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1 Общи положения 
Уважаеми колеги и съмишленици, 

 

Изминаха три години от последното Общо отчетно-изборно събрание на БФРЛ и 

е време да направим по-подробна равносметка и дискусия за бъдещето на 

радиолюбителското движение в България. 

В началото по традиция искам да благодаря на всички, които отделиха време и 

средства за каузата на радиолюбителството. Благодарение на тях се свършиха много 

добри и полезни неща, които ще се постарая да бъдат описани. 

 В последните години, независимо от икономическото състояние на страната, 

БФРЛ може да се похвали с относително стабилно финансово състояние, позволяващо 

осъществяването на основните дейности на организацията.  

Основата на тази стабилност бяха проведените международните мероприятия, 

чийто домакин беше БФРЛ, спонсорите, които помагат целево при организиране на 

отделни дейности и многобройните доброволци, които безвъзмездно се включваха в 

дейността.  

1.1  Работа на УС 
Искрени благодарности към целия УС, който работи усърдно, като отделяше от 

свободното си време и свърши страшно много работа.  

Тук е мястото да се каже, че никога досега БФРЛ не е имала УС, който да е 

работил така ефективно и ако членовете му бъдат избрани да продължат своята дейност 

и през новия период, радиолюбителството в България само ще спечели. В следващите 

редове ще отделя персонално по няколко реда за всеки от тях. 

1.1.1 Христо Здравков – LZ1YQ 

Инициатор на много КВ и организационни дейности. Благодарение на неговата 

дейност, присъственото КВ състезание се затвърди окончателно и се чака с нетърпение 

от наши и чужди радиолюбители, като същевременно Христо е и в основата на 

намирането на основите спонсори за провеждането му. 

LZ1YQ беше в екипа, предложил и подготвил основните условия за класацията 

КВ шампион на България. 

1.1.2 Иван Котев – LZ1IK 

От много години Иван безвъзмездно се грижи за счетоводното обслужване на 

БФРЛ. През последната година неговата работа се увеличи изключително много от 

една страна заради провеждането на многото международни прояви и от друга – заради 

нарочно предизвиканите от недоброжелатели проверки на Прокуратурата и НАП. 

Въпреки своята заетост, LZ1IK максимално се старае всички отчети да бъдат 

професионално изготвени и предадени навреме. Публичните отчети на БФРЛ са 

достъпни за всички чрез регистъра на Министерството на правосъдието. 

 В приложенията са обобщените финансови потоци за изминалите три години. 

Има изготвени и много подробни отчети за всяко по-значимо мероприятие, 

организирано от БФРЛ. 

1.1.3 Бойчо Хаджииски – LZ1BJ 

Бойчо дълги години е КВ менажер и върши с удоволствие своята работа, като 

отделя изключително много време за отчитане на вътрешните КВ шампионати, LZDX 



Contest, QSL картичките на БФРЛ. Помага много в организационните дейности и 

всичко за което е бил помолен. 

1.1.4 Виктор Маринов – LZ1NY 

Виктор Маринов изключително професионално организираше УКВ дейността на 

БФРЛ. По негова инициатива и с помощта на съмишленици се учреди титлата УКВ 

Шампион на България и вече няколко години се излъчват шампиони. Всички УКВ 

състезания се отчитат прецизно и навреме.  

1.1.5  Иван Иванов – LZ1PJ 

LZ1PJ е дългогодишен HST менажер на БФРЛ. Заедно в Иван Котев – LZ1IK са 

в основата на съдийският състав на всяко Европейско или Световно HST първенство. 

Благодарение на добрата му работа на Конференцията на IARU – R1 в Албена е избран 

за Председател на работната група по HST, което е изключително признание за него и 

за БФРЛ. 

1.1.6 Руско Русев – LZ1RT 

Руско Русев продължи традицията БФРЛ да организира всяка година по 

минимум 5 вътрешни ARDF първенства. През периода бяхме домакини на няколко 

изключително престижни форума – Световното първенство през 2016г. и Европейското 

първенство за юноши и девойки през 2014г. LZ1RT беше в основата на организацията и 

на тези мащабни мероприятия. 

1.1.7 Стефан Венциславов – LZ1WDX 

LZ1WDX беше един от най-активните членове на УС не само в неговия ресор за 

бедствия и аварии. Той помогна изградената УКВ мрежа от ретранслатори да се 

увеличи. Беше инициатор на много полезни работни срещи с МВР и КРС.  

От няколко години води безвъзмездно подготвителни курсове за 

радиолюбители, в резултат на което над 260 колеги получиха своите свидетелства за 

класове 2 и 1. 

В приложенията ще намерите и подробен отчет от LZ1WDX за по-значимите 

дейности, извършени по линия на бедствия и аварии през последните три години. 

1.1.8 Веселин Котаров – LZ5VK 

LZ5VK обнови платформата на сайта на БФРЛ и прехвърли всички сайтове 

върху предоставения ни чрез съдействието на Кирил Соколов – LZ7AA безплатен 

виртуален сървър и по този начин спестяваме няколко стотин лева годишен разход. 

Планира се в близко бъдеще и тотално обновяване на визията и съдържанието на сайта.  

Веселин Котаров беше инициатор и спонсор на закупуване на новия софтуер за 

отчитане на LZDX contest. След козметичната промяна на правилата на контеста и 

въвеждане на новия софтуер, сега състезанието се отчита за минимално време и 

затвърди високото си реноме в света.  



