
 

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ 

 

Доклад 2017 
 
 

Виктор Ценков – LZ3NN 

 

 
 
 

 



 

2 
 

1 Общи	положения	
Уважаеми колеги и съмишленици, 
В настоящия доклад ще отчетем дейността на БФРЛ за изминалата 2017 г. 
По традиция в началото задължително трябва са се  благодари на всички, които 

отделиха време и средства за каузата на радиолюбителството. Тяхна е основната 
заслуга БФРЛ да върви напред, въпреки трудностите. За съжаление през 2017 г. много 
енергия беше хвърлена в безсмислени съдебни и административни процедури. За тях 
ще бъде посветено специално приложение към доклада. 

   

1.1 Работа	на	УС	
Тази и следващите точки текста ще повтори почти казаното в доклада от ОС 

декември 2016 г. Изказвам специални благодарности към всички членове на УС, които 
работиха усърдно и безвъзмездно за благото на всички радиолюбители в България. 
Имаше и дейности, където имаше забавяне и на всички ни се искаше нещата са се 
случват доста по-бързо, но всеки от УС работи за сметка на свободното си време и 
такива забавяния са разбираеми.   

Моето мнение е, че всички от УС на БФРЛ работиха ефективно и ми се иска те 
да бъдат преизбрани, за да продължат своята дейност и през новия период. От това 
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	
И през 2017 LZ1YQ беше двигател на присъственото КВ състезание, основен 

организатор на екипа на LZ7HQ.  Христо непрекъснато напомня на членовете на УС 
какво не е свършено в срок и настоява за по-активна работа.  

 

1.1.2 Иван	Котев	–	LZ1IK	
От много години Иван безвъзмездно се грижи за счетоводното обслужване на 

БФРЛ. През 2017 г. година неговата работа се увеличи изключително заради нарочно 
предизвиканите от недоброжелател проверки на НАП, съдебни дела и счетоводни 
експертизи. 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 последната година. 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 състезяния, работи 
съвместно с LZ5VK и за навременното отчитане на LZ DX Contest, обработва QSL 
картичките на инициалите на БФРЛ. Помага много и в други организационни. 

1.1.4 Виктор	Маринов	–	LZ1NY	
Виктор Маринов изключително прецизно организираше УКВ дейността на 

БФРЛ. Всички УКВ състезания се отчитат навреме. LZ1NY бе в основата на 
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сътрудничеството между БФРЛ и Ендуро сат, в резултат на което беше изведена в 
орбита първата българска кюбсат радиолюбителска мисия. 

По подробна инфорамция на http://one.endurosat.com/bg/#!/signup 
По всеобщо мнение това най-успешният УКВ мениджър в историята на БФРЛ.  

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

в основата на съдийския състав на всяко Европейско или Световно HST първенство. 
Благодарение на тях през май 2018 г. в България се проведе с голям успех Европейска 
купа по HST.  

1.1.6 Руско	Русев	–	LZ1RT	
Руско Русев традиционно организира и през 2017 г. пет ARDF състезания в 

България. Винаги при нужда помага с лични средства.  

1.1.7 Стефан	Венциславов	–	LZ1WDX	
LZ1WDX  е един от най-активните членове на УС и не само в направлението, за 

което отговаря - бедствия и аварии. И през 2017 г. той спази традицията да организира 
безвъзмездно подготвителни курсове за радиолюбители.  

1.1.8 Веселин	Котаров	–	LZ5VK	
Новата визия на сайта на БФРЛ е готова и сайтът е в процес на обновление.  

2 Животът	на	БФРЛ	

2.1 Спонсори				
И през 2017г. успяхме да привлечем и запазим основните спонсори на БФРЛ, 

които от година подпомагат нашата дейност. Основни спонсори както и в предишния 
отчетен период бяха Краси Петков - K1LZ, Васил Василев - LZ1JK, Тодор Иванов - 
LZ3CB, и доста други. Специални благодарности и на Любомир Славов – LZ6AJ, които 
отделя много време и изготвя класацията за КВ ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ.  

Трябва за отбележим, че като спонсори на БФРЛ се изявиха и водещите 
състезатели по ARDF и HST, които покриваха много голяма част от разходите за 
участията си в световни и европейски първенства.  

Искрени благодарности към всички тях! 

2.2 Членски	внос	
През 2017 г. беше приета нова наредба за членския внос. За 2017 г. се събра 

членски внос от 5775 лв., което е най-голямата сума от членски внос за последните 
поне 10 години. Въпреки увеличението му, има какво още да се желае. Факт е, че 
няколко клуба плащат само клубния членски внос, без да картотекират състезатели и 
съответно членове на IARU или картотекират минимален брой.  

Безспорен факт, е че средствата от членския внос са недостатъчни и не стигат 
дори за минималната административна месечна издръжка на БФРЛ.  

Средствата, събрани от членски внос, се изразходват на 100% за издръжка на 
федерацията. Недостигащите средства за нормалното функциониране на БФРЛ се 
осигуряват от спомоществователи. На тях отново казвам – благодаря ви за 
безкорисната подкрепа!!! 
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2.3 QSL	бюро	
 И през 2017 г. QSL бюрото работеше  превъзходно, благодарение на усилията 

на Владимир Радев LZ1OT. Благодарение на него българските радиолюбители имат 
едно от най-добрите QSL бюра в света. Пълен отчет на дейността на бюрото можете да 
видите на сайта на БФРЛ http://qsl.bfra.bg. Там има пълни подробности за обема 
извършена дейност.  

2.4 КВ	дейност	
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 международното КВ състезания IARU 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 

2. Международното състезание LZ DX Contest, благодарение на LZ5VK, също бе 
отчетено навреме. Бяха изработени плакети и разпратени на победителите.  

3. Международното присъствено КВ състезание през 2017 г. бе проведено в 
Пловдив с организатор LZ1YQ.  

4. Бе участвано в IARU Contest със специалния инициал на БФРЛ LZ7HQ. Основен 
организатор бе LZ1YQ.  

5. През декември 2017 г. бе участвано със специалния инициал LZ17YOTA в 
организираната от IARU Reg I активност „Младежи в ефира”. Организатор бе 
Гергана Русева, LZ1ZYL 
 
Най-накрая БФРЛ намери ентусиазиран дипломен менажер - Георги Алексов 

LZ2OQ. Да му пожелаем успех! 

