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ПРОТОКОЛ № 02 / 26.02.2011 г. 
От заседание на Управителния съвет на Сдружение “Българска федерация по авиомоделизъм” 

гр.София. 
 

 Днес, 26 февруари 2011 г. от 09.00 часа, в гр. София, 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. 
Отсъстват Николай А. Николов и Петко Кичев. 
 Думата взе г-н Сотир Лазарков, той поздрави членовете на УС с успешната работа по време на 
състезателната 2010 г и изказа задоволство по повод на големите успехи постигнати от авио и 
ракетомоделистите. 
1. Обсъдено бе финансирането на клубовете от МФВС за 2011 г. г-н Савов изясни условията на които трябва 

да отговарят клубовете съгласно Наредба № Н-1 от 08.02.2007 г. и заповед на министъра на МФВС от 
22.02.2011 г. за финансиране на спортни клубове, членове на БФА.  Разгледани бяха всички кандидатстващи 
клубове и бе установено, че само два клуба отговарят на всички условия за финансиране: Това са “Съюз по 
Авиомоделизъм Икар” гр.Дупница и Обединен Ученически Спортен Клуб “Бургас-2007” гр.Бургас. Обсъдени 
бяха и сумите за финансиране. Предложено бе да се гласуват предложените суми за финансиране на двата 
клуба: 
За финансиране на Обединен Ученически Спортен Клуб “Бургас-2007” гр.Бургас със сумата от 500 ( петстотин ) 
лева.  
Гласуване: ЗА  -  пет (5) гласа 
  ПРОТИВ  - няма 
Управителния съвет на БФА реши да се предложат за финансиране от МФВС клубовете: “Съюз по 
Авиомоделизъм Икар” гр.Дупница със сумата 3300 (три хиляди и триста) лева  и Обединен Ученически 
Спортен Клуб “Бургас-2007” гр.Бургас със сумата от 500 (петстотин) лева, като за това се изготви списък и се 
внесе в МФВС. 
 

2. По втора точка от дневния ред г-н Савов запозна присъстващите със бюджета на БФА за 2011 година, който 
бе обсъден и предложен за одобрение и окончателно приемане от Общото събрание. Така предложения 
бюджет бе гласуван: 
Гласуване: ЗА  -  пет (5) гласа 
  ПРОТИВ  - няма 
Управителния съвет на БФА одобри бюджета на БФА и го предлага на Общото събрание за окончателно 
приемане. 
 

Управителният съвет на Сдружение “Българска федерация по авиомоделизъм” 

гр.София., РЕШИ: 

1. Реши да се предложат за финансиране от МФВС клубовете: “Съюз по 

Авиомоделизъм Икар” гр.Дупница със сумата от 3300 лева  и Обединен Ученически 

Спортен Клуб “Бургас-2007” гр.Бургас със сумата от 500 лева, като за това се изготви 

списък и се внесе в МФВС. 

2. Прие и утвърди списък на клубовете предложени за финансиране от МВФС.  

3. Одобрява окончателен вариант бюджет на БФА за 2011 г. и го предлага на Общото 

събрание за окончателно приемане. 
 

София, 26 февруари 2011 г.  