2 Значими Събития 

2.1 Генералната конференция на IARU Регион 1 
Най-важното събитие през периода беше организирането на Генералната 

конференция на IARU Регион 1 през септември 2014. След провеждането ѝ получихме 

чудесни отзиви от всички участници. Отличната организация за пореден път издигна 

реномето на БФРЛ пред радиолюбителите по света. Добрата работа на целия 

организационен комитет донесе и отличен финансов резултат за БФРЛ.  

2.2 Офис на БФРЛ 
Благодарение на усилията на много приятели и работата на целия УС, договорът 

с МО за наем на помещението е факт и може да се чувстваме сигурни в следващите 10 

години. Радостното, е че сериозните средства, хвърлени в ремонта на помещението при 

първия договор за наем с МО през 2011г., няма да отидат напразно. БФРЛ събира 

необходимите средства около година, като окончателно ремонтът на офиса беше 

завършен през 2013г.   

Това разбира се не ни отказва от по-голямата цел, а именно да закупим 

помещение за нуждите на БФРЛ. Вече има заделена една сериозна сума, като тя ще 

бъде увеличена значително като резултат от успешното провеждане на Световното 

ARDF първенство и постигнатите финансови резултати. Огромни благодарности на 

всички, които допринесоха за това новият договор с МО да се случи. За да се развие 

максимално мястото като притегателен център за всички радиолюбители се нуждаем от 

още инициативи, които да допринесат за оживяването му.  

В момента офисът освен за административни нужди, QSL картички и бюлетини, 

по инициатива на Стефан LZ1WDX, се използва за провеждане на подготвителни 

курсове за радиолюбители. Това чудесно начинание помогна абсолютно безплатно на 

над 260 колеги да получат своите свидетелства за радиолюбители класове 2 и 1. БФРЛ 

ще приветства подобни начинания. Припомням, че в помещението има обособен 

конструкторски отдел, оборудван с най-основни неща, както и помещение с КВ и УКВ 

трансивъри. При необходимост не се съмнявам, че може да разчитаме на спонсорска 

помощ, за да дооборудваме кабинетите. 



3 Животът на БФРЛ 

3.1 Спонсори    
За наша радост и през този период, както и в периода 2010-2013 БФРЛ успя да 

привлече доста хора да подпомагат финансово дейностите на БФРЛ. Присъственото КВ 

състезание от дълги години се радва на отлични спонсори. Основни спонсори на - както 

и в предишния отчетен период бяха Краси Петков - K1LZ, Васил Василев - LZ1JK, 

Тодор Иванов - LZ3CB, Веселин Заяков - LZ3CQ, Бойко Илиев - LZ1QN,  Николай 

Енчев - LZ1NK, Боян Петков – LZ2BE, Владимир Лазаров – LZ2PL и доста други. 

В никакъв случай не бива да забравяме, че като спонсори на БФРЛ се изявиха 

водещите състезатели по ARDF и HST, които покриваха много голяма част от 

участията си по Световни и Европейски първенства.  

Искрени благодарности към всички тях! 

3.2 Членски внос 
И през последните три години събираният членски внос се движи в 

прогнозируеми граници. За изминалия период от членски внос се събраха следните 

суми: 

 2014 - 4628 лв. 

 2015 - 4090 лв. 

 2016 - 4170 лв. (до декември) 

Безспорен факт, е че тези средства са абсолютно недостатъчни дори за 

минималната административна месечна издръжка на БФРЛ.  

Вече е изключително наложително да се направи една нова наредба за членския 

внос, като се обмисли внимателно.  

Тук е  мястото за пореден път да споменем, че средствата събрани от членски 

внос се изразходват на 100% за издръжка на федерацията. Недостигащите средства за 

нормалното функциониране на БФРЛ се осигуряват благодарение на усилията и 

помощта както на членовете на УС, така и на много други радиолюбители. 

3.3  QSL бюро 
От много години QSL бюрото функционира превъзходно, благодарение на 

усилията на Владимир Радев LZ1OT.  

С благодарностите към него за сетен път отбелязваме, че имаме едно от най-

добре функциониращи QSL бюра в Европа. Пълен отчет на дейността на бюрото може 

да видите на сайта на БФРЛ http://qsl.bfra.bg. На сайта има пълни подробности за обема 

извършена дейност. 

През отчитания период БФРЛ имаше възможност няколко пъти да подпомогне 

финансово QSL бюрото.  

Редно е да се спомене, че БФРЛ за своя сметка изпраща вътрешната поща на 

своите членове, например разходите зa QSL и писмата от КРС. Колкото на пръв поглед 

това да е малко, Ви уверявам, че годишно се събира съвсем немалка сума.  

3.4 КВ дейност 
В приложение към доклада, Бойчо Хаджийски - LZ1BJ е направил по-подробен 

отчет на КВ дейсностите. Извън това приложение, искам да спомена някои факти за КВ 

дейността, които може би не се знаят от широк кръг колеги. 



- По инициатива на БФРЛ и след дълга борба с институциите българските 

радиолюбители имат право на работят на новите КВ обхвати. 

- През 2014г беше закупен за нуждите на БФРЛ съвременен КВ траснсивър и 

многобандова антена. 

- През 2014г. беше подпомогнат спонсорски отбор, където имаше български 

участник на WRTC 2014 с една значителна сума. За наша радост Наско - 

LZ3YY остави отлични впечатления от участието си.  

- Продължи се традицията БФРЛ да отдели необходимите средства за 

отпечатване на QSL картички на собствените си инициали. 

На някои това може би се струва не достатъчно и сигурно е така, но за 

съжаление това са били реалните ни възможности и всякакви предложения за 

допълнителни приходи за КВ дейности ще бъдат добре дошли. 

