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Протокол No. 9
от проведено заседание на УС на БФРЛ
Дата и време на провеждането

20 Декември 2019 г. от 18:30 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
Асен Кънев, LZ2HQ
Бойчо Хаджийски, LZ1BJ
Веселин Котаров, LZ5VK

Присъствали членове на КС
Протоколчик

Панайот Данев, LZ1US

Присъствали гости

Панайот Данев, LZ1US
Владимир Радев, LZ1OT
Красимир Павлов, LZ1ZD
Йордан Йорданов, LZ1FG
Йвайло Николов, LZ5IY
Илиан Гешев, LZ3GA

Дневен ред

1. Отворени задачи от предишните
заседания на УС.
2. Отчет на международните прояви,
организирани от БФРЛ през 2019:
- ARDF купа „Черно море”
Приморско;
- YOTA 2019 - Банкя
- Световно първенство по скоростна
телеграфия HST – АЛБЕНА
3. Приемане на спортните календари по
направления за 2020г.
4. Отчети по направения за 2019:
- КВ,
- УКВ
- HST
- ARDF
5. КВ шампион 2020 – потвърждаване на
условията, списък с контестите.
6. Специални инициали на БФРЛ за 2020г.
7. Лицензиране на клубовете в ММС,
съгласно новите изисквания за закона за
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спорта.
8. Разни:
8.1. Оставка на дипломният менажер
Георги Алексов – LZ1OQ.
8.2 Членски внос на БФРЛ за 2020г.
8.3 Обсъждане кандидатури за
провеждане на Присъствено КВ
състезaние за 2020г.
8.4 Обсъждане направление YOTA и
мероприятия през 2020г.
8.5 Отчет на LZDX 2019г.
8.6 Решение за увеличаване резерва на
БФРЛ след успешно проведените
международни прояви през 2019г.
8.7 Отношение на БФРЛ по повод
издаваните специални инициали и
писмото на Христо Здравков, LZ1YQ до
КРС.
8.8 Нова организация, оптимизация на
текущата електронна кореспонденция на БФРЛ.
8.9 Писмо на БФРЛ до КРС във връзка с
решението на Коференцията на ITU по
отношение на диапазаона 50-52MHz.
8.10 Представител на България в HST
работната група на IARU-R1
След дискусии и гласуване по горепосочените точки бяха взети следните решения:
Точка
1.

2.

Решение

Отворени задачи от В момента отворена стои задачата
с прелицензирането на клубовете,
предишните
съгласно новия закон за спорта.
заседания на УС.
Отчет на
международните
прояви,
организирани от
БФРЛ през 2019:
(Присъствено КВ
състезание –
Карлово 2019)

Отчет на международните прояви,
организирани от БФРЛ през 2019:
- Присъствено КВ състезание –
Карлово 2019
- ARDF купа „Черно море”
Приморско
- YOTA 2019 – Банкя
- Световно първенство по

Срок

Отговорен
изпълнение
LZ3NN

2020

Приключено
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(ARDF купа „Черно
море” Приморско)
(YOTA 2019 –
Банкя)
(Световно
първенство по
скоростна
телеграфия HST –
АЛБЕНА)

скоростна телеграфия HST –
АЛБЕНА

3.

Приемане на
спортните
календари по
направления за
2020г.

Приема предложените спортни
календари по направления, като те
ще бъдaт публикувани на сайта на
БФРЛ

4

Отчети по
направения за
2019:
- КВ,
- УКВ
- HST
- ARDF

Приема отчетите по направления за Приключено
2019г., като същите ще бъдат
включени в годишния доклад пред
ОС на БФРЛ, който ще се проведе
през първата половина на 2020г.

5

КВ шампион 2020 –
потвърждаване на
условията, списък с
контестите.

УС на БФРЛ приема в условията за
КВ шампион на 2020 да се включат
състезания, които са реално
проведени през 2019г., като може
да се добавят още, след
съгласуване с организаторите им.
Рамката за изчисление на крайните
резултати не се променя, но може
да се нанесат корекции относно
тежестта на включените
състезания. До средата на януари
2020 ще се публикуват условията и
списъка с контестите за 2020г.

15 януари
2020

LZ3NN

6

Специални
инициали на БФРЛ
за 2020г.

През 2020 БФРЛ ще изиска
следните специални инициали, за
които е изтекло разрешението:
LZ0YOTA, LZ0HQ, LZ44FF

15 януари
2020

LZ1BJ,
LZ1WDX

7

Лицензиране на
клубовете в ММС,
съгласно новите

УС на БФРЛ констатира, че малка
част от клубвете, членове на БФРЛ
отговарят за лицензиране пред

15 януари
2020

LZ3NN

Януари 2020

Отговорници
по
направления
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изисквания за
закона за спорта.

ММС, според изискванията на
новия закон за спорта. За целта ще
бъдат изготвени пакет документи,
които ще помогнат на клубовете,
които искат лиценз от ММС да
бъдат прелицензирани.

