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Днес 10 декември 2016г. в град Велико Търново, пл. Център 2, сграда на 

Областната администрация, ет. 5, зала 500 се проведе Общо Събрание (24-та 
Национална изборно-отчетна конференция) на сдружение с нестопанска цел с 
обществено полезна дейност БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ 
(БФРЛ) при следния дневен ред:  

1. Отчет за дейността на УС на БФРЛ през периода 2013г.-2016г. – Виктор 
Ценков 

2. Отчет за дейността на КС на БФРЛ 
3. Приемане на бюджет и насоки за дейността на БФРЛ за периода 2017г.-

2020г. – Иван Котев и Виктор Ценков 
4. Избор на нови председател, Управителен съвет и Контролен съвет на БФРЛ 
5. Разни 
 
Общото събрание се проведе при условията на чл.27, изр. II от ЗЮЛНЦ.  
 
На общото събрание присъстват представители на 14 /четиринадесет/  от общо 

22/двадесет и два/ членове с право на глас на БФРЛ, съгласно приложения списък, 
представляващ неразделна част от настоящия протокол.  Гости на събитието са и около 
35 радиолюбители от страната, без право на глас. 

 
 
За конструктивното и нормално протичане на събранието са избрани 

единодушно следните комисии : 
1. Комисия по регистрация в състав: 

a. Юлиана Неофитова 
b. Панайот Данев, LZ1US 
Приета с 14 гласа „ЗА“ 
 

2. Комисия по избора в състав: 
a. Савко Димитров, LZ1UK 
b. Йордан Янков, LZ2UU 
c. Христо Игнатов, LZ3FN 
Приета с 14 гласа „ЗА“ 
 

За протоколчик на Общото събрание е избран  с с 13 гласа „ЗА“ и 1 „въздържал 
се“ господин Веселин Георгиев Котаров, LZ5VK, а водещ на Общото събрание е избран 
единодушно Иван Киров Котев LZ1IK. 

 
Присъстващите членове с право на глас са  представили на Комисията по 

регистрация декларации за липса на публични задължения и наличие на легитимна 
съдебна регистрация, както и Удостоверения за актуално състояние и шест броя 
пълномощни за представителство. Допълнително е направена справка с регистър 
БУЛСТАТ за действащите представители на присъстващите членове с право на глас. 
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Удостоверенията за актуално състояние е справките от регистър БУЛСТАТ са 
неразделна част от настоящия протокол. 

 
След направените разисквания, разглеждане на постъпили предложения и гласувания 
Общото събрание взе следните решения: 

 
 
Постъпило е предложение от Панайот Данев, LZ1US представителите на 

членовете на БФРЛ да не бъдат разположени на първия ред в залата.  
Предложението е прието с 12 гласа „ЗА“, 1 глас „против“ и 1 глас „въздържал се“. 

 
• По т.1 от дневния ред 

• Николай Ботев, LZ1PV предлага общото събрание да бъде 
отложено докато не бъдат предоставени резултати от течащата в 
момента финансовата ревизия. 

 Предложението е отхвърлено с 1 глас „ЗА“ и 13 гласа „против“. 
 
• Виктор Ценков представя отчет за дейността на УС на БФРЛ през 

периода 2013г.-2016г. Иван Котев, LZ1IK добави пояснения 
относно счетоводния статус на БФРЛ. 

 Докладът е приет с 13 гласа „ЗА“ и 1 глас „против“. 
 

• По т. 2 от дневния ред 
• ОС не приема отчета за дейността на КС на БФРЛ, поради липсата 

на такъв. 
 
• Николай Ботев, LZ1PV предлага общото събрание да бъде 

отложено докато не бъдат предоставени отчети от КС. 
Предложението е отхвърлено с 1 глас „ЗА“ и 13 гласа 
„против“. 

 
• Руско Русев, LZ1RT предлага да се даде срок на КС да излезе със 

становище и доклад в рамките на 30 дни след провеждането на ОС. 
Предложението е прието с 14 гласа „ЗА“. 

 
• По т.3 от дневния ред: 

• Виктор Ценков предлага да се приеме годишен бюджет от 
10 000лв. за оперативна дейност на БФРЛ – разходи за секретар, 
помещение и консумативи.  

Предложението е прието с 14 гласа „ЗА“. 
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• Иван Котев предлага да се утвърди приетата от УС схема за 
разпределение на приходите от състезателна дейност в 
съотношение 80/20, като 80% от приходите остават в 
направлението, което ги е генерирало, останалите 20% се 
разпределят по другите направления и не се предвижда заделянето 
на средства с цел инвестиции в материали, подпомагащи спортно-
състезателната дейност.  

Предложението е отхвърлено с 14 гласа „против“.  
• Иван Котев предлага към заделената към момента с цел 

закупуване на имот за нуждите БФРЛ сума от 25 000 евро да се 
добавят още 10 000 евро от наличните в момента средства. 
Предложението е прието с 8 гласа „ЗА“ и 6 гласа „ПРОТИВ“. 