3.5 УКВ дейност 
Мисля, че всички ще споделят моето мнение, че Виктор Маринов - LZ1NY се 

справи повече от чудесно с предизвикателството и свърши отлично работата си за 

пореден път.  

3.6 Скоростна телеграфия - HST 
През изминалия период HST-то затвърди успехите, показани от нашите 

състезатели на световни и европейски първенства. Всеки може да се запознае с 

подробния отчет на Иван Иванов - LZ1PJ и да се осведоми за участието на нашите 

състезатели на големи първенства, завоюваните медали и постигнатите световни 

рекорди. 

 Повече от отлично през изминалите години се представяха Тодор Кайкиев, 

Теодора и Илия Гецови, които печелеха медали от всяко състезание, на което 

участваха. 

С огромна радост станахме свидетели на изграждането на младо поколение 

състезатели – нещо, станало възможно благодарение на усилията, положени от Христо 

Игнатов – LZ3FN. 

3.7  Радиозасичане - ARDF 
Календарът на това направление бе наситен с доста състезания у нас и в 

чужбина. 

Върхът в ADRF дейността беше организирането на 18-тото Световно първенство 

в к.к. Албена от 03-ти до 9-ти септември 2016 и редицата съпътстващи стартове преди 

самото Световно първенство. 

През 2014г. България бе домакин на европейското първенство за юноши и 

девойки съвместно с Украйна. На него Андрея Дяксова спечели два бронзови медала. 

На Световното първенство в Казахстан също се представихме отлично, като 

Антоанета Дяксова спечели сребърен медал от дисциплината фоксоринг. 

През 2015г. на Европейското първенство в Чехия също се представихме повече от 

отлично. При елитните групи при мъжете и жените Иван Сираков и Антоанета Дяксова 

спечелиха бронзови медали на фоксоринг. Герой на групата стана Андрея Дяксова, 

която спечели две индивидуални шампионски титли (фоксоринг и 144MHz), а заедно с 

Ивета Зашева спечелиха отборно второ място на 144MHz.  

На 18-тото Световно първенство през 2016г., където ние бяхме домакини също 

се представихме отлично: В най-успешната ни за последните години дисциплина в 

радиозасичането световни шампиони станаха Иван Сираков при мъжете и Андрея 



Дяксова при девойките. Най-младият ни участник Евангелина Дяксова направи 

впечатляващ дебют, като спечели сребърен медал при девойките и се нареди веднага 

след по-голямата си сестра. При мъжете това е първата световна титла за България след 

1988г., през която Георги Георгиев стана световен шампион и сребърен медалист на 

първенството в Беатенберг, Швейцария. Силното ни представяне не свърши до тук. 

Димитър Кирев спечели бронзов медал на 144MHz при M60. Отборно, в същата 

дисциплина, Стелияна Матеева и Юлия Соколова в категория W35 спечелиха също 

бронзов медал. 

На проведените през този период балкански първенства, в Македония – 2014 и 

Черна гора 2016, нашият отбор винаги се представяше изключително силно и печелеше 

голямо количество медали. Успехи имахме в абсолютно всички групи и тези 

първенства се превърнаха в един от основните етапи за подготовка преди световните 

или европейски първенства. През 2015 балканското ARDF първенство се проведе в 

Хърватска, но за съжаление финансовите изисквания на домакините не отговаряха на 

предоставените условия и нашия отбор, след пристигането си, беше принуден да 

откаже участие. 

БФРЛ продължи традицията да организира международни състезания по 

радиозасичане "Черно море" в Приморско.  

Искам да благодаря на всички състезатели, които отделяха доста собствени 

средства при своите участия на световни, европейски и балкански първенства. Само 

човек, който истински милее за спорта е способен да жертва толкова много в името на 

доброто представяне на страната. 

По отношение на техническото обезпечаване, вече започна производство на 

предаватели от най-съвременен тип. За разработката им не бяха похарчени никакви 

средства на БФРЛ. Основна заслуга има Валери Георгиев (s.k.), който от далечна 

Канада пожертва огромно количество време и ресурс за тази цел. Едва след направата 

на необходимия брой предаватели, радиоконтроли, радио маяци с приходите от 

проведеното Световно първенсто у нас през 2016г., БФРЛ плати само преките разходи 

за материалите по изготвянето им. 

3.8  Клубове 
През периода се създадоха няколко нови клуба. Това не е достатъчно и работата 

в това направление трябва да продължи. 

Единствено юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, вписани в 

регистъра на Министерство на правосъдието, могат да разчитат на финансиране от 

страна на местните общини. Финансирането по линия на общините по места е много 

реално и тенденцията е в бъдеще неправителствените организации в обществена полза 

да се финансират по различни проекти. Инициативата обаче трябва да е на клубовете 

по места.  

3.9 Контакти с КРС 
През годините БФРЛ винаги е поддържала тесни контакти с КРС. КРС провежда 

няколко пъти годишно изпити за радиолюбители, като в изпитната комисия почти 

винаги има представител на БФРЛ. За наша радост броят на младите радиолюбители 

расте с всяка година и трябва сериозно да помислим как да ги накараме да станат по-

активни и освен УКВ-то, с което основно започват, да преминат естествено и на КВ.  

По инициатива на БФРЛ от няколко години българските радиолюбители работят 

на новите обхвати и на Конференцията на IARU –R1 в Албена бяхме споменати като 

една малкото страни в Европа и по света, които имат това право. 



3.10  Реакция при бедствия и аварии 
Отговорникът по това направление е изготвил подробен доклад за по-важната 

част от свършеното от него през последните три години.  