2.5 УКВ	дейност	
Мисля, че всички ще споделят моето и мнението на целия УС мнение, че Виктор 

Маринов - LZ1NY се справи повече от чудесно с предизвикателството и свърши 
отлично работата си за пореден път. Искрен се надяваме той да приеме 
предизвикателството и да продължи своята работа у УС на БФРЛ. 

2.6 Скоростна	телеграфия	‐	HST	
През 2017 водещите ни състезатели отново показаха класата си. 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. 

 За наша радост Христо Игнатов LZ3FN продължи да изгражда млади 
състезатели, които започнаха да натрупват опит и на големи международни първенства.  

. 
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2.7 	Радиозасичане	‐	ARDF	
През 2017г. се проведоха всички запланувани вътрешни състезания, като 

отбелязахме и успешно участие и важните международни състезания. 
В международен план записахме успешно участие на балканското първенство в 

Сърбия, като се завоюваха редица призови места. 
На най-важния международен старт за 2017г – Европейското първенство в Литва 

нашите водещи състезатели се представиха отлично и завоюваха 4 медала, както 
следва: 

- Андрея Дяксова стана абсолютна шампионка в дисциплината FOXORING в 
категория W19. За съжаление силна алергия не й позволи да стартира в 
следващите стартове. 

- Иван Сираков за пореден път в последните три години се качи на почетната 
стълбичка, като спечели сребърен медал на FOXORING в мъжкия елит. 

- Христо Гарипов доказа своята класа и стана вице европейски шампион на 
SPRINT в категория M70 

- Нашите девокки в състав Евангелина Дяксова и Патриция Ценкова спечелиха 
отборен бронзов медал в класиката на 3.5MHz при девойките W19 

На проведените заседания време на Европейското първенство на работната 
група по радиозасичане БФРЛ представи кандидатурата си и спечели домакинството на 
Европейското първенство през 2021г. Център на първенството ще бъде Банско, като 
разбира се БФРЛ ще положи всички усилия да се затвърди като един отличен 
организатор на подобни първенства. Не случайно организираните в България Световни 
и Европейски първенства по радиозсичане са рекордни по посещаемост.    

 

2.8 	Клубове	
През миналата 2017г. към БФРЛ се присъединиха няколко нови клуба. Това е 

добра тенденция, но има още много какво да се направи в това направление. 
През 2017г. от състава на  БФРЛ, отпаднаха няколко клуба, по различни 

причини. 
Във връзка с приетите изменения на ЗЮЛНЦ БФРЛ оказа методическа помощ  и ще 
продължи да помага на клубовете да се пререгистрират. Също така в новия сайт на 
БФРЛ ще се качат подробни инструкции и примерни документи за създаване на нови 
клубове. 

Отново напомняме, че единствено юридически лица с не стопанска цел в 
обществена полза 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.  

2.9 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, 
като не забравяме БФРЛ да се стеми да ги привлича като свои членове, посредством 
клубовете.  
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2.10 	Реакция	при	бедствия	и	аварии	
В приложението ще се запознаете подробно за дейността на Стефан 

Александров – LZ1WDX в това направление. 

2.11 	Работа	с	деца	и	младежи	
Радостно, е че и през 2017 въпреки скептиците, в организираните от БФРЛ 

мероприятия през изминалите години участваха доста млади хора. На много хора е 
известен факта, че в радиозасичането и вече радиотелеграфията има доста 
подрастващи, което само може да ни радва.  

БФРЛ се стремеше максимално да подпомага тези деца и младежи, като според 
възможностите си финансира участията им на големи първенства. 

По инициативата YOTA през 2017г. БФРЛ изпрати свои представители в 
Англия, като за 2018г. също е подготвила такива за Южна Африка.   

За да няма спекулации по въпроса за пореден път напомням, че за участието на 
българските представители на YOTA БФРЛ не отделя никакъв финансов ресурс. 
Задачата на федерацията е да организира подбора по ясни правила на участие. 
Транспортните разходи са за сметка на участниците а престоя се поема от IARU по 
програма на YOTA.  

2.12 	Връзки	с	ММС		
След драстичната промяна на финансиране на не олимпийските спортове преди 

няколко години за поредна година БФРЛ не получи никакво финансиране от страна на 
ММС.  

Въпреки липсата на финансиране по всички други въпроси работим добре с 
ММС. При организиране на спортни мероприятия ММС винаги ни оказва подкрепа по 
отношение на изготвяне на необходимите документи и писма. 

Няма алтернативно положение, при което БФРЛ да не бъде регистрирана като 
спортна федерация и да може да осъществява своята дейност. Именно спортната 
лицензия ни дава право да организираме спортни мероприятия, като остатъка след 
провеждането им да не се третира като стопанска дейност. Благодарение на тези 
дейности БФРЛ оцелява през годините. 
 

2.13 Участие	 на	 БФРЛ	 на	 изложби,	 други	 форуми	 и	
сътрудничество	

И през 2017г както от доста години БФРЛ е постоянен участник на 
радиолюбителското изложение във Фридрихсхафен - Германия, като разполага с малък 
представителен щанд. БФРЛ единствено плаща символичен наем на щанда и по 
възможност помага със съвсем малката част от трaнспортните разходи на една кола. По 
време изложението на щанда винаги има значимо присъствие и се радва на сериозен 
интерес.  

Искрени благодарности на Владимир Даскалов - LZ1KZ за организирането на 
традиционното изложениe в Казнлък през 2017г.  

LZ1KZ успешно съхранява традицията, като постоянно се стреми към 
разширяване на участниците. 
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3 Приложения		

А.	Парични	потоци	2017	година.	

