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ПРОТОКОЛ / 15.01.2011 г. 
От заседание на Управителния съвет на Сдружение “Българска федерация по авиомоделизъм” 

гр.София. 
 

 Днес 15 януари 2011 г. от 16.00 часа, в гр. Казанлък, 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. 
 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. Бяха разгледани резултатите от анкетите изпратени от клубовете за “Спортист“ и “Клуб“ на БФА за 2010, 
след детайлна проверка на резултатите те бяха приети: 
Гласуване: ЗА  -  пет (5) гласа 
  ПРОТИВ  - няма 

2. Поради настъпване на 70-годишен юбилей на единствения Световен шампион по авиомоделизъм в 62 
годишната история на спорта в България да предложи  за  награждаване Костадин Тодоров Абаджиев, 
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 настъпване на 70-
годишния юбилей на Световния  шампион от 1977 г. 
Гласуване:  ЗА  -  пет (5) гласа 
  ПРОТИВ  - няма 
3. Разгледан бе окончателния вариант на ДСК и бе приет за окончателен: 
Гласуване:  ЗА  -  пет (5) гласа 
  ПРОТИВ  - няма 
4. Коментирани бяха възможните варианти за застраховка на състезанията от ДСК и бе възложено  на Розен 
Тодоров да събере оферти за застраховане на всички събития от ДСК до 20 февруари: 
Гласуване:  ЗА  -  пет (5) гласа 
  ПРОТИВ  - няма 
Обсъдени бяха и проектите на Правилник за провеждане на състезания през 2011 г., Правилник по 
ракетомоделизъм, Критерии за определяне на националните отбори, в различните видове класове, обсъдени 
бяха и такси за провеждане на състезания, както и сроковете за тяхното внасяне към БФА. Предложено бе 
така предложените документи с малки корекции да бъдат гласувани: 
За приемане на Правилник за провеждане на състезания през 2011 г. 
Гласуване:  ЗА  -  пет (5) гласа 
  ПРОТИВ  - няма 
УС на БФА приема Правилник за провеждане на състезания през 2011 г. 
 

За приемане на Правилник по ракетомоделизъм 2011 г. 
Гласуване:  ЗА   пет (5) гласа 
  ПРОТИВ  - няма 
УС на БФА приема Правилник по ракетомоделизъм 2011 г. 
 

За приемане на Критерии  за определяне на националните отбори (ракетомоделизъм, свободнолетящи, 
кордови). 



Димитър Гарабетов Розен Тодоров Тошко Стоянов  
                            ___________                          ___________                     ___________ 
                   
 

Секретар: Валентин Савов Председател: Сотир Лазарков 

Гласуване:  ЗА  -  пет (5) гласа 
  ПРОТИВ  - няма 
УС на БФА приема Критерии  за определяне на националните отбори (ракетомоделизъм, свободнолетящи, 
кордови). 
 

Обсъдени бяха и постъпилите предложения от клубовете СТК “Стрела” и “Модел клуб Шумен” за 
присвояване на званията  ЗАСЛУЖИЛ МАЙСТОР НА СПОРТА по авиомоделизъм на Николай Йорданов 
Николов и Димитър Иванов Вълканов, за постигнати високи резултати през 2010 г. Розен Тодоров предложи 
да се предложат за удостояване със званието ЗАСЛУЖИЛ МАЙСТОР НА СПОРТА по авиомоделизъм, Николай 
Йорданов Николов и Димитър Иванов Вълканов и да се подготвят документите за утвърждаване от МФВС. 
Предложението бе гласувано: 
Гласуване:  ЗА  -  пет (5) гласа 
  ПРОТИВ  - няма 
УС на БФА реши: Да се предложат на МФВС, за удостояване със званието ЗАСЛУЖИЛ МАЙСТОР НА СПОРТА по 
авиомоделизъм, Николай Йорданов Николов и Димитър Иванов Вълканов.  
 

Обсъдени бяха и постъпилите заявления за приемане на нови членове на Сдружение БФА. Три клуба правят 
пререгистрация на юридическото лице, заради промяна, от частна в обществена полза на юридическото 
лице. Тези клубове досега са членове на БФА, но формално се иска да бъдат приети наново, а “Автомоделен 
клуб” гр.Левски не беше приет през 2010, поради нередовни документи, сега всички клубове са представили 
своите документи и са подали заявления за приемане в БФА. Предложено бе да се гласува приемането на 
човите клубове за членове на БФА: 
Гласуване:  ЗА  -  пет (5) гласа 
  ПРОТИВ  - няма 

УС на БФА Прие за членове на БФА следните клубове: “Спорт Клуб Моделист” гр. Горна 

Оряховица, “Спортен Клуб Моделист Каспичан”, “Моделклуб-Ловеч” и “Автомоделен 
клуб” гр. Левски 
 

Управителният съвет на Сдружение “Българска федерация по авиомоделизъм” гр.София., РЕШИ: 
1. Одобрява резултатите от анкетите за „Спортист” и „Клуб” на БФА за 2010.  

2. Предлага на награждаване Костадин Тодоров Абаджиев, 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 настъпване на 70-годишния юбилей на Световния  шампион от 1977 г. 

3. Одобрява окончателен вариант на ДСК за 2011 г.. 

4. Приема Правилник за провеждане на състезания през 2011 г. 

5. Приема Критерии  за определяне на националните отбори (ракетомоделизъм, 

свободнолетящи, кордови, RC планери). 

6. Приема Правилник по ракетомоделизъм 2011 г. 

7. Реши да се предложат на МФВС, за удостояване със званието ЗАСЛУЖИЛ МАЙСТОР 

НА СПОРТА по авиомоделизъм, Николай Йорданов Николов и Димитър Иванов 

Вълканов. 

8. Прие за членове на БФА следните клубове: “Спорт Клуб Моделист” гр. Горна 

Оряховица, “Спортен Клуб Моделист Каспичан” гр.Каспичан, “Моделклуб-Ловеч” 

гр.Ловеч и “Автомоделен клуб” гр. Левски 

9. Възлага на Розен Тодоров да събере оферти за застраховане на всички събития от 

ДСК до 20 февруари. 
 
 

Казанлък, 15 януари 2011 г.  