3.11  Работа с деца и младежи 
Радостно, е че въпреки скептиците, в организираните от БФРЛ мероприятия през 

изминалите години участваха доста млади хора. Естествено, техният брой е 

категорично недостатъчен, но все пак имаме положителна тенденция. 

На много хора е известен факта, че в радиозасичането и вече радиотелеграфията 

има доста подрастващи, което само може да ни радва. Задължително трябва да се 

спомене работата на LZ1KAM в Хасково. При телеграфията също се подготвят няколко 

млади надежди - продукт на школите в Поликраище и Балчик. 

БФРЛ се стремеше максимално да подпомага тези деца и младежи, като според 

възможностите си финансира участията им на големи първенства. 

По инициативата YOTA БФРЛ изпрати свои представители във Финландия 

2014, Италия 2015 и Австрия 2016. Кратък отчет по тази дейност е изготвила в 

приложение Гергана Русева – LZ1ZYL. 

3.12  Връзки с ММС  
През последните три години ММС промени драстично политиката си за 

финансиране на спорта. За съжаление от финансиране отпаднаха всички технически 

видове спорт, в това число и радиоспортовете. Разбира се ние продължаваме да 

докзаваме значимостта на нашите спортове и се надяваме в скоро време да бъдем чути. 

По отношение на договорните отношения  с ММС, БФРЛ винаги е изпълнявала своите 

ангажименти. Били сме прверявани многократно, като никога не са установявани 

нередности от страна на БФРЛ по изразходваните средства. През 2014г., съгласно 

договора с ММС, бяхме принудени да върнем неизразходената по линия на клубовете 

субсидия. Сумата надлежно е отразена във финансовите отчети на БФРЛ.   

Въпреки разпространяваните слухове, няма алтернативно положение, при което 

БФРЛ да не бъде регистрирана като спортна федерация. Именно спортната лицензия ни 

дава право да организираме спортни мероприятия, като остатъка след провеждането им 

да не се третита като стопанска дейност.  

3.13 Участие на БФРЛ на изложби, други форуми и 
сътрудничество 

От доста години БФРЛ е постоянен участник на радиолюбителското изложение 

във Фридрихсхафен - Германия, като разполага с малък представителен щанд. Надявам 

се традицията да продължи и да полуляризираме дейността на БФРЛ на най-

посещаваното радиолюбителско изложение в Европа. 

Искрени благодарности на Владимир Даскалов - LZ1KZ за организирането на 

традиционното изложениe. Въпреки всички трудности, той успя да съхрани традицията 

и имаме възможността всяка година в началото на юни да се събираме в Казанлък. 

БФРЛ участва на традиционните срещи, организирани от радиолюбителите от 

община Димитровград (Сърбия). Форумът става все по-популярен, благодарение на 

подкрепата на местните власти. От тази година по време на форума се провеждат и 

състезания по радиозасичане. 



4 Насоки за фокус и подобрения 
Какво не се свърши в достатъчна степен и на какво трябва да обърнем внимание 

в бъдещата дейност на БФРЛ: 

 Все още нямаме достатъчно на брой клубове, покриващи страната. В бъдеще 

БФРЛ трябва да оказва повече административна помощ;  

 От доста години КВ дипломите на БФРЛ не отговарят на съвременните 

изисквания. Въпреки многото решения и обещания, реално БФРЛ няма адекватни 

КВ дипломи и дипломен менаджер. Въпреки съсзадените групи през изминалите 

години нищо реално по въпроса не се е случило.  

 Стана дума, че помещението на БФРЛ може да се използва още по-ефективно, 

има създадена добра база;   

 Сайтът на БФРЛ се преструктурира и сега предстои тотално обновление. 

 Старите проблеми на форума все още са си същите .. ползва с голяма активност, 

но за съжаление от време на време става място за конфликти и противопоставяне, 

от което движението няма никаква полза.  

 



5 Приложения от ръководителите на секции 

5.1 Приложение А – Финансова информация 

5.2 Приложение Б – Доклад на направление „Комуникации по 
време на бедствия и аварии“ 

5.3 Приложение В – YOTA Отчет 

5.4 Приложение Г – HST Отчет 

5.5 Приложение Д – Отчет за работата на късовълновата 
секция 

 



НАЛИЧНОСТ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИOДА НАЛИЧНОСТ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИOДА НАЛИЧНОСТ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИOДА
КАВОВА НАЛИЧНОСТ 84.1 КАВОВА НАЛИЧНОСТ 142.49 КАВОВА НАЛИЧНОСТ
СМЕТКА В ЛЕВА 5782.71 СМЕТКА В ЛЕВА 1067.83 СМЕТКА В ЛЕВА 579.3
СМЕТКА ВЪВ ВАЛУТА 20668.89 10567.836 ЕВРО СМЕТКА ВЪВ ВАЛУТА 54883.27 28061.37 ЕВРО СМЕТКА ВЪВ ВАЛУТА 49086.91 25097.75 ЕВРО
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 26535.7 ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 56093.59 ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 49666.21

ПРИХОДИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ПОСТЪПЛЕНИЯ
- ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС 4628.00 - ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС 4090.00 - ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС 3891.00
- СУБСИДИЯ ОТ МФВС 0 - СУБСИДИЯ ОТ МФВС 0.00 - СУБСИДИЯ ОТ МФВС 0.00
- КОНФЕРЕНЦИЯ  IARU - АЛБЕНА 218343.68 - ARDF Полша /от състезатели/ 2151.41 - СУБСИДИЯ IARU - ARDF - Албена 3582.34
- ARDF ЕВРОПЕЙСКО - Приморско 143227.38 -  ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ ARDF - Приморско 31261.57 - ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ ARDF - Албена 440448.10
- ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ КВ И СПОНСОРИ - Пловдив 10128.56 - ARDF Чехия /от състезатели/ 4860.24 - ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ КВ И СПОНСОРИ - Пловдив 13903.25
- ЛИХВИ 57.12 - СПОНСОРИ 6330.80 - ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ HST - Черна гора 1893.24

