
 

 

ПРОТОКОЛ / 29.11.2010 г. 
От заседание на Управителния съвет на Сдружение “Българска федерация по авиомоделизъм” 

гр.София. 

 

 Днес 29 ноември 2010 г. от 16.00 часа, в гр.София, бе проведено заседание на 
Управителния Съвет на Сдружение “Българска федерация по авиомоделизъм”. 

На заседанието присъстваха всичките 7 (седем) членове на Управителния съвет: Тошко 
Драгов Стоянов, Петко Тодоров Кичев, Димитър Кирилов Гарабетов, Розен Йорданов 

Тодоров, Валентин Христов Савов, Николай Атанасов Николов и Председателя на 
Управителния съвет, Сотир Симеонов Лазарков 
 

 Пръв думата взе г-н Сотир Лазарков, той приветства присъстващите членове на 
УС и зачете дневния ред на заседанието. След това бе пристъпено към първа точка от 

дневния ред: 1. Приемане на правилник за провеждане на състезания от ДСК 
през 2011 г.  Зачетен бе проекта за правилник от секретаря на федерацията г-н 
Валентин Савов и се премина към обсъждане на проекта. Предложено бе така 

представения правилник да бъде приет от УС.  Предложението бе гласувано: 
 ЗА  - седем (7) гласа 

 Против  - няма 
Управителния съвет единодушно прие на правилник за провеждане на 
състезания от ДСК през 2011 г.  
 

 По втора точка от дневния ред 2. Утвърждаване на Държавния Спортен 
Календар на БФА за 2011 г. думата взе г-н Сотир Лазарков, той прочете 
предложенията на клубовете за състезания през 2011 г. и запозна УС с международния 

календар на ФАИ.  Преминато бе към обсъждане на проекта за ДСК на БФА и бяха 
направени няколко нови предложения и размествания по дати. След уточняване на 

всички детайли бе предложено бе така представения Държавен Спортен Календар на 
БФА за 2011 г. да бъде приет от УС.  Предложението бе гласувано: 
 ЗА  - седем (7) гласа 

 Против  - няма 
Управителния съвет единодушно прие Държавен Спортен Календар на БФА за 

2011 г. 
 
 По трета точка от дневния ред 3. Разни  думата взе г-н Валентин Савов, той 

запозна УС с текущи проблеми на Сдружението, критериите за определяне на 
националните отбори и други.  

  След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 
 

Управителният съвет на Сдружение “Българска федерация по 

авиомоделизъм” гр.София., РЕШИ:  
1. Приема правилник за провеждане на състезания от ДСК през 2011 г. 

2. Приема Държавен Спортен Календар на БФА за 2011 г. 
 

 
      Секретар на УС: 

         / Валентин Савов / 
 

29.11.2010 г.    Председател на УС: 
гр.София        / Сотир Лазарков / 