 
• Руско Русев предлага към заделената към момента с цел 

закупуване на имот за нуждите БФРЛ сума от 25 000 евро да се 
добавят още 15 000 евро от наличните в момента средства. 
Предложението е отхвърлено с 6 гласа „ЗА“ и 8 гласа 
„ПРОТИВ“. 

 
• Виктор Ценков предлага гласуваната в предходните точки сума от 

общо 35 000 евро да бъде внесена в депозитна сметка и да бъде 
въведено ограничение средствата да бъдат влагани само в целева 
инвестиция – закупуване на имот за нуждите на БФРЛ. 
Предложението е прието с 14 гласа „ЗА“. 

 
• Милчо Миланов предлага, при наличието на техническа 

възможност от страна на обслужващата банка, освен 
председателят на УС да бъде записан втори титуляр на 
депозитната сметка – председателят на КС.  

Предложението се приема с 14 гласа „ЗА“. 
 

• По т.4 от дневния ред: 
• Иван Котев предлага гласуването за членове на УС и КС да бъде 

явно.  
Предложението се приема с 14 гласа „ЗА“. 
 
• Постъпили предложения:  
 Христо Димитров предлага стария УС да бъде отговорен за 

издаването на благодарствени дипломи на български 
радиолюбители.  
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 Любомир Славов предлага при гласуването за нови УС и КС да 
се записват поименно гласувалите със „ЗА“, „Против“ и 
„Въздържал се“. 

 
 Панайот Данев предлага за членове на новия УС да бъдат 

номинирани лицата, членове на стария УС, на същите позиции.  
 
 
 
След тяхното разглеждане и дискутиране се извърши гласуване на 
членовете на УС е Председател на БФРЛ:  
 

За членове на Управителния съвет преизбира членовете на действащия до 
момента УС на БФРЛ и Председател на БФРЛ и разпределя техните ресорни 
отговорности за дейността на БФРЛ, както следва:  
 

1. ВИКТОР ЦЕНКОВ ЦЕНКОВ, LZ3NN за Председател и представител на 
БФРЛ  и член на УС на БФРЛ с 13 гласа „ЗА“ и 1 глас „въздържал се“; 

 
2. ХРИСТО ЖИВКОВ ЗДРАВКОВ, LZ1YQ за Заместник-председател  на 

БФПЛ и член УС на БФРЛ –с 12 гласа „ЗА“ и 2 гласа „въздържал се“; 
 
3. БОЙЧО ДАВИДКОВ ХАДЖИЙСКИ, LZ1BJ за член на УС на БФРЛ и 

отговорник направление „КВ“ с 13 гласа „ЗА“ и 1 глас „въздържал се“; 
 
4. ВИКТОР АСЕНОВ МАРИНОВ, LZ1NY за член на УС на БФРЛ и 

Отговорник направление „УКВ“ –с 14 гласа „ЗА“; 
 
5. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, LZ1PJ за член на УС на БФРЛ и 

Отговорник направление „Високоскоростна телеграфия – HST” –с 14 гласа 
„ЗА“ 

 
6. РУСКО ТОДОРОВ РУСЕВ, LZ1RT за член на УС на БФРЛ и Отговорник 

направление „Радиозасичане – ARDF” –с 13 гласа „ЗА“ и 1 глас „въздържал 
се“; 

 
7. ИВАН КИРОВ КОТЕВ, LZ1IK за член на УС на БФРЛ и Отговорник 

направление „Финанси“ –с 14 гласа „ЗА“; 
 
8. СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ АЛЕКСАНДРОВ, LZ1WDX  за член на УС 

на БФРЛ и Отговорник направление „Бедствия и аварии“ –с 14 гласа „ЗА“; 
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9. ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ КОТАРОВ, LZ5VK  за член на УС на БФРЛ и 

Отговорник направление „Интернет сайт и информационни технологии“ –с 
13 гласа „ЗА“ и 1 глас „въздържал се“. 

 
  

БФРЛ ще се управлява и представлява от Председателя на УС  г-н  ВИКТОР 
ЦЕНКОВ ЦЕНКОВ, ЕГН 6805254440.   

 
 
• Избира следните лица на позиции в КС: 

1. Председател – Васил Маринов Василев, LZ1JK с 8 гласа „ЗА“ и 6 гласа 
„против“ 

2. Член – Димо Димиев Цонев, LZ1ON с 10 гласа „ЗА“ и 4 гласа „въздържал 
се“ 

3. Член – Христо Милков Игнатов, LZ3FN с 9 гласа „ЗА“, 2 гласа „против“ 
и 3 гласа „въздържал се“ 

 
 

• По т.5 от дневния ред: 
•  

 
 
 

 
 
 
Протоколчик:…………………… 
                     /Веселин Георгиев Котаров/ 
  
 
 

Председател на УС на  БФРЛ:........................................ 
                                  (Виктор Ценков Ценков) 
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