8

Разни

8.1

Оставка на
дипломният
менажер Георги
Алексов – LZ1OQ

УС на БФРЛ единодушно гласува
депозираната оствка на
дипломният менажер LZ1OQ.
За съжаление през изминалите
години БФРЛ не успя да намери
колега, който да обнови
дипломната програма на БФРЛ.
УС на БФРЛ обявява отворена
позиция за дипломен менажер.

2020

8.2

Членски внос на
БФРЛ за 2020г.

УС на БФРЛ приема единодушно да
няма изменения в Наредбата за
членски внос на БФРЛ за 2020,
спрямо тази за 2019г.
Наредбата за членски внос на
БФРЛ е на сайта на федерацията.

Приключено

8.3

Обсъждане
кандидатури за
провеждане на
Присъствено КВ
състезние за 2020г.

В момента има постъпило едно
предложение на „Болкан контест
клуб” за организиране на 19-20 юни
в Карлово, при условията, които
бяха при организирането на
проявата през 2019г, като имаме
предварителна договореност с
община Карлово за съдействие и
подпомагане, както при
провеждането през 2019.
При наличие на друго предложение
то ще бъде разгледано веднага от
УС. Срокът за подаване на
предложения е 30-ти януари 2020.
Ако до тогава не постъпи друго
предложение утвърждава „Болкан
контест клуб” за организирането на
Присъствено КВ състезание през
2020г.

30 януари
2020

8.4

Обсъждане
направление YOTA
и мероприятия през
2020г.

1. Организатор на YOTA 2020 ще
бъде Хърватска.
2. БФРЛ ще подаде в срок заявка за
участие на младежки екип от

Приключено
Според
изискваният

УС на БФРЛ

УС на БФРЛ

LZ1US
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България на YOTA 2020.
3. УС на БФРЛ приканва всички
младежи и девойки, който искат да
участват в YOTA 2020 да подадат
мотивационни писма в срок до 31
март 2020.
4. УС на БФРЛ обявява конкурс за
YOTA координатор на БФРЛ

8.5

Отчет на LZDX
2019г.

УС на БФРЛ след дискусия с екипа,
отчитащ LZDX 2019 прие следните
срокове както следва:
1. Oтчитане на LZDX 2019.
2.Генериране на електронни
сертификати за участие.
3. Направа на плакетите за
победителите.

а на IARU
31 март
2020

УС на БФРЛ
УС на БФРЛ

31 март
2020

15 януари
2020
15 януари
2020

LZ5VK
LZ5VK
LZ3NN

30 януари
2020
8.6

Решение за
увеличаване
резерва на БФРЛ
след успешно
проведените
международни
прояви през 2019г.

Приключено
УС на БФРЛ единодушно реши да
увеличи с 5000 EUR резерва на
БФРЛ, който единствено може да се
позлва за закупуване на собствено
помещение на БФРЛ. Така резервът
на БФРЛ към 31.12.2019г. ще бъде
40 000EUR.
Отделно има налични средства,
гарантиращи основните разходи и
потребности на БФРЛ за 2020.

8.7

Отношение на
БФРЛ по повод
издаваните
специални
инициали и
писмото на Христо
Здравков, LZ1YQ
до КРС.

Присъстващите членове на УС на
БФРЛ се консолидираха със
следното:
1. БФРЛ няма правомощия да
решава за издаване на специални
инициали;
2. Една от основните цели на БФРЛ
е за сплотява и обединява всички
български радиолюбители а не да
им създава пречки.
3. Според УС на БФРЛ няма
нарушения на ТИ при работата със
специалните инициали, цитирани в
писмото на Христо Здравков –
LZ1YQ до КРС.

Приключено

8.8

Нова организация,

По предложение на В. Котаров

30 януари

LZ5VK
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оптимизация на
текущата
електронна
кореспонденция на
БФРЛ.

LZ5VK се взе единодушно решение
като официална електронна поща
да бъде наложена bfra@bfra.bg
Ще се направи система, при която
ще се вижда реакцията на всяка
получена електронна поща.

2020

8.9

Писмо на БФРЛ до
КРС във връзка с
решението на
Конференцията на
ITU по отношение
на диапазона 5052MHz.

Във връзка с решението на ITU за
разрешаване на диапазона 50-52
MHz за радиолюбителски нужди от
2021г. и възможността всеки
национален регулаторен орган да
го въведе по-рано, БФРЛ ще
изготви писмо до КРС за
разрешаване на диапазона за
радиолюбителски нужди на
българските радиолюбители във
възможно най-кратки срокове през
2020г.

15 януари
2020

8.10

Представител на
България в HST
работната група на
IARU-R1

31 януари
Във връзка с постоянното место
живеене на представителя на БФРЛ 2019
в работната група по HST Илия
Гецов в Румъния и невъзможността
му за ефективна работа и
оттеглянето му по негово желание,
БФРЛ обявява конкурс за
представител на БФРЛ в работната
група по HST на IARU-R1.
В момента имаме кандидатура на
Иван Иванов – LZ1PJ.
БФРЛ дава срок до 31 януари 2020
за подаване на други кандидатури.

LZ1WDX

УС на БФРЛ

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