B.	Отчет	HST	2017.	

C.	Доклад	LZ1WDX.	

	D.	Административни	и	съдебни	дела	с	участието	на	БФРЛ	

E.	Членство	в	БФРЛ	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАЛИЧНОСТ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИOДА
КАВОВА НАЛИЧНОСТ 20.29
СМЕТКА В ЛЕВА 3240.44
СМЕТКА ВЪВ ВАЛУТА 102822.77 52572.45 EUR
PAYPAL - EURO 185.50 95.00 EUR
PAYPAL - USD 268.30 144.60 USD
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 106537.30

ПРИХОДИ
- ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС 5775.46
- СУБСИДИЯ ОТ МФВС 0.00
- ДАРЕНИЯ 6891.24
- ARDF - ПРИМОРСКО 2017 18315.70
- ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ КВ И СПОНСОРИ - Пловдив 5005.00
- НОВОГОДИШНО ПРАЗНЕНСТВО 1320.00

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 37307.40

РАЗХОДИ
- ЧЛЕНСКИ ВНОС IARU 799.6
- РАБОТНИ ЗАПЛАТИ И ДАНЪЦИ 6000.00
- ОФИС МАТЕРИАЛИ 214.38
- НАЕМ ОФИС 2764.80
- РЕЖИЙНИ ОФИС 444.80
- СОТ 315.00
- ИНТЕРНЕТ 156.00
- ПРАВНИ УСЛУГИ 485.00
-ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ 601.00
- КОМАНДИРОВКИ И ИЗЛОЖЕНИЯ 1569.72
- QSL БЮРО 250.00

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ
2017 ГОДИНА

- НОВОГОДИШЕН БАНКЕТ 1320.00
- ARDF 2016 - ОСТАТЪК МУЗЕЙ БАЛЧИК 860.00
- КОНФЕРЕНЦИЯ  IARU -ГЕРМАНИЯ 2373.89
- ARDF - ПРИМОРСКО 2017 19219.00
- ARDF - ЕВРОПЕЙСКО ЛИТВА 8260.82
- ARDF - БАЛКАНСКО - СЪРБИЯ 1416.02
- ARDF - ЮНОШИ СЛОВАКИЯ 1421.16
- HST - СВЕТОВНО УНГАРИЯ 3021.76
-  КВ ПРИСЪСТВЕНО ПЛОВДИВ 6700.61
-  КВ - МЕДАЛИ И ПЛАКИ 1092.00
- ДРУГИ РАЗХОДИ 104.80
- БАНКОВИ ТАКСИ 697.17
- ЗАГУБИ ОТ ВАЛУТНИ КУРСОВЕ 56.97
ВСИЧКО РАЗХОДИ 60144.50

РЕЗУЛТАТ: -22837.10

НАЛИЧНОСТ В КРАЯ НА ПЕРИОДА
КАВОВА НАЛИЧНОСТ 83.16
СМЕТКА В ЛЕВА 1833.24
СМЕТКА ВЪВ ВАЛУТА 81381.66 41609.78 ЕВРО
PAYPAL - EURO 342.82 175.28 EUR
PAYPAL - USD 59.32 36.37 USD
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 83700.2

0.00

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИ ОТ ДАРЕНИЯ
1.УИЗАРД ООД - 300 ЛВ. ЗА НАГРАДИ - ПЛАКИ КВ
2.МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНАЛ - 1642.70 ЛВ. - ПРИСЪСТВЕНО ПЛОВДИВ
3.СЪСТЕЗАТЕЛИ ARDF - LITWA - 1173.50
4. СЪСТЕЗАТЕЛИ РАДИОТЕЛЕГРАФИЯ - УНГАРИЯ - 782.27
5. ЛЮБОМИР СЛАВОВ - 50 ЕВРО
6.ЦВЕТАЛИН ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ - 100 ЛВ.
7.БОЯН ПЕТКОВ - 200 ЛВ.7.БОЯН ПЕТКОВ  200 ЛВ.
8.ХРИСТО ЗДРАВКОВ - 50 ЛВ.
9. ВИКТОР ЦЕНКОВ - 2544.98 - АДМ. РАЗХОДИ
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4 Приложение	В	

5 Отчет	HST	за	2017	год.	
 
Изготвил Иван Иванов, LZ1PJ, 01.06.2018 год. 
 
1. Участие в  международните турнири 5-o Балканско Първенство и 10-а 

Европейска Купа в Дойран, Македония, 31 Май – 4 Юни 2017 год. 
България взе участие с трима състезатели и един съдия, както следва: 
Теодора Гецова LZ2CWW – състезател кат. Е 
Николай Енчев LZ1NK – състезател кат. Н 
Панайот Данев LZ1US - състезател кат. I 
Иван Иванов LZ1PJ – съдия по предаване 
 
1.1. 5-о Балканско Първенство 
 
Теодора Гецова LZ2CWW – първо място във всички дисциплини (Предаване, 

Rufz, Morse Runner), както и в крайното индивидуално класиране 
Николай Енчев LZ1NK – три сребърни медала в дисциплините, и златен в 

крайното индивидуално класиране 
Панайот Данев LZ1US – бронзов медал по Предаване, 4-то място в останалите 

дисциплини, както и в крайното индивидуално класиране. 
Отбор България – трето място 
Участвали 21 състезатели от 4 страни 
 
1.2  10-а Европейска Купа 
 
Теодора Гецова LZ2CWW –  златни медали по Rufz и Morse Runner, 4-и места 

по Приемане и Предаване, 5-о място в крайното индивидуално класиране 
Николай Енчев LZ1NK – сребърен медал по Приемане,  бронзови по 

Предаване, Rufz и Morse Runner, както и в крайното индивидуално класиране 
Панайот Данев LZ1US –  7-о място на Morse Runner, 8-о в крайното класиране. 
Отбор България – пето място 
Участвали 47 състезатели от 10 страни 
 
2. Участие в 14-о Световно Първенство в Естергом, Унгария 
 
България взе участие с петима състезатели и двама съдии, както следва: 
Тодор Тодоров LZ4AW – състезател кат. В 
Тимур Фехми LZ4AA - състезател кат. D 
Теодора Гецова LZ2CWW – състезател кат. Е 
Илия Гецоя LZ4UU - състезател кат. F 
Николай Енчев LZ1NK – състезател кат. I 
Иван Иванов LZ1PJ – главен съдия 
Иван Котев LZ1IK - съдия по предаване 
 
2.1 Класиране 
Тодор Тодоров LZ4AW 
Приемане 5-о място 
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Предаване 5-о място 
Rufz 4-о място 
Morse Runner 3-о място 
крайно индивидуално класиране 8-о място 
 
Тимур Фехми LZ4AA 
Приемане 6-о място 
Предаване 6-о място 
Rufz 6-о място 
Morse Runner 6-о място 
крайно индивидуално класиране 9-о място 
 
Теодора Гецова LZ2CWW 
Приемане 3-о място 
Предаване 3-о място 
Rufz 1-о място 
Morse Runner 2-о място 
крайно индивидуално класиране 4-о място 
 
Илия Гецов LZ4UU 
Приемане 4-о място 
Предаване 7-о място 
Rufz 7-о място 
Morse Runner 4-о място 
крайно индивидуално класиране 7-о място 
 
Николай Енчев LZ1NK 
Приемане 5-о място 
Предаване 8-о място 
Rufz 6-о място 
Morse Runner 5-о място 
крайно индивидуално класиране 8-о място 
Отбор България – пето място 
Участвали 105 състезатели от 18 страни 
 
3. Домакинства 
България кандидатства и беше избрана за домакин на международните турнири  

6-o Балканско Първенство и 11-а Европейска Купа, които се проведоха през м. Май 
тази година в Банско. 
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5.1 Приожение	C	
Доклад Емърджънси комуникации 

За 2017 година 
 

През изтеклата 2017 година в направлението емърджънси 
комуникаци (Emergency Comunications) се работи по няколко 
основни аспекта: 

 1. Поддръжка и обновяване на ретранслаторите от 
национално значение.  

2.Разработване на сценарий за локален СЕТ (симулиран 
емърджънси тест) .  

3. Изработка на процедура, при която радиолюбителите да 
взимат участие в учения и реални аварийни ситуации на честоти 
извън любителските обхвати.  

4. Подготовка на млади и радиолюбители за изпити - за клас 
2 и клас 1. 

По точка 1-ва: Rетранслаторите на връх Ботев са изцяло 
подменени с нови, съвременни такива. Подменени са и изцяло 
антенно-фидерните съоръжения и на трите ретранслатора 
находящи се на обекта. Също така, са подменени и компютрите 
за връзка с Ехолинк и компютрите за D-Star ретранслатора. За Р2 
е осигурена и монтирана допълнителна резервна антена . Р3 беше 
демонтиран и донесен в София на профилактика във фирма 
Интегра. След извършената профилактика, ретранслатора беше 
върнат на отговорника за последващ монтаж. За ретранслатора на 
връх Шипка беше договорено споразумение с НУРТС и по 
настоящем неговият статут е вече легален. Осигурена е нова 
стратегическа точка за монтаж на радиолюбителска апаратура, 
отново при безпрецедентно добри условия, без заплащане на 
каквито и да е такси. Като голям минус отчитам загубата на Р1, 
който премина в частни ръце и работи не лошо от почти същата 
локация, но с променен опознавателен знак. За 
съжаление,работата на този ретранслатор зависи от настроението 
на неговият отговорник. Смятам, че трябва да се работи в насока 
или да се постигне споразумение с отговорника на ретранслатора 
или БФРЛ да запусне отново от предишната локация LZ0CER. В 
заключение по точка едно ще спомена само, че за всички 
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дейности по подмяна и ремонт на съоръженията и закупуването 
на различни материали и техника, винаги е търсен и намиран 
спонсор. Никога не са харчени пари на БФРЛ. 

По точка 2 вече е почти финализиран сценария за локален 
СЕТ (симулиран емърджънси тест). Сценария се разработва от 
БФРЛ. Това няма да е типичен радиолюбителски СЕТ. В него, 
освен радиолюбители ще вземат участие и части на МВР, 
ГДПБЗН,НАДРБ, както и различни доброволни формирования. 
Честотите, на които ще се работи няма да са само 
радиолюбителските обхвати, но и новите предоставени от КРС 
честоти в 2-метровия обхват .И за да не тръгнат спекулации по 
темата, на любителските обхвати ще работят само лицензирани 
радиолюбители. Предполагам, че до края на септември 2018 
сценарият ще бъде факт и ще бъде поставен на обсъждане . 

По точка 3, която е пряко свързана с точка 2, вече има 
изработена процедура, при която лицензирани радиолюбители ще 
могат да взимат участие в тренировки и реални бедствени 
ситуации на честоти извън любителският обхват. Скоро ще бъде 
пусната анкета за желаещите да се включат. Съвсем умишлено я 
задържам, за да не се изтълкува погрешно преди ОС. 

По точка 4 -курсовете за подготовка на радиолюбители клас 
2 и клас 1 продължават да се провеждат от мен в офиса на БФРЛ. 
Интерес продължава да има, но предимно за клас 2 . Преди около 
1 година, под натиск от радиолюбителското общество промених 
условията за курсовете за клас 1, а именно ,ако курсиста иска да 
премине безплатен курс за клас 1, трябва да покаже 
принадлежност към някой радиоклуб. Интересът към курса за 
клас 1 спадна с повече от 70 процента. Това също го отчитам като 
минус защото според мен не е това начина да се накарат младите 
хора да търсят радиоклубовете и трябва да се търси друг начин 
младите да бъдат привлечени към радиоклубовете. Ще си позволя 
да изкажа лично мнение по въпроса, а именно, мисля че един 
радиоклуб трябва сам да привлича членове и да бъде атрактивен 
за тях ,а не да разчита БФРЛ да му подготвя членска маса. В 
цялата си история БФРЛ е помагала и защитавала всички 
радиолюбители без значение дали са членове или не на БФРЛ. 
Само на прима виста се сещам за няколко случая, в които сме 
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писали писма за различни колеги пред най -различни институции, 
включително и МРВ, за да бъде защитен тяхният интерес. 

За финал и малко в страни от темата ЕмКом , ще кажа, че 
БФРЛ е съдействала и винаги ще съдейства на всеки радиоклуб 
при подготовка на документи, пререгистрации, кандидатстване 
по различни програми за регионално развитие и тн. За всичко има 
начини . Който има желание, намира начин. Който няма желание, 
намира оправдание. 

Благодаря за вниманието  
Стефан Александров LZ1WDX  
Отгодорник направление ЕмКом на БФРЛ. 
 
 
 

Приложение	D	

Административни	 и	 съдебни	 дела	 с	 участието	 на	
БФРЛ	

В следващите редове ще се спра на основните действия срещу БФРЛ от 
страна на Спортен радиоклуб София и бившия председател на УС на БФРЛ 
Милчо Миланов. 

Накратко ще опиша хронологията на основните събития от 2010 г. насам.  

 
Преди Общото събрание през април 2010 г-н Миланов заяви своето 
намерение да се оттегли от председателския пост. Анализирайки всички 
събития в следващите години след това, стигам до заключението че всичко 
това е било заблуда. Истинското му намерение е било съвсем друго, което се 
потвърждава от всичките му действия след това. 

По време на събранието му бяха изказани сърдечни благодарности и му бе 
връчен специален плакет. Два дни след това той замина на разноски на БФРЛ 
за Брюксел за среща с Кристалина Георгиева. Въпреки че вече не беше 
Председател на УС на БФРЛ, отчитайки факта че той беше подготвил тази 
среща счетох, че е редно той да присъства на нея. 

