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

авиомоделизъм” гр.София. 
 

 Днес 31 август 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 поздрави членовете на УС с успешната 

работа по време на летния състезателен сезон и изказа задоволство по повод на големия 
успех, който постигна Николай Йорданов Николов на Европейското първенство, 
проведено в Турция от 18 до 24 юли 2010г. На това първенство Николай Й. Николов 

спечели европейската титла и стана Европейски шампион в клас F1A. Такъв успех 
българският авиомоделизъм не е имал от 20 години, което прави постижението много 

значимо и безценно. По повод на този голям успех, г-н Лазарков предложи на УС, да 
бъдат предложени пред МФВС за награждаване Николай Йорданов Николов, неговия 
личен треньор Николай Атанасов Николов и неговия механик и помощник на старт Румен 

Василев Яков. Съгласно инструкцията за награждаване на спортисти с парични средства 
от МФВС за постигнати призови класирания през 2010 г., утвърдена с заповед № РД-09-

171/05.05.2010г. на Министъра на физическото възпитание и спорта. Предложението бе 
гласувано: 
 ЗА  - седем (7) гласа 

 ПРОТИВ  - няма 

Управителният съвет на Сдружение “Българска федерация по 

авиомоделизъм” гр.София., РЕШИ:  
1.Предлага на награждаване Николай Йорданов Николов, съгласно 

инструкцията за награждаване на спортисти с парични средства от МФВС за 
постигнати призови класирания през 2010 г., утвърдена с заповед № РД-09-
171/05.05.2010г. на МФВС, за спечелването на първо място на Европейското 

първенство в Турция през 2010 г. и титлата Европейски шампион. 
2. Предлага на награждаване Николай Атанасов Николов, съгласно 

инструкцията  за награждаване на спортисти с парични средства от МФВС за 
постигнати призови класирания през 2010 г., утвърдена с заповед № РД-09-

171/05.05.2010г. на МФВС, като личен треньор на Николай Йорданов Николов.  
3. Предлага на награждаване Румен Василев Яков, съгласно инструкцията 

за награждаване на спортисти с парични средства от МФВС за постигнати 

призови класирания през 2010 г., утвърдена с заповед № РД-09-
171/05.05.2010г. на МФВС, като  механик  и помощник на старт  на Николай 

Йорданов Николов. 
 

гр.София, 31 август 2010 г.  