- ЛИХВИ 52.70 - ДРУГИ ДЕБИТОРИ /АВАНСИ/ 4657.19
- ДРУГИ ДЕБИТОРИ /АВАНСИ/ 12816.26

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 376384.74 ВСИЧКО ПРИХОДИ: 61562.98 ВСИЧКО ПРИХОДИ: 468375.12

РАЗХОДИ ПЛАЩАНИЯ ПЛАЩАНИЯ
- ЧЛЕНСКИ ВНОС IARU 1107.65 - ЧЛЕНСКИ ВНОС IARU 1107.65 - ЧЛЕНСКИ ВНОС IARU 896.42
- РАБОТНИ ЗАПЛАТИ И ДАНЪЦИ 4500.00 - РАБОТНИ ЗАПЛАТИ И ДАНЪЦИ 4240.00 - РАБОТНИ ЗАПЛАТИ 4760.00
- ОФИС МАТЕРИАЛИ 3124.79 - ОФИС МАТЕРИАЛИ 1163.99 - ОФИС МАТЕРИАЛИ 273.91
- ВЪНШНИ УСЛУГИ 5702.17 - ВЪНШНИ УСЛУГИ 3953.72 - ВЪНШНИ УСЛУГИ 3733.79
- ВЪРНАТА СУБСИДИЯ МФВС 7400.00 - КОМАНДИРОВКИ/ИЗЛОЖЕНИЯ 334.03 - КОМАНДИРОВКИ/ИЗЛОЖЕНИЯ 340.50
- КОМАНДИРОВКИ/ИЗЛОЖЕНИЯ 181.33 - ДРУГИ РАЗХОДИ - ДРУГИ РАЗХОДИ 1480.20

- QSL БЮРО 570.00

- КОНФЕРЕНЦИЯ  IARU - АЛБЕНА 155627.29 - ARDF ПОЛША 2151.41 - ARDF АЛБЕНА 362631.46
- ARDF ЕВРОПЕЙСКО - Приморско 126780.27 - ARDF ПРИМОРСКО 31323.73 - ARDF ВЪТРЕШЕН КАЛЕНДАР 2015 3882.50
-  КВ ПРИСЪСТВЕНО ПЛОВДИВ 13188.09 - ARDF ЧЕХИЯ 6382.92 - ARDF ЧЕХИЯ 2933.75
- ARDF СВЕТОВНО - КАЗАКСТАН 9819.26 - КВ И УКВ 2016 2362.83 - ARDF НОРВЕГИЯ 4355.21
- ARDF ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА 1129.87 - ФРИДРИСХАФЕН 1207.58 - ARDF ЧЕРНА ГОРА 588.00
- ARDF БАЛКАНСКО 1613.56 -  HST - ОХРИД 3233.75 -  HST - ЧЕРНА ГОРА 4474.93
- КВ ДЕЙНОСТ 2405.50 - АВАНС ЗА АЛБЕНА 2016 - 5000 ЕВРО /ЗАЕМ РУСКО/ 9779.15 -  КВ ПРИСЪСТВЕНО ПЛОВДИВ 10481.51
- WRTC УЧАСТИЕ 7171.50 - КВ И УКВ 2016 510.00
- HST БАЛКАНСКО - Румъния 977.92 - ФРИДРИСХАФЕН 982.33
- HST СВЕТОВНО - Бар, Черна гора 3911.66 - ДРУГИ КРЕДИТОРИ 2742.45
-HST ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО 154.40
- БАНКОВИ ТАКСИ 1732.49 - БАНКОВИ ТАКСИ 744.27 - БАНКОВИ ТАКСИ 1491.42
- ЗАГУБИ ОТ ВАЛУТНИ КУРСОВЕ 299.10 - КУРСОВИ РАЗЛИКИ 5.33 - КУРСОВИ РАЗЛИКИ 534.35
ВСИЧКО РАЗХОДИ 346826.85 ВСИЧКО РАЗХОДИ 67990.36 ВСИЧКО РАЗХОДИ 407662.73

РЕЗУЛТАТ: 29557.89 РЕЗУЛТАТ: 49666.21 РЕЗУЛТАТ: 110378.60

НАЛИЧНОСТ В КРАЯ НА ПЕРИОДА НАЛИЧНОСТ В КРАЯ НА ПЕРИОДА НАЛИЧНОСТ В КРАЯ НА ПЕРИОДА
КАВОВА НАЛИЧНОСТ 142.49 КАВОВА НАЛИЧНОСТ КАВОВА НАЛИЧНОСТ 3068.18
СМЕТКА В ЛЕВА 1067.83 СМЕТКА В ЛЕВА 579.3 СМЕТКА В ЛЕВА 4494.18
СМЕТКА ВЪВ ВАЛУТА 54883.27 28061.37 ЕВРО СМЕТКА ВЪВ ВАЛУТА 49086.91 25097.74 ЕВРО СМЕТКА ВЪВ ВАЛУТА 102816.24 52569.11 ЕВРО
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 56093.59 ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 49666.21 ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 110378.6

0.00 0.00 0.00

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ
2014 ГОДИНА

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ
2016 ГОДИНА

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ
2015 ГОДИНА



Доклад на направление 

Комуникации по време на бедствия и аварии 
за периода 2014 г. 2016 г.  
 