Оказа се, че след връщането си от Брюксел г-н Миланов за няколко дни е 
извършил плащания за изминалите пет години по неизвестен на никого от УС 
договор за наем между БФРЛ и фирмата на жена му МТТ Интерешънъл. 
Сумите и документите по тези действия отдавна са известни на всички и са 
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публикувани многократно. Междувременно делото на БФРЛ в Софийски 
градски съд бе „изчезнало” и вписването на новия УС стана възможно едва 
през август 2010, след минаване през съдебно заседание. Едва тогава се 
разбра за тази трескава финансова дейност по сметките на БФРЛ в дните след 
ОС. 

След ОС през 2010 г. група, съставена от членове на УС и Председателя на КС 
направи среща с г-н Миланов на която поискахме да се установи диалог и 
приемственост. На срещата Председателят на КС г-н Василев – LZ1JK постави въпроса 
за търга на антените на закрития радиоклуб към БНТ. За въпросния търг по думите на 
LZ1JK и други, участващи в събитията, е имало договореност антените да се купят 
по остатъчна стойност (по условията на търга) за нуждите на БФРЛ и да не се 
явяват повече участници, за да не се увеличава цената на антените. Към 
съответните антени антени е имало голям интерес от радиолюбителите, но 
идеята те да останат за БФРЛ е приета радушно от всички.  Реалността обаче 
се оказва съвсем друга. На въпросния търг г-н Миланов се явява като 
участник от МТТ интернешънъл заедно със свой служител и БФРЛ формално 
и реално не е представена по никакъв начин. След като LZ1JK припомни 
какво е било договорено преди това, г-н Миланов видимо раздразнен 
отговори, че не е имало такова нещо и той си е участвал и спечелил търга 
самостоятелно.  

Освен това ни беше предоставена частично документацията на БФРЛ – 
единствено няколко папки. Поискахме да ни се предостави и в електронен 
вид на кореспонденцията, която е излизала от БФРЛ. На това наше искане г-н 
Миланов заяви, че сървърът му се е повредил, преинсталирал го е и няма 
нищо оцеляло. Последващите му действия, като показване на писма и други 
документи от преди повече от 10-15 опровергават това негово 
твърдение.   Тези сцени оставиха един горчив привкус на срещата и явното 
нежелание на г-н Миланов за приемственост и помощ при работата на новия 
УС. 

През август 2010 г., когато новия УС на БФРЛ бе регистриран и бяха 
забелязани всички финансови транзакции на г-н Мианов преди и след ОС, за 
които УС не е бил уведомен по никакъв начин. Беше поискано писмено 
обяснение, на което той не само не отговори а започна нападки по отношение 
на мен и членове на УС. Въпреки всичко никой от УС не искаше 
конфронтация и, отичайки положителната роля на г-н Миланов в най-
трудните години за БФРЛ, се взе решение да не бъде преследван съдебно, 
въпреки сключването на договорите за наем и други разходи в противоречие 
на Устава на БФРЛ. Тези разходи не бяха признати от мен и бяха сложени в 
специална сметка, като се все решение следващото ОС да вземе отношение по 
нея. През 2013 г. на проведеното ОС в Пловдив членовете на БФРЛ взеха 
решение отчитайки приноса и ролята на г-н Миланов за развитието на 
българското радиолюбителство, разходите по тази сметка , без санкция на УС 
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да бъдат признати и темата да се закрие. Това решение тогава беше 
продуктивно от гледана точка на това БФРЛ да продължава напред. За 
съжаление бъдещите действия на г-н Миланов показаха, че проявената 
толерантност от УС и ОС на БФРЛ не е била оценена подобаващо от него и 
това решение на ОС през 2016 г. не е било правилно в предвид бъдещите 
събития. 
След изтичане на давностния срок за извършените от него най-малко 
неморални действия спрямо БФРЛ г-н Миланов пое безпрецедентни атаки 
към федерацията, които хронологично ще бъдат описани по-долу. 

Както многократно е споменавано през изминалите 20 години БФРЛ се 
утвърди като надежден партньор на IARU, като й беше поверена 
организацията на следните по важни Европейски и Световни първенства под 
егидата на IARU: 

Европейско първенство по радиозасичкане 1996 г. – Боровец; 
Световно първенство по скоростна телеграфия 1997 г. - София 
Европейско първенство по радиозасичане за юноши и девойки – 
2002г - Несебър 
Световно първенство по радиозасичкане 2006 г. – Приморско 
Еропейско първенство по скоростна телеграфия 2006 г. – Приморско 
Световно първенство по скоростна телеграфия 2009 г. - Обзор 
Европейско първенство по радиозасичкане 2009 г. – Обзор 
Европейско първенство по радиозасичане за юноши и девойки – 
2012 г. – Приморско 
Световно първенство по скоростна телеграфия 2013 г. - Боровец 
Европейско първенство по радиозасичане за юноши и девойки – 
2015 г. - Приморско 
Световно първенство по радиозасичкане 2016 г. – Албена 

Във всичките тези първенства аз по една или друга форма съм участвал в 
организацията им, като до 2010 г. г-н Миланов е имал водеща роля при 
организацията на почти всички. Всички те бяха организирани практически по 
един и същ начин, като водещото винаги е било максимално да се защити 
интересът на БФРЛ. Неизвестно по какви причини г-н Миланов си промени 
мнението за начина на организиране на подобни първенства, особено на тези 
по радиозасичане и през 2015 г той изпрати първия донос до прокуратурата. 
Прокуратурата препрати „сигнала” до икономическа полиция за извършване 
на проверка за нерегламентирана безотчетна дейност от страна на БФРЛ при 
организиране на спортни мероприятия по радиозасичане. Преди това г-н 
Миланов зададе няколко въпроса до УС, на които му беше отговорено 
писмено и подробно. Той не прие тези отговори и подаде доноса. Интересно 
е, че основа за отговора от страна на БФРЛ до икономическа полиция бяха 
отговорите, които г-н Миланов беше вече получил и за разлика от него те ги 
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приеха за достатъчно логични и обосновани и не намериха предмет на 
престъпление. 

Въпреки всичко аз исках да се спре този абсурд и взаимни нападки с г-н 
Миланов. По инициатива на Иван Котев през януари 2016 г. се разбрахме в 
името на БФРЛ да спрем с личните вражди ..... и няколко месеца нямаше 
такива. 

