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1 Общи	положения	
Уважаеми колеги и съмишленици, 
Както е по закон в настоящия доклад ще отчетем дейността на БФРЛ за 

изминалата 2019  г. Трябва да се приеме финансовият отчет, както и бюджетът за 2020 
г. Заради положението в страната, събраниeто се провежда по-късно от обичайния срок. 

Благодарности на всички, които отделиха време и средства за каузата на 
радиолюбителството. Тяхна е основната заслуга БФРЛ да върви напред въпреки 
трудностите. Бихме желали темпът на растеж да е по-голям, но множество фактори -
обективни и субективни, пречат на това.  

  Изминалата 2019 г. бе наситена на събития. БФРЛ беше домакин на множество 
международни прояви, които преминаха на високо организационно и техническо ниво. 

През 2019 г. БФРЛ беше домакин на Световното първенство по HST, както и на 
летния младежки фестивал YOTA Summer Camp Bulgaria 2019.  

1.1 	Работа	на	УС	
Благодарности на членовете на УС, които работиха усърдно и безвъзмездно за 

благото на всички радиолюбители в България. Имаше и дейности, където имаше 
забавяне, въпреки че на всички ни се искаше нещата са се случват по-бързо. Всеки от 
УС даде своя принос в общата работа в зависимост от възможностите си и времето, 
което можеше са отдели за обществена дейност. 

2 Животът	на	БФРЛ	

2.1 Спонсори				
И през изминалата 2019 г. благодарение на спонсорите можахме да осъществим 

важни мероприятия на БФРЛ.  
За съжаление още не сме използвали потенциала си за привличане на нови 

спонсори и това е едно от направленията, където трябва да вложим повече усилия.    
Пример за отлично съдействие на БФРЛ, клубовете и местната власт е 

организирането на Присъственото КВ състезание, организирано от БФРЛ, Болкан 
контест груп и Радиоклуб Милара, като основен спонсор бе община Карлово. 

Спонсори подкрепиха организирането от страна на БФРЛ на YOTA Summer 
Camp Bulgaria 2019. Те помогнаха с транспорт, сувенири, предоставиха апаратура и 
теника.  

Трябва да отбележим, че за поредна година като спонсори на БФРЛ се изявиха и 
водещите състезатели по ARDF и HST, които покриваха със собствени средства много 
голяма част от разходите за участията си в големите  първенства, съответно в Словения 
и Румъния.  

Искрени благодарности към всички тях! 

2.2 	Членски	внос	
През 2019 г. събраният членски внос е в рамките на планувания, макар и малко 

по-малко от 2018 г.  Факт е, че няколко клуба плащат само клубния членски внос, без 
да картотекират състезатели и съответно членове на IARU или картотекират минимален 
брой. БФРЛ води активна кампания това да се промени.  

Безспорен факт е, че средствата от членския внос са недостатъчни и не стигат 
дори за минималната административна месечна издръжка на БФРЛ.  
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Както всяка година и сега трябва да се отбележи, че средствата, събрани от 
членски внос, се изразходват на 100% за издръжка на федерацията. Те са недостатъчни 
и УС на БФРЛ е длъжен да осигури липсващата част. 

2.3 	QSL	бюро	
 През 2019 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.  

От петнадесетина 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. 

 

2.4 	КВ	дейност	(отчет	от	Бойчо	Хаджийски	–	LZ1BJ)	
През 2019 г. 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 на 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.  

2. Международното състезание LZ DX Contest също бе организирано и отчетено 
навреме. Основната работа по отчитане на състезанието бе свършена от LZ5VK.  

3. През 2019 г. в Карлово бе проведено присъственото КВ състезание с 
международно участие, основен организатор бе LZ1NK, Болкан контест груп  
при съдействието на Радиоклуб Милара . Участваха 36 състезатели от България 
и 5 от чужбина. 

4. В  IOTA Contest 2019 бе работено от остров Свети Иван със специалния инициал 
на БФРЛ LZ0I. (по идея на K1LZ). LZ0I се класира на първо място в света в 
категорията си. 
В IARU HF Championship 2019 бе участвано със специалния инициал на БФРЛ 
LZ0HQ. Основен организатор бе K1LZ. Бяха установени 10907 радиовръзки. 
LZ0HQ се класира на 14-то място от 52 участвали HQ станции. 

5. През 2019 г. за различни периоди от време и по различни поводи бе работено със 
следните специални инициали на БФРЛ: 
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- LZ0YOTA – през месец декември 2019 г. по време на ежегодната 
инициатива „месец YOTA”. Бяха осъществени 2032  връзки. 