Няколко са основните акценти, върху които съм работил през периода ми на мениджър на направлението ЕмКом . 
1. Изграждане на стабилна връзка и по- добро сътрудничество с отговорните за това институции като : 

 Главна Дирекция "Пожарна безопастност и защита на населението" 
Служба КИС (Комуникационни и информационни системи) на МВР 
МВР в частност СДВР  

И присъединяване на БФРЛ към Асоциацията на доброволците в Република България. 
Едно от значимите неща постигнати през този период, е учредяването на Националана Асоциация на Доброволците в Република България . 
БФРЛ в мое лице се явява един от  учредителите на НАДРБ . 
Друго не по малко значимо постижение е, че по идея на БФРЛ беше създадена работна група от БФРЛ , НАДРБ , Служба КИС на МВР , МВР и ГДПБЗН, която да 
работи с цел договаряне на отпускането на безплатни честоти за съвместно използване по време на бедствия и аварии. 
След доста перипетии това вече е факт. От КРС бяха отпуснати безвъзмездно честоти от НПРРЧС в двуметровият обхват. Правилата за ползване на отпуснатият 

радиочестотен ресурс от доброволните формирования вече са факт, благодарение на БФРЛ и са сведени за изпълнение към регистрираните доброволни 
формирования. В процес на разработка са и правилата за използване на отпуснатият честотен ресурс и от българските радиолюбители. Длъжен съм да 
отбележа, че този честотен ресурс може да бъде използван само и единствено по време на бедствия и аварии или тренировка за реакция в такива ситуации. 

2. Реновиране на някои ключови ретранслатори и изграждане на съвременна мрежа от цифрови ретранслатори в 70 см. обхват. 
Благодарение на спонсори изцяло беше подменен Р2 и като ретранслатор и като антенно- фидерна система. Функционира безотказно вече 2 години. 
Беше извършена и профилактика и осъвременяване на ретранслатора на Стръмни рид . 
Пак благодарение на спонсори беше подменен Р7 на връх Ореляк беше подменена и антенно- фидерната система и се добавиха дуплексни филтри закупени 
преди време от Виктор Ценков. 

Изградена е мрежа от 15 за сега цифрови ретранслатори на U банда от системата D-Star работещи в единна мрежа и със покритие около 80 процента от 
територията на република България. 
Бяха пуснати и 2 за сега ретранслатори от системата DMR със експериментална цел, единият който е в София вече работи във мулти -мод тоест и цифрово и 

аналогово едновременно. Другият на  връх Ботев за сега работи само в аналогов мод. Отново благодарим на спонсорите осигурили техниката. 
3. Подготовка и обучение на млади радилюбители. 
Една от целите ми беше въвличането на повече млади хора в радиолюбителството, тъй като бумът на интернет, скайп, социални мрежи и тн. до една част 

малко или много унищожиха хобито и в последните години се усеща рязък спад сред желаещите да го практикуват. 
Със любезното съдействие на БФРЛ, която предостави помещението и необходимите пособия през последните 2 години бяха обучени и успешно взеха 
радиолюбителски лиценз над 260 човека . Хубавото е, че около 35 % от получилите лиценз за клас 2 продължават и към клас 1 .Сигурен съм, че процента 

щеше да е по голям, ако не съществуваше ограничението за времето, което трябва да мине между изпитите за клас 2 и клас 1 . 
Тук искам да благодаря и на колегите от LZ9W, които със радост приеха всички, които имаха желание да се докоснат до късите вълни и контестинга . Вече 
имаме  млади колеги, които имат по няколко контеста зад гърба си като оператори от LZ9W. 

Също така искам да благодаря на председателя на БФРЛ - Виктор Ценков и другите колеги от УС които винаги са се отнасяли със разбиране и подкрепа към 
начинанията които съм подел. 

 

--  
Stefan Aleksandrov  LZ1WDX  

Crisis Communications Manager at the Bulgarian Federation of Radio Amateurs  

 



Отчет за работата на късовълновата секция на БФРЛ  

за периода декември 2013 г. – декември 2016 г. 
 

През изминалия период дейността на късовълновата секция на БФРЛ бе насочена в следните 

направления: 

- организиране и отчитане на държавните първенства на КВ – SSB и CW; 

- организиране и отчитане международното състезание LZ DX Contest; 

- провеждане на международното присъствено КВ състезание; 

- участие в международните КВ състезания IARU и IOTA от името на БФРЛ 

- организиране на работата по различни поводи със специални инициали от името на БФРЛ; 

 

1. Традиционните държавни първенства (SSB и CW) на КВ бяха организирани и 

отчетени навреме.  

За първи път тази година (благодарение на усилията на LZ3NN, LZ1YQ и LZ6AJ) бе 

обявен Шампион на България на КВ за клубни и лични радиостанции, като 

класирането бе направено на базата на резултатите от няколко вътрешни състезания и 

LZ DX Contest. 

2. Международното състезание LZ DX Contest през последните години се утвърди като 

едно от най-големите състезания от този род в света. За това допринесоха няколко 

неща – подходящата дата на провеждане, сериозното отчитане и участието на 

сравнително голям брой български радиостанции. Броят на получаваните отчети в 

последните години надхвърли 1500. През 2015 г. LZ5VK закупи и инсталира нов 

софтуер за обработка на получените отчети и проверка на състезанието и изготвяне 

на крайното класиране. Бяха направени и корекции в условията на контеста с цел 

повишаване на популярността му. Има какво още да се желае по отношение на 

създаването на нова интернет страница на състезанието. 