За дълбоко съжаление в края на лятото на 2016 г., след като беше опитал 
безуспешно с прокуратурата и икономическа полиция, г-н Миланов прати 
поредния донос – този път до НАП. 

В доноса до НАП г-н Миланов твърдеше, че БФРЛ извършва стопанска 
дейност и тур операторска дейност без лиценз. Както вече споменах г-н 
Миланов е бил в основата на множество състезания, организиран от БФРЛ и 
всички те по никакъв начин не са се отличавали като начин на организация и 
отчитане на тези след 2010 г. Разликата е, че от 2010 г. г-н Миланов не е 
председател на УС на БФРЛ и явно този факт не му дава покой. 

БФРЛ никога не е отказвала достъпа до подробните отчети на своите членове 
и винаги е предоставяла изчерпателна финансова информация.  

Първата проверка на НАП приключи с положително за БФРЛ решение, което 
не задоволи г-н Миланов и той продължи със своите доноси до НАП, като 
предизвика и  втора ревизия, която продължава все още. 

Покрай тези проверки се изготвиха стотици страници документи и отчети и 
беше изразходвано много от оскъдното свободно време на членовете на УС. 

През декември 2016 се проведе редовното ОС на БФРЛ в гр. Велико Търново. 
Още в самото начало стана ясно, че г-н Миланов посредством клуба в който 
членува СПОРТЕН РАДИОКЛУБ СОФИЯ ще атакува решенията на това ОС 
и очакванията се оправдаха.  През януари 2017 СПОРТЕН РАДИОКЛУБ 
СОФИЯ (СКРС по нататък) заведе дело срещу БФРЛ по начина на свикване, 
провеждане, членство и гласуване, доклад и избор на нов УС. Опитите на 
БФРЛ да спре този фарс не се увенчаха с успех. Неколкократно бяха 
проведени разговори с Председателя на СПОРТЕН КЛУБ СОФИЯ г-н 
Николай Ботев. Той честно ни заяви, че това дело е по инициатива на г-н 
Миланов, той му е дал пълномощно и на него не му се занимава изобщо.   

Делото (ТД 24/2017, СГС) вече беше факт и нищо не ни остана освен да 
ангажираме адвокат и да следваме процедурите, което и направихме. В хода 
на делото от страна на СКС беше поискана счетоводна експертиза за 
събирания членски внос и легитимността на присъствалите членове на БФРЛ. 
За експертизата посочения от съда експерт описа и анализира над 1200 
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приходни ордера за периода 2013 – 2016 г. По време на ОС през 2016 г. с цел 
по-голяма прозрачност единодушно бе взето решение от всички присъствали 
14 от 22 члена на БФРЛ, изборът на нов УС да бъде явен, въпреки че в устава 
е записано  че този избор трябва да е с таен. Това беше отчетено като 
нарушение от съда и изборът на УС не беше приет от съда. Интересно е 
тълкуването на съда, където се казва че ако са присъствали всички членове на 
сдружението и са гласували избора на нов УС да е явен вот, то избора на УС 
би бил легитимен. По останалите въпроси, съда отсъди че БФРЛ правилно е 
свикала и провела ОС, прие и доклада и насоките, гласувалите членове на 
БФРЛ са били легитимни. Счетоводната експертиза също беше в полза на 
БФРЛ. Със съдебното решение и допълнението му по отношение на 
съдебните разходи може да се запознаете в отелено приложение. 

Много интересна е и метаморфозата на г-н Миланов и по отношение на 
клубното членство в БФРЛ. След приемането на новия Устав на БФРЛ през 
2003 г. с който лицензирането на БФРЛ като спортна федерация става 
възможно, г-н Миланов става един от най-яростните защитници на клубното 
членство. През мандатите на неговото председателство след 2003 г. винаги е 
обяснявал предимствата на това членство. Не случайно първият клуб, който 
се регистрира и става член на БФРЛ е СПОРТЕН РАДИОКЛУБ СОФИЯ 
(LZ1KAA), където той членува. След 2013 г. г-н Миланов напълно преобръща 
мнението си за формата на членство и започва методично да работи за 
разрушаване, всяване на раздор в БФРЛ.  

Предимствата на клубното членство ще бъдат подробно засегнати в отделно 
приложение. 

Почти всички действия на г-н Миланов въвличат и името на СПОРТЕН 
РАДИОКЛУБ СОФИЯ. 

Странен е факта, че имащия претенции за законност и ред СПОРТЕН 
РАДИОКЛУБ СОФИЯ не е провеждал от много години официални изборни 
събрания. В актуалното състояние на клуба като членове на УС фигурират 
починали колеги и друг, който многократно заявява, че желае да бъде 
премахнат от ръководството.. 

В заключение искам да кажа, че никой от УС на БФРЛ няма лошо мнение за 
голяма част от колегите от СПОРТЕН КЛУБ СОФИЯ. Но те допуснаха г-н 
Миланов, използвайки името на клуба им, да се опита да нанесе вреди на 
БФРЛ. За съжаление от години Миланов им налага единствено неговата 
гледна точка и виждания. Не случайно през годините бяха направени толкова 
компромиси спрямо г-н Миланов с надеждата враждата да спре и де се мисли 
позитивно. Този подход за съжаление се оказа неправилен и аз го отчитам 
като грешка. В бъдеще тези грешки няма да се повтарят и първите 
практически действия вече са факт. 
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Приложение	Е	

Членство	в	БФРЛ	

Въпреки че по темата многократно е разяснявано и обяснявано, ще се опитам 
да обобщя всичко на едно място. 

В началото нека се върнем в далечната 2003 г. , когато Председателят на УС 
на БФРЛ по това време Панайот Данев в своя доклад дава много подробна и 
реалистична картина за състоянието на БФРЛ в този момент. Понеже този 
доклад е известен на много хора, но явно много не са го чели, също е на 
разположение на уважаемите делегати, като по долу ще използвам цитати от 
него. 

В пространството витае един мит, че променяйки формата на членството в 
БФРЛ от това през клубовете до пряко членство на физически лица членската 
маса ще се увеличи и федерацията ще може да се издържа само от членски 
внос. Цифрите обаче показват съвсем друго а именно: 

-          Колегите, който са искали да бъдат членове и да помагат на БФРЛ 
след 2000 г. винаги са се движили в количество около 300 човека, 
което е доста малко на фона на лицензираните радиолюбители. 