- LZ19YOTA – през месец август 2019 г. по време на YOTA Summer 
Camp Bulgaria 2019. Бяха осъществени над 2600 връзки. 

- LZ16HST – през месец септември 2019 г. по време на 16-то световно 
първенство по скоростна телеграфия. Бяха осъществени над 900 връзки. 

 
За всички гореизброени активности бяха отпечатани необходимите QSL 

картички, които бяха изпращани своевременно на заинтересованите радиолюбители. 
Всички логове бяха въвеждани и в световните бази данни LoTW и ClubLog. 

 

2.5 	УКВ	дейност	(отчет	от	Асен	Кънев	LZ2HQ	)	
 Основно направление в което работи УКВ секцията бе провеждането на  

състезанията, организирани от БФРЛ. С помощта на  LZ1NY състезанията  бяха 
отчетени навреме, както и изготвянето на класацията за УКВ шампион на България за 
2019 г. Благодарение на LZ2PEP за първа година беше намерен спонсор и бяха 
раздадени материални награди за най добре класиралите се станции по време на LZ DX 
VHF/UHF contest в различните категории. По този начин успяхме да екипираме 
станциите с апаратура за работа на още един диапазон и да повишим интереса към това 
състезание и  активността на по-високочестотните диапазони.  

   Другото направление,  в което  се работи заедно със секцията по Аварийни 
комуникации,  бе усъвършенстването и поддръжката на рипитърната мрежа на БФРЛ.  

  С тясното сътрудничество между КРС и БФРЛ бе легализирана работата на 
цифровите видове работа FT8 , WSJT и др. на 50 мхц–вия диапазон в необходимия за 
целта честотен сегмент.  

   
 

2.6 Скоростна	телеграфия	‐	HST(отчет	от	Иван	Иванов	LZ1PJ	)	
През 2019 г. БФРЛ бе домакин на Световното първенство, което се проведе в к.к. 

Албена. 
То премина много успешно въпреки предизвикателствата пред организаторите, 

възникнали с отдалечеността на залите където се проведе първенството. Въпреки 
всички трудности, технически всичко мина отлично. Бе регистриран нов световен 
рекорд на Станислав Гавриленко EW8GS, който постигна 288671 точни на RUFZ. От 
финансова гледана точка първенството също бе много успешно за БФРЛ, въпреки 
значителните необходими разходи, които трябваше да бъдат направени. Това ще 
помогне на БФРЛ да финансира дейността си през 2020 г.    

 

2.7 	Радиозасичане	‐	ARDF	
През 2019 г. 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 

Молдова, където бяха завоювани редица призови места. На първенството в Молдова 
помогнахме с осигуряванено на необходимата апаратура за провеждане на 
първенството, като по този начин успяхме да намалим доста разходите за настаняване и 
стартови такси. 
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Традиционно на международните стартове в Приморско взеха участие над 150 
състезатели от 10 страни. Присъстваха едни от най-силните състезатели в света - 
представители на Чехия, Украйна и Румъния. За поредна година участие взеха и 
представители на Китай. 

На най-важния международен старт за 2019 г. – Европейското първенство в 
Словения също отбелязахме достойно участие, като традиционно младите ни елитни 
състезатели постигнаха отлични резултати. 

На най-успешната дисциплина FOXORING нашите девойки Евангелина и 
Андрея Дяксови доминираха убедително над всички, като по-малката Ева успя да се 
наложи само с една секунда пред Андрея. По голямата сестра Антоанета Дяксова 
завоюва бронзов медал при елитните жени W21. Изключително успешен дебют 
направи и Димитър Желязков, който при мъжкия елит М21 зае четвъртото място. За 
съжаление поради контузия двукратният световен шампион Иван Сираков не взе 
участие в шампионата.  

Андрея Дяксова стана един от най-успешните състезатели на шампионата, 
завоювайки още два сребърни индивидуални медала в класическите дисциплини на 3.5 
и 144 MHz. В отборното класиране на 3.5 MHz заедно с Ева заеха второ място. Така от 
този шампионат тя се завърна с един златен и три сребърни медала. 

Заслужава да се споменат и успешните класирания на Христо Гарипов – 6-то 
място на 144 MHz и Ценко Ценков – 7-мо място на 3.5 MHz. 

Благодарение на успешното представяне на нашите младежи през последните 
години, в края на 2019 г. получихме покана за участие в ARDF първенството на Китай, 
както и в първенството на  провинция Гунаджоу, заедно с представители на Русия и 
Украйна. Делегацията ни беше в състав Андрея Дяксова, Евангелина Дяксова, Кирил 
Венев, Ценко Ