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Протокол No. 10
от проведено заседание на УС на БФРЛ
Дата и време на провеждането

19 юни 2020 г. от 19:15 ч. до 21:30 ч.

Място на провеждането

Офис на БФРЛ - гр. София, ж.к. Лагера, бл. 5

Присъствали членове на УС

Виктор Ценков, LZ3NN
Руско Русев, LZ1RT
Иван Иванов, LZ1PJ
Стефан Александров, LZ1WDX
Бойчо Хаджийски, LZ1BJ
Веселин Котаров, LZ5VK

Присъствали членове на КС
Протоколчик

Панайот Данев, LZ1US

Присъствали гости

Панайот Данев, LZ1US
Владимир Радев, LZ1OT
Анжела Недялкова, LZ1AFT
Любен Димитров, LZ1ZC

Дневен ред

1. Отворени задачи от предишните
заседания на УС.
2. Насрочване на отчетно Общо събрание на
БФРЛ за 2019 г.
3. Актуализиране на спортните календари
по направления за 2020 г. след
пандемията от COVID-19.
4. Дипломната програма на БФРЛ –
програма за реални действия.
5. Актуални въпроси за вписване на
клубовете в Агенцията по вписванията и
пререгистрацията им по Закона за спорта.
6. Разни:
6.1 Избор на представител на БФРЛ в HST
работна група на IARU-R1;
6.2 Предложение за преименуване на
държавните първенства, организирани от
БФРЛ;
6.3 Избор на YOTA координатор на БФРЛ в
програмата YOTA на IARU-R1;
6.4 Разглеждане на писмото на Здравко
Авдиков – LZ1RMA до УС на БФРЛ;
6.5 Организация за участие на LZ0HQ в IARU
HF World Championship;
6.6 Организиране на среща с министъра на
спорта – избор на представители от страна
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на БФРЛ;
6.7 Активност на LZ50BFRA до момента;
6.8 Предложение на Стефан Александров –
LZ1WDX за активност на БФРЛ от антената
на РПЦ Вакарел.
След дискусии и гласуване по горепосочените точки бяха взети следните решения:
Точка
1.

Решение

Отворени задачи от
предишните
заседания на УС.

LZ3NN

ПОКАНА
Приключено
Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел за
общественополезна дейност
"БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА
РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ" /БФРЛ/ от
името на членовете на сдружението
свиква на основание чл.26 от
ЗЮЛНЦ във връзка с чл.13, ал.3 от
Устава на БФРЛ Общо събрание на
сдружението на 25 (двадесет и
пети) юли 2020 година от 13.00 часа
в офиса на БФРЛ, намиращ се на
адрес: София, ж.к. Лагера, бл. 5,
офис 1 при следния дневен ред:
1.Отчет за дейността на БФРЛ през
2019 г.
2.Приемане на финансовия отчет
на БФРЛ за 2019 г.

LZ3NN

-

-

-

Насрочване на
отчетно Общо
събрание на БФРЛ
за 2019 г.

Отговорен
изпълнение

Прелицензирането на
клубовете съгласно новия
2020 г.
закон за спорта;
Публикуване на условията за
КВ Шампион за 2020 г.;
Отчитане на класирането за юли 2020 г.
КВ Шампион за 2019 г.;
Актуализиране на спортния
календар за 2020 г. и
публикуването му на сайта
на БФРЛ;
LZDX Contest 2020 е
отчетен, сертификатите на
участниците и плаките на
Приключено
победителите са изпратени.

-

-

2.

Срок

Отговорници
по
направления
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3.Доклад на контролния съвет за
2019 г.
4. Приемане на бюджета на БФРЛ
за 2020 г.
При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото
събрание ще се проведе същия ден
от 14:00 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
3.

4

Актуализиране на
спортните
календари по
направления за
2020г. след
пандемията от
COVID-19.

Димпломната
програма на БФРЛ

- Мероприятията по ДСК на КВ и
УКВ направленията са по график.
юли 2020 г.
- Актуализиране на ARDF
календара;
- Организаторът на присъственото
КВ състезание за 2020 г. уведоми
УС на БФРЛ, че община Карлово не
позволява провеждането на
мероприятието. УС отправя покана
към други потенциални
организатори на присъственото КВ
състезание да проучат
възможността за организирането му
през 2020 г. (до края на октомври) и
в срок до края на юли да уведомят
УС на БФРЛ;
- По отношение на Световното
първенство по HST: определеният
организатор Монголия се е отказал
от провеждането му. Румъния е
изявила желание за провеждането
му, но след това също се е
отказала. От работната група по
HST е постъпило питане до БФРЛ
за възможността за спасяване на
сезона и организиране на
световното първенство в България
до края на октомври. По този
въпрос единодушно УС на БФРЛ
взе следното решение:
- БФРЛ е в състояние на организира
Световното HST първенство през
юли 2020 г.
2020 г. ако своето участие
потвърдят поне 80 състезатели. В
противен случай провеждането му
би било невъзможно.
УС на БФРЛ взе единодушно
решение работата по дипломите на

LZ1RT

LZ1PJ

LZ1BJ,
LZ2HQ
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2020 г.