-          През последните години на пряко членство на физически лица в 
БФРЛ цифрите са следните: 2000г. – 380 члена; 2001 – 312 члена; 
2002 – 347; 2003 – 349 члена; 

-          През последните 5 години при сегашната форма на членство, 
посредством клубове имаме следните членове: 2013 – 339 члена; 
2014 – 292 члена; 2015 – 274 члена  ; 2016 - 298  ; 2017 – 262 члена; 

-          Забелязания спад се дължи на много обективни и необективни 
причини, като основната е, че някои от големите клубове, членове на 
БФРЛ не събират членски внос за картотека в БФРЛ (и съответно за 
членство в IARU). В тази насока БФРЛ има много, много резерви. 

-          За да може БФРЛ да осъществява своята дейност в минимален обем 
и да може да се издържа само от членски внос годишно е нужно 
членовете на БФРЛ посредством клубовете минимум да се удвоят и 
утроят, което на този етап не изглежда много реалистично. 

Друг мит е, че БФРЛ нарушава конституцията на IARU за членство. Тук 
директно ще използвам доклада на г-н Данев от 2003г: 
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“Тъй като на някои членове на БФРЛ все още не са ясни промените, 
настъпили с приемането на новия Устав, ше се опитам да внеса яснота. БФРЛ 
е уважаван член на Международния радиолюбителски съюз IARU. По 
конституцията на IARU федерацията представлява пред IARU и пред другите 
радиолюбителски организации съвкупността от всички български 
радиолюбители – индивидуални членове на федерацията. Според тяхната 
бройка и от внесения от тях членски внос ще заплатим членството си в IARU. 
Тези, които са добре запознати с промените в Устава на БФРЛ, веднага ще 
възкликнат – няма ли противоречие в постановките на Устава и 
конституцията на IARU. Веднага ще отговоря – не, няма. Член II.7 от 
конституцията постановява, че: “От никоя организация – членка, не може 
поради нейното членство да се изисква да действа по начин, който 
противоречи на законите и разпоредбите на нейната държава”. За ваша 
информация с това привидно противоречие се сблъсква не само БФРЛ. Много 
други български федерации са стигнали до подобни съждения и са решили по 
същия начин въпроса – плащат членски внос в международната организация 
на база индивидуални членове, защото такова е изискването, а за да могат да 
се лицензират в ММС, уставът им е като нашия, т.е. техни членове формално 
са само спортните клубове. Мога да цитирам Българската бридж федерация, 
на която самият аз съм член, Българската шах федерация, Българската 
федерация по ориентиране и много други. Ще отворя една малка скоба и ще 
кажа че стриктно погледнато, БФРЛ нямаше право да се нарича досега 
федерация – самата дума федерация означава сдружение на сдружения. 
В съответствие и потвърждение на горното Ви цитирал чл. 8 ал.4  от Устава 
на БФРЛ: 

Да представлява българските радиолюбители в Международния 
радиолюбителски съюз (IARU) и пред националните радиолюбителски 
организации на други страни, да участва със свои представители в 
работните органи на IARU и в други международни организации в 
съответствие с целите и задачите си. За членове на IARU, според този 
Устав, се считат лизензираните радиолюбители, физически лица, с право да 
участвуват в организационния живот на БФРЛ. 

 Друг въпрос с който се спекулира е “ Каква ми е ползата от членството в 
БФРЛ ?” 

Ако някой иска да е член на БФРЛ само, за да има някаква полза, то 
федерацията няма нужда от такива членове. Основната роля на БФРЛ е да 
обединява, оказва помощ и помага при нужда българските радиолюбители и 
въпрос на чест и съпричастност на всеки български радиолюбител да бъде 
част от тази организация. 

В следващите редове ще опиша накратко с какво БФРЛ помага: 
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-          Явява се пълноправен и доста активен член на IARU, като 
подпомага международната радиолюбителска организация със част 
от събрания члнски внос. IARU е водещата международна 
радиолюбителска организация, призната на всякъде и защитава 
правата на радиолюбителите. В последите години апетитите към 
радиолюбителските честоти е доста нараснал и IARU е единствената 
организация, чиито глас се чува в ITU и опазва с цената на много 
усиля и средства радиолюбителския честотен спектър; 

-          Като доказан организатор от най-висок ранг IARU редовно 
поверява на БФРЛ организирането на прояви от най-висок ранг, като 
Европейски и Световни първенства по ARDF и HST, както и на най-
високия форум, провеждан до сега у нас – Конференцията на IARU 
R1 през 2014 г. Тези прояви, както многократно стана въпрос са в 
основата на оцеляването на БФРЛ през годините. 

-          БФРЛ работи с тясно сътрудничество с КРС, като е в основата на 
разработването радиолюбителската нормативна база и нейното 
актуализиране. Напомням, че БФРЛ беше инициатор и движеща 
сила работата на новите обхвати, най-атрактивни от които тези на 
70 MHz и 5MHz и разширяването на съществуващите. Това отне 
около две години и съгласуване между много институции, като КРС, 
ДАНС, Министерство на транспорта и др. Благодарение пак на 
усилията на БФРЛ се увеличи мощността по време на контести на 
1KW, като до това разрешената мощност беше само 300W. 

-          БФРЛ има едно най-добре действащите QSL бюра в Европа. 
Въпреки че то е финансово самостоятелно в последните години 
федерацията винаги му помага пряко с финансови средства или с 
доставяне и получаване на QSL картички по време на 
международните форуми, където участва, като Международното 
радиолюбителско изложение във Фридрисхафен и др. 

-          Благодарение на усилията на БФРЛ и своите активни членове за 
нуждите на всички радиолюбители е изградена сериозна 
радиолюбителка мрежа от ретранслатори, като основните са 
разположени на най-възловите и стратегически места в България на 
основата на подписания договор между НУРТС и БФРЛ. За 
изграждането и функционирането на тези мрежа БФРЛ не е 
похарчила никакъв финансов ресурс. Всичко е плод на дарения и 
ентусиазъм от колегите. 