 

3. През отчетния период продължи ежегодното провеждане на присъственото КВ 

състезание с международно участие. През този период бяха проведени три 

състезания: през 2014 и 2016 в Пловдив с организатор LZ1YQ и през 2015 г. в Балчик 

с организатор LZ3FN.  

 

През 2014 г. бе проведено на 20 август в парк „Лаута“, Пловдив. Участваха 34 

състезатели от България и 8 от чужбина. 

През 2015 г. бе проведено на 5 септември в околностите на гр.Балчик. Участваха 28 

състезатели от България и 4 от чужбина. 

През 2016 г. бе проведено на 20 август в парк „Лаута“, Пловдив. Участваха 39 

състезатели от България и 10 от чужбина. 

 

4.  

- През 2014 г. в IOTA Contest бе работено от остров Свети Иван със 

специалния инициал на БФРЛ LZ0I. (по идея и с материалната подкрепа на 

LZ1QN). Бяха установени 3116 радиовръзки и LZ0I се класира на второ 

място в категорията си. 

- Продължи традиционното участие в IARU Contest със специалния инициал 

на БФРЛ LZ7HQ. Основен организатор бе LZ1YQ. Общият брой на 

установените радиовръзки за участията през 2014, 2015 и 2016 г. е 38553. 

Бяха постигнати следните резултати в категория HQ 

2014 г. – на 12-то място от 63 участвали HQ станции 

2015 г. – на 15-то място от 68 участвали HQ станции 

2016 г. –  още не са публикувани резултатите 



 

5. От януари 2014 до момента за различни периоди от време и по различни поводи бе 

работено със следните специални инициали на БФРЛ: 

- LZ2014KM – през месец май 2014 г. по случай деня на Св.св.Кирил и 

Методий. Бяха осъществени 8535 връзки. 

- LZ2015KM – през месец май 2015 г. по случай деня на Св.св.Кирил и 

Методий. Бяха осъществени 6528 връзки. 

- LZ2016KM – през месец май 2016 г. по случай деня на Св.св.Кирил и 

Методий. Бяха осъществени 3297 връзки. 

- LZ90IARU – от февруари до декември 2015 г. по случай 90-годишнината на 

IARU. Бяха осъществени 20330 връзки. 

- LZ14FDAY (по идея на LZ1YQ) - за времето от февруари до юли 2012 г., по 

случай международното КВ присъствено състезание „Пловдив 2014”. Бяха 

направени 1674 връзки.  

- LZ15FD (по идея на LZ3FN) - за времето от април до септември 2015 г., по 

случай международното КВ присъствено състезание „Балчик 2015”. Бяха 

направени 2422 връзки.  

- LZ14IARU- през септември 2014 г., по случай конференцията на IARU Reg I, 

проведена в Албена. Бяха направени 7597 връзки.  

- LZ1000TS – през октомври  2014 г. По случай 1000 г. от смъртта на Цар 

Самуил. Бяха направени 7808 радиовръзки 

- LZ18ARDF – по случай 18-тото световно първенство по радиозасичане, 

проведено в Албена. Бяха осъществени 957 радиовръзки. 

- LZ2015YOTA – през декември 2015 г. по време на организирана от IARU 

Reg I активност „Младежи в ефира”. Бяха направени 2153 радиовръзки 

 

За всички гореизброени активности бяха отпечатани (от БФРЛ или от спомоществователи) 

необходимите QSL картички, които бяха изпращани своевременно на заинтересованите 

радиолюбители. Всички логове бяха въвеждани и в световния лог LoTW. 

 

Ще спомена няколко думи и за работата на QSL бюрото при БФРЛ. 

Огромната работа по обработка на пристигащате в бюрото картички се върши безвъзмездно 

от Владо, LZ1OT. Благодарение на него българските радиолюбители продължават да имат 

едно от най-добре работещите QSL бюра.  

От десетина години QSL бюрото е отделено финансово и всеки ползвател плаща 

пропорционално според количеството на изпращаните картички. 

По решение на УС на БФРЛ вътрешното разпращане на идващите от чужбина картички е 

безплатно за членовете на БФРЛ. 

Основният проблем, с който се сблъсква QSL бюрото е незаинтересоваността на редица 

радиолюбители от пристигащите за тях картички. Много от тези радиолюбители дори не са 

членове на БФРЛ. Бюрото в момента няма възможност да връща подобни картички обратно 

с печат “непотърсена” по финансови причини. Пък и редно ли е коректните ползватели на 

бюрото да плащат за несериозното отношение на своите колеги по хоби? Такива картички по 

ред причини не могат да бъдат унищожавани. Затова се съхраняват и очакват 

“благоволението” на адресатите им да си ги вземат някой ден. 

 

В заключение изразявам своето съгласие да приема евентуалното ми преизбиране за 

отговорник на КВ секцията на БФРЛ. Ако се реши да бъде избран някой друг, това не би ме 

огорчило и с радост ще му предам “щафетата”. 

За председател на БФРЛ подкрепям да бъде преизбран Виктор Ценков, LZ3NN. За 

изминалите повече от шест и половина години той се доказа като добър организатор и 

координатор на дейностите на БФРЛ. 



 

24 ноември 2016 г. 

