на участието на гражданите и стимулиране на спорта за 
високи постижения, както и модернизация на спортната материална база и 
инфраструктура, която да задоволява потребностите на авиомоделистите. 



 
III. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: 
1. Развитие на детско-юношеския авиомоделен спорт; 
2. Развитие на спорта за високи постижения; 
3. Привличане на любители към спорта с помощта на мероприятия с 
несъстезателен характер;  
4. Подобряване на материалната и спортна база, и улесняване възможностите за 
практикуване на авиомоделния спорт; 
5. Организиране на Световни и Европейски първенства; 
6. Борба срещу употребата на допинг. 
 
IV. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Цел Отговорник Срок 

1. Привличане на 
учащи в обучителни 
курсове по 
авиомоделизъм 

УС БФА, УС клубове постоянен 

2. Изграждане на 
съвременна методика 
и материали за 
обучение на юноши с 
използване на 
мултимедия и нови 
технологии   

УС на БФА Октомври 2022 

3. Разработка на 
система за 
поощряване на 
клубове с най-много 
юноши участници в 
състезания от 
държавния спортен 
календар 

УС на БФА Декември 2022 

4. Провеждане на 
курсове за обучение на 
инструктори по 
авиомоделизъм 

УС на БФА Февруари 2023 
Февруари 2024 
Февруари 2025 

5. Провеждане на 
курсове за обучение на 
съдии по 
авиомоделизъм в 
различните категории 

УС на БФА Март 2023 
Март 2024 
Март 2025 

6. Организиране и 
провеждане на 
открити дни за 

УС на клубовете постоянен 



авиомоделизъм 
съвместно с Общините 
по време на празници 
на Общината 

7. Кандидатстване 
и организиране на 
Световни и Европейски 
първенства 

УС на БФА постоянен 

8. Ежегодно 
организиране на поне 
два авиосъбора с цел 
популяризиране на 
авиомоделизма сред 
гражданите 

УС на БФА постоянен 

9. Участие в 
инициативите за масов 
спорт в Общините 

УС на клубовете постоянен 

10.  Провеждане на 
антидопинг обучение 
на деятели и 
състезатели от 
националните отбори  

УС на БФА Март 2023 
Март 2024 
Март 2025 

11.  Изграждане на 
информационна база 
за добри практики за 
високо спортно 
майсторство 

УС на БФА Декември 2024 

12.  Увеличаване на 
клубовете членове на 
БФА посредством 
активизиране на 
местни структури без 
юридическа 
регистрация в малките 
населени места 

УС на БФА постоянен 

13.  Изработка на 
медийна програма и 
намиране на главен 
спонсор за 
финансирането й с цел 
увеличаване 
покритието на 
инициативите на БФА 

УС на БФА Декември 2022 

14.  
Осъвременяване на 

УС на БФА Януари 2023 



уебсайта на БФА и 
създаване на 
платформа за новини 
свързани с 
авиомоделния спорт и 
постиженията на наши 
спортисти 

15.  Интегриране на 
авиомоделните 
летателни площадки в 
общото въздушно 
пространство на 
България, във връзка с 
новите европейски 
регламенти на EASA 

УС на БФА, УС на 
клубовете 

май 2023 

 
 
УС на БФА 
06.03.2021 
 


