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ПРОТОКОЛ / 05.06.2010 г. 
От заседание на Управителния съвет на Сдружение “Българска федерация по 

авиомоделизъм” гр.София. 
 

 Днес 05 юни 2010 г. от 16.00 часа, в гр.София, бе проведено заседание на 
Управителния Съвет на Сдружение “Българска федерация по авиомоделизъм” гр.София. 
На заседанието присъстваха всичките 7 (седем) членове на новия Управителен съвет: 

Тошко Драгов Стоянов, Петко Тодоров Кичев, Димитър Кирилов Гарабетов, Розен 
Йорданов Тодоров, Валентин Христов Савов, Николай Атанасов Николов и новия 

Председател на Управителния съвет, Сотир Симеонов Лазарков 
 Пръв думата взе г-н Сотир Лазарков, той пожела на новия УС успешна работа и 

предложи да бъдат избрани Заместник Председател и Секретар на Управителния съвет. 
Г-н Лазарков предложи за свой заместник да бъде избран г-н Димитър Гарабетов. 
Предложението бе гласувано: 

 ЗА  - седем (7) гласа 
 Против  - няма 

Управителния съвет единодушно избра за Заместник Председател на управителния съвет  
г-н Димитър Кирилов Гарабетов. Г-н Гарабетов благодари за оказаното му доверие. 
. След това, г-н Лазарков предложи за Секретар на УС  да бъде избран г-н Валентин 

Христов Савов. Предложението бе гласувано: 
 ЗА  - седем (7) гласа 

 Против  - няма 
Управителния съвет единодушно избра за Секретар на управителния съвет г-н Валентин 
Христов Савов. Г-н Савов също благодари за оказаното му доверие. 

 
 След това думата взе г-н Лазарков, който запозна Управителния съвет с 

проблемите, които стоят пред БФА и основните направления за работа на УС. 
 Предложено беше да се съставят пет комисии за по-добра организация на 
работата на УС, като в комисиите да се включат освен членове на УС и други 

компетентни по въпроса хора.  
Предложено бе комисиите да са 5 (пет) Спортно-техническа комисия (СТК), Съдийска 

комисия (СК) Комисия за работа с деца и младежи (КРДМ) Комисия за връзки с 
обществеността, държавните институции и медиите (КВОДИМ) и  
изберат отговорници по съответните спортни класове. 

 

  F1 – Свободнолетящи – Валентин Савов 

  F2 – Кордови – Розен Тодоров 
  F3А – RC Акробатични - Петко Кичев 

  F3J/K - RC Планери - Николай А. Николов 
  F5B/D – RC Електро Планери - Димитър Гарабетов 

  S – Ракетомоделизъм – Тошко Стоянов 
 



Димитър Гарабетов Розен Тодоров Петко Кичев 
                            ___________                          ___________                        _________ 
 

Николай А. Николов Тошко Стоянов  
                            ___________                          ___________ 
 

Секретар: Валентин Савов Председател: Сотир Лазарков 

След това, г-н Лазарков предложи да се обсъди и гласува състава на комисиите към УС 
на БФА. Предложенията бяха следните: 
Спортно-техническа комисия (СТК) 

Председател: Сотир Лазарков 
Членове: Тошко Стоянов, Валентин Савов, Любомир Дончев, Николай А.Николов 
 

Съдийска комисия (СК) 
Председател: Розен Тодоров 
Членове: Валентин Братков, Петко Кичев, Пламен Станев,  
 

Комисия за работа с деца и младежи (КРДМ)  
Председател: Валентин Савов 

Членове: Георги Янев, Любомир Дончев, Розен Тодоров, Стефан Василев, Тошко 
Стоянов. 
 

Комисия за връзки с обществеността, държ. институции и медиите (КВОДИМ) 
Председател: Сотир Лазарков 
Членове: Димитър Гарабетов, Пламен Станев. 
 

Комисия за бюджет и финанси (КБФ) 
Председател: Валентин Савов 

Членове: Сотир Лазарков, Тошко Стоянов,  
 

След това, г-н Лазарков предложи да се гласува състава на комисиите. Предложението 
бе гласувано: 

 ЗА  - седем (7) гласа 
 Против  - няма 

Управителния съвет единодушно избра състав на комисиите към УС на БФА. 
След това, г-н Савов предложи да се определят критерии за съставите на националните 
отбори. Предложението бе да се възложи на отговорниците по класове, в срок от един 

месец, да предложат на УС критерии за определяне на националните отбори в 
различните класове.: 

 ЗА  - седем (7) гласа 
 Против  - няма 
Управителния съвет възлага на отговорниците по класове, в срок от един месец, да 

предложат на УС критерии за определяне на националните отбори в различните класове. 
 

Управителният съвет на Сдружение “Българска федерация по 
авиомоделизъм” гр.София., РЕШИ:  

1.Избира за Заместник Председател на Управителния съвет г-н Димитър 
Кирилов Гарабетов.  

2.Избира за Секретар на Управителния съвет г-н Валентин Христов 
Савов. 

3.Управителния съвет единодушно избра състав на комисиите към 
Управителния съвет на БФА. 

4. Възложи на отговорниците по класове, в срок от един месец, да 
предложат на УС критерии за определяне на националните отбори в 

различните класове. 
 

София 
05 юни 2010 г.  