Бойчо Хаджийски – LZ1BJ (отговорник секция КВ на БФРЛ) 
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Nr. ГОД. МЕРОПРИЯТИЕ МЯСТО на ПРОВЕЖДАНЕ СЪСТЕЗАТЕЛ КАТ МЯСТО ДИСЦИПЛИНА

1 2014 Европейска Купа Скерньевице, Полша Теодора Гецова LZ2CWW E 2 Приемане

“Алфред Цвенар” 2 Предаване

1 RUFZ

1 Morse Runner

3 общо индивидуално

Иван Иванов LZ1PJ I 3 Приемане

2 Предаване

2 RUFZ

3 общо индивидуално

2 2014 2-во Балканско Първенство Пятра Нямц, Румъния Теодора Гецова LZ2CWW E 1 Предаване

1 RUFZ

1 Morse Runner

1 общо индивидуално

Дарин Илиев LZ2NG 2 Предаване

2 RUFZ

2 Morse Runner

2 общо индивидуално

Отбор България 2 Отборно

3 2014 8-о първенство на ИАРУ-1 Бар, Черна Гора Теодора Гецова LZ2CWW E 3 Приемане

1 RUFZ

1 Morse Runner

Николай Енчев LZ1NK I 3 Приемане

3 RUFZ

3 Morse Runner

Илия Гецов LZ4UU F 3 Morse Runner

Отбор България 6 Отборно
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4 2015 Купа на Нациите Могильов, Беларус Теодора Гецова LZ2CWW E 3 Приемане

3 Предаване

1 RUFZ

1 Morse Runner

6 общо индивидуално

5 12-о Световно Първенство Охрид, Македония Теодора Гецова LZ2CWW E 3 Приемане

1 RUFZ

1 Morse Runner

5 общо индивидуално

Тодор Кайкиев LZ1BP I 2 Приемане

1 RUFZ

3 Morse Runner

2 общо индивидуално

Отбор България 5 Отборно

6 3-во Балканско Първенство Свилайнац, Сърбия Теодора Гецова LZ2CWW E 2 Предаване

1 RUFZ

1 Morse Runner

1 общо индивидуално

Илия Гецов LZ4UU F 3 Предаване

3 RUFZ

3 Morse Runner

3 общо индивидуално

Николай Енчев LZ1NK H 2 Предаване

1 RUFZ

1 Morse Runner

1 общо индивидуално

Иван Иванов LZ1PJ I 2 Предаване
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7 2016 4-во Балканско Първенство Кишинев, Молдавия Теодора Гецова LZ2CWW E 2 Предаване

1 RUFZ

1 Morse Runner

1 общо индивидуално

8 Европейска Купа Кишинев, Молдавия Теодора Гецова LZ2CWW E 1 RUFZ

1 Morse Runner

2 общо индивидуално

9 13-о Световно Първенство Игало, Черна Гора Тодор Кайкиев LZ1BP I 2 Приемане

2 Предаване

2 RUFZ

1 общо индивидуално

Теодора Гецова LZ2CWW E 3 Предаване

1 RUFZ

1 Morse Runner

5 общо индивидуално

Илия Гецов LZ4UU F 3 Morse Runner

Отбор България 5 Отборно

РЕЗЮМЕ 2010-2013 г. Общо 9 межд. Състезания

Общо 64 медала

- 27 златни

- 19 сребърни

- 18 бронзови

Теодора Гецова LZ2CWW 33  (22 ЗЛ, 5 СР, 6 БР)

Тодор Кайкиев LZ1BP 7  (2 ЗЛ, 4 СР, 1 БР)

Николай Енчев LZ1NK 7  (3 ЗЛ, 1 СР, 3 БР)

Илия Гецов LZ4UU 6  (6 БР)

Иван Иванов LZ1PJ 5  (3 СР, 2 БР)

Дарин Илиев LZ2NG 4  (4 СР)
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Изготвил Иван Иванов LZ1PJ 05-12-2016 г.
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YOTA ОТЧЕТ 2014 - 2016 

През 2014та година се проведе четвъртото издание на Youngsters On The Air като 

дестинацията беше Вират, Финладия. Под ръководството на тийм лидера Панайот Данев, 

българският отбор, представен от Катя Стоянова (LZ1MOE), Теодора Гецова (LZ2CWW), Гергана 

Русева (LZ1ZYL)и Милена Данева, прекара една седмица, обменяйки опит и учейки се от други 

млади хора с интерес, насочен към радиолюбителството. През седемте дни отборът участваше 

в разностранни събития - презентации, интерактивни игри или симулации на контести и от своя 

страна демонстрира пред останалите участници от YOTA тънкостите на радиозасичането и им 

предостави възможността да проверят какво са научили с кратко състезание извън комплекса 

във Вират.  

През 2015та година YOTA се проведе в Марина ди Маса, Флоренция, Италия. Отново под 

ръководството на Панайот Данев, България имаше възможността да се изяви със свой собствен 

отбор. Въпреки изобилието от различни дейности, през 2014та италианските организатори 

бяха наблегнали по-скоро на презентативната част от събитието, представяйки по няколко 

презентации на ден на  различна тематика - от коаксиални кабели, тяхната функция, начин на 

производство и специфични различия между различните видове, до деекспедиции и опитът на 

някои от вече участвалите в такива млади хора.  

През 2016та година, с тийм лидер Гергана Русева (LZ1ZYL) и участници Десислава Латинова 

(LZ1DRI), Веселина Топалова (LZ1VST) и Кирил Венев (LZ1WIN), българският отбор се отправи 

към Ваграйн, област Залцбург, където се проведе шестото издание на YOTA. Австрийските 

организатори се бяха погрижили и тази година да има изключително разнообразие от 

дейности като кратка SOTA експедиция, off air контест, сглобяване на raspberry pi и, разбира 

се, много презентации, свързани с различни аспекти на хобито.  

 

Гергана Русева – LZ11ZYL 