LZ5VK
LZ1AFT
LZ3NN

30 юни

LZ3NN

– програма за
реални действия.

БФРЛ да се раздели по задачи със
съответните отговорници:
- Условия КВ дипломи – LZ1BJ и
LZ5VK;
-Условия УКВ дипломи- LZ2HQ и
LZ5VK;
-Дизайн на дипломите – Анжела
Недялкова – LZ1AFT
-Печат – Виктор Ценков
-Електронно изпращане – LZ5VK

Актуални въпроси
за вписване на
клубовете в
Агенцията по
вписванията и
пререгистрацията
им по Закона за
спорта.

Във връзка с пререгистрацията в
Агенция по вписванията и
прелицензирането на клубовете в
Министерството на спорта УС на
БФРЛ ще изготви до всеки клуб,
член на БФРЛ, писма и документи
които да ги улеснят максимално за
извършване на тези дейности

6.1

Избор на
представител на
БФРЛ в HST
Работна група на
IARU-R1.

УС на БФРЛ избира единодушно
Иван Иванов, LZ1PJ за
представител на БФРЛ в работната
група по HST на IARU-R1

Приключено

6.2

Предложение за
преименуване на
държавните
първенства,
организирани от
БФРЛ.

Постъпило е предложение
държавните първенства,
организирани от БФРЛ да се
преименуват в национални или
други.
След дискусия и преглед на
нормативните документи УС на
БФРЛ отхвърли единодушно това
предложение.

Приключено

6.3

Избор на YOTA
координатор на
БФРЛ в програмата
YOTA на IARU-R1.

Приключено
След обявената покана за
кандидати за координатор постъпи
мотивационно писмо от Анжела
Недялкова – LZ1AFT.
УС на БФРЛ след разглеждането му
единодушно определи Анжела –
LZ1AFT за YOTA координатор на
БФРЛ.

6.4

Разглеждане на
писмото на Здравко
Авдиков – LZ1RMA
до УС на БФРЛ.

УС на БФРЛ разгледа писмото на
LZ1RMA и определи LZ5VK да
изготви мотивиран отговор до
Здравко Авдиков.

5

25 юни

LZ5VK
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6.5

Организация на
LZ0HQ по време на
IARU HF World
Championship.

УС на БФРЛ отправя покана до
членовете си да заявят
възможността си за включване в
LZ0HQ. Ще се изготвят писма до
всички клубове с покана.

22 юни

6.6

Организиране на
среща с министъра
на спорта – избор
на представители
от страна на БФРЛ.

Подготвя се среща с министъра на
спорта г-н Кралев по актуални
въпроси. УС на БФРЛ определи от
страна на БФРЛ да участват:
LZ3NN, LZ1IK, LZ1AFT

Приключено

6.7

Активност на
LZ50BFRA.

LZ1BJ даде сведения за
досегашната активност със
специалния инициал LZ50BFRA. До
момента са направени общо 27300
QSO, отпечатани са QSL, логът е
въведен в LoTW и ClubLog.
УС на БФРЛ изказва специални
благодарности на всички включили
се до момента в инициативата и
особено на радиоклуб Милара.
Напомняме, че инициалът ще е
активен през цялата 2020 г.

2020 г.

6.8

Предложение на
Стефан
Александров –
LZ1WDX за
активност на БФРЛ
от антената на РПЦ
Вакарел.

УС на БФРЛ приема предложението юли
на LZ1WDX. Направена е
организация от това място да се
работи на 80 m по време на IARU
HF World Championship на 11-12
юли. Получено е разрешение от
собственика на обекта г-н Несторов
от СкимПрот, както и пълно
съдействие от страна на НУРТС.

LZ3NN

LZ1BJ

LZ1WDX

Водещ заседанието: …………………………………….. Протоколчик: ......................................
Виктор Ценков, LZ3NN
Панайот Данев, LZ1US

