
 

 

ПРОТОКОЛ  

                        от   

редовно Общо Събрание на членовете на Сдружение с Нестопанска Цел в 
Общественополезна Дейност, "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА 
РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ" /БФРЛ/   ЕИК:    121597083             
 Днес 09.06.2018г. / девети  юни   две хиляди и осемнадесета година / 
в 12.00 часа в хотелски комплекс „Старозагорски минерални бани” мини 
Марица изток  се проведе   общо събрание на членовете на  сдружение с 
нестопанска цел в общественополезна дейност "БЪЛГАРСКА 
ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ" /БФРЛ/  
 ЕИК: 121597083,  със седалище и адрес на управление гр. София, р-н 
„Красно село“, ж.к. „Лагера, партер, офис 1,  
поради липса на кворум събранието започна един час по късно а именно в 
13:00 часа. 

 Събранието е свикано по инициатива на Управителния съвет на 
Сдружението на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.13, ал.3 от 
Устава на БФРЛ при следния предварително обявен дневен според  от 
Устава на Сдружението. 
1. Отчет за дейността на БФРЛ през 2017 год. 
2. Приемане бюджет и насоки за дейността на БФРЛ за периода,   2018-
2020 год. 
3. Избор на нови Председател, Управителен и Контролен съвет на БФРЛ. 
4. Разни 
На заседанието на настоящото  Общо събрание се изготви списък на 
присъстващите членове,които удостовериха присъствието си с подпис и се 
легитимираха. 

На събранието присъстват    регистрираните членове на Сдружението, 
поради което същото е редовно при наличие на необходимия кворум за 
вземане на решения. 

За председател на събранието единодушно бе избран  Иван Киров Котев, а 
за секретар на събранието бе избран Николай Христов Енчев . 

 Гласува се и избор на комисия за органи на сдружението в състав от един 
председател и двама членове .Гласуваха единодушно за трима души 



изборна комисия един председатели двама членове  гласували единодушно  
- ЗА 

Бяха направени следните предложения : 

За председател  Николай Христов Енчев  

Членове :  

1/ Станислав Иванов Ватев 

2/ Христо Цветков Димитров , 

беше направено предложение да се гласува за всеки по отделно 

За председател на изборната комисия Николай Христов Енчев  гласуваха 
всички делегати –гласували  единодушно  ЗА 

За членове на изборната комисия Станислав Иванов Ватев 

 Христо Цветков Димитров , гласуваха всички делегати – гласували  
единодушно - ЗА 

При наличие на пълно единодушие и с явно гласуване  членовете на  ОС на 
Сдружението  приеха следните решения: 

  По точка I от дневният ред  

Беше прочетен подробен  отчет за дейността на БФРЛ през 2017, както и 
финансовият отчет год от председателя на УС на сдружението  Виктор 
Ценков. 
Бяха проведени следните дебати по отчета за дейността : 
Разяснение по въпрос на Иван Иванов  за правният статут на настоящото 
Общо Събрание  
Разяснение по въпрос на Николай Енчев  по повод селекция на национални 
състезатели по скоростна радиотелеграфия. 
По темата за подбор на състезатели и подготовка на млади радиолюбители 
се изказаха още  следните лица:  
 Изказване на Христо  Димитров  .    
 Изказване на Пламен  Панчаревов   от името на  клуб по отношенир н 
младите радиолюбители 
 Изказване на Валентин  Петков  
 Изказване на Руско Русев   
 Изказване  на Христо  Здравков  
 Изказване по темата  на Николай Енчев    



Изказване на Йордан Янков  
Постъпи предложение  Христо Димитров да се гласува допълнителна 
редакция за гласуване  ОС която да бъде „ приема доклада за дейността и 
финансовия отчет за 2017г и  одобрява дейността на УС за 2017г.“ 
 
След проведено гласуване на отчета за дейността и финансовият отчет 
същият бе подложен на гласуване . 
Гласували от присъстващите регистрирани членове – гласували 
единодушно  -ЗА 
 
 
   РЕШЕНИЕ 
 
Приема доклада за дейността и финансовият отчет за 2017г и  одобрява 
дейността на УС за 2017г.“ 
 
 
 
По точка II  от дневният ред  

Приемане на бюджета  за дейността на БФРЛ за периода 2018-2020 год. 
По насоките за дейността беше проведена дискусия и изказвания за 
възможности за участие по европейски програми. 
 
Бюджета беше предложен на гласуване -гласуваха всички делегати –
гласували  единодушно  ЗА 

След проведено явно гласуване  бюджета и насоките на дейността на 
БФРЛ за периода 2018-2020 година 

                                       РЕШЕНИЕ 

 Приема бюджета и насоките  за дейността на БФРЛ за периода 2018-2020 
год. 
 
По точка III от дневният ред  

Беше направено предложение  състава на УС  да бъде 9 човека а КС  3 
човека  

Беше  подложено на гласуване от всички присъстващи  единодушно-  ЗА 

Пристъпи се към провеждане на  тайно гласуване на Управителен съвет и 
Контролен съвет на БФРЛ. 



Бяха раздадени бюлетини за гласуване от Изборната комисия . 

Гласуването започна в 16:30 часа 

Гласуването приключи в17:00 часа. 

Председателя на изборната комисия след преброяването на бюлетините от 
проведеното тайно гласуване  обяви резултатите : 

 

                                       РЕШЕНИЕ 

Избира за председател  на  Сдружението ВИКТОР ЦЕНКОВ ЦЕНКОВ 
,ЕГН 6805254440 с адрес гр. Божурище жк.“Пролет“ бл.4  ,  след проведено 
тайно гласуване на основание чл. 14 ,ал.3 от устава на сдружението  

 Избира  нов  Управителен съвет на БФРЛ : 

1/ председател на УС - ВИКТОР ЦЕНКОВ ЦЕНКОВ 

2/   ХРИСТО ЖИВИКОВ ЗДРАВКОВ   

3/   ИВАН КИРОВ КОТЕВ 

4/ БОЙЧО ДАВИДКОВ  ХАДЖИЙСКИ 

5/  АСЕН  ЕВГЕНИЕВ  КЪНЕВ 

6/   РУСКО ТОДОРОВ РУСЕВ 

7/ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 

8/ СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ  АЛЕКСАНДРОВ 

9/ ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ КОТАРОВ 

 Избира  нов  Контролен съвет на БФРЛ: 

1/ЙОРДАН РАДКОВ ЯНКОВ  

2/СТОЯН ПЕТРОВ  ТОПАЛОВ  

3/ ХРИСТО  МИЛКОВ ИГНАТОВ 

По точка IVот дневния ред  

Разни 



 

С това дневния ред бе изчерпан,като в края на събранието 
Председателят и Секретарят на събранието завериха с подписите си 
Списък на присъстващите членове,който се приложи към настоящият 
протокол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