-          Федерацията оказава и ще продължи да оказава методическа и 
административна помощ на клубовете, членове на БФРЛ, като следи 
норамтивната база и ги запознава с измененията и възможностите, 
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които закона има дава да се възползват от финансиране от месните 
власти. Това разбира се трявба да става по инициатива на клубовете;  

-          Не на последно място БФРЛ помага на всички радиолюбители, 
който се нуждаят от административна защита по възникнали 
различни казуси. БФРЛ винаги се вслушва в мнението и 
препоръките на всички радиолюбители, всеки които е поискал 
официално е получил отговор по интересуващата го информация. 
Много по добър и конструктивен обаче е диалога, когато 
съответният колега е доказал своята съпричастност, като е член на 
БФРЛ, посредством съответен клуб. 

Задължително трябва да се спомеат и преките ползи от лицензирането 
на БФРЛ като спортна организация: 

-          Спортната лицензия най-общо дава възможност официално БФРЛ 
да: 

o   регламентира и организира държавните първенства на страната 
по КВ, УКВ, радиозасичане и скоростна телеграфия; 

o   излъчва шампионите за съответните спортове и възрастови 
групи; 

o   удостоява със звания спортисти, треньори и спортни деятели; 

o   разработва и прилага специфични нормативно-методически и 
административни наредби по съответния вид спорт; 

o   селекционира и организира подготовката на националните 
отбори и представлява Република България на международни 
спортни състезания и форуми; 

-          Дава възможност клубовете по места да се възползват от 
финансиране от бюджетни средства; 

-          Въпреки, че в последните години ММС не финансира БФРЛ пряко 
със средства (най-добрия период беше 2011 – 2013г.), 
министерството оказва всякаква друга административна поддръжка. 
Не се знае дали в бъдеще нещата няма да се подобрят, но е едно е 
сигурно – без спортна лицензия БФРЛ и клубовете няма да могат да 
разчитат на никаква държавна подкрепа. 

-          Пак на основание на спортната лицензия и правата, които законаът 
ни дава организираните спортни прояви не се третират като 
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търговска дейност. Излишно е да споменавам пак, че тази дейност в 
последните поне 20 години е в основата на оцеляване на 
федерацията. 

-          Клубовете са може би единственото място, където млади 
радиолюбители могат да се докоснат до магията на радиото, 
заобиколени по по-опитни радиолюбители. Единствените млади 
радиолюбители, които се изявяват в международни състезания са 
формирани в клубовете по места, като Балчик, Хасково и др. Всички 
ние сме тръгнали едно време от клубове и сме наясно, че без тях не 
може. 

 В заключение искам да кажа, че всеки, който иска да бъде съпричастен 
към БФРЛ и да даде своя принос, за да може организацията да се 
издържа и да изпълнява своите цели и задачи го прави независимо от 
формата на членство. Въпрос на чест на всеки български радиолюбител 
е да бъде част от тази организация и да даде своя скромен принос за 
нейното съществуване. 

 Благодаря за вниманието: 

 Виктор Ценков – LZ3NN 

 



Бюджет	 и	 насоки	 за	 дейността	 на	 БФРЛ	 в	 периода	
2018‐2020	

 
1.      Бюджет 

a.       Приходи 
Приходната част в бюджета на БФРЛ от много години се 

формира от следните  основни източници: 
-          членски внос; 
-          дарения; 
-          приходи от спортно-състезателна дейност 

  
Членския внос е прогнозим и се движи в между 4000 и 6000 лв в 

продължения на много години. 
Даренията и приходите от спортно-състезателна дейност са доста 

колебливи, макар тяхната стойност значително да надхвърля приходите 
от членски внос. Благодарения на тях се извършва спортно-
състезателна дейност и се допълва недостига от членския внос за 
извършване на минималните административни дейности. 

По решение на ОС на БФРЛ в сметките на БФРЛ има заделени 
целево 35000 EUR, които ще се изразходват за закупуване на собствен 
офис на БФРЛ. 

b.      Разходи: 
БФРЛ има основни разходи, които практически не се променят и 

възлизат на около 10 000 лв годишно, разпределени по пера както 
следва: 

-          Наем на офис: 2800 лв.; 
-          Заплата секретар – 4000 ... 6000 лв.; 
-          Членски внос IARU – 800лв.; 
-          Режийни офис – 500лв. 
-          СОТ, интернет – 500лв 
-          Купи, медали, за Държавни първенства, канцеларски 

материали, командировъчни секретар в страната – 1000 лв 
В зависимост от допълнителните приходи БФРЛ харчи средства 

за спортно-състезателна и друга дейност, като приоритет е осигуряване 
на средства за минималната дейност на БФРЛ по изброените по-горе 
задължителни разходи. 

c.       Предложение за бюджет 2018 
-          В съответствие с изложените факти предлагам БФРЛ да 

гласува бюджет от 10000 лв годишно за издръжка на офиса, 
медали и купи за проведените Държавни шампионати,  
минимална административна дейност на БФРЛ; Сумата от 
събрания членски внос на 100% да отива за административни 
разходи, като задължение е на Председателя на УС на БФРЛ 



да обезпечи остатъка за нормалното функциониране на 
федерацията. 

-          В зависимост от допълнителни приходи от 
организираните  международни състезание в България, да се 
осъществи спортно-състезателна дейност с остатъка след 
провеждане на тези мероприятия, като се извадят 20% от 
положителната разлика, която трябва да остане за 
административна дейност, съгласно решение на УС на БФРЛ 
от преди няколко години. 

  
  
  

2.      Насоки за дейността на БФРЛ в периода 2018-2020 
  

          Въпреки новосъздадените клубове има много места, където няма 
такива. БФРЛ започна да помага методически с указания, но 
инициативата трябва да е на месните радиолюбители; 

          Резервите по отношения на събирания членски внос са много големи 
и в това отношение трябва да се извърши още много разяснителна 
работа. 

          БФРЛ има практически константно количество спонсори. През 
следващите години със своята дейност трябва да положим максимално 
усиля те да продължават да бъдат такива, както и да се привличат нови. 
Това може да стане единствено с упорита и прозрачна работа на целия 
УС. 

          БФРЛ разполага с отлично помещение за офис, конструкторски и 
операторски кът, но желателно да се използва още по-ефективно. 
Задължително трябва да се поставят нови КВ и УКВ антени за да се 
използва наличната апаратура за подготовка на нови оператори.  

          Сайтът на БФРЛ се преструктурира, но за съжаление все още се 
бави неговото 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. Положително е, че във форума вече има теми, които са достъпни 
само за регистрираните потребители. Работата в тази насока трябва да 
продължи и на новата платформа трябва да има секции само за 
картотекирани членове на БФРЛ.   
 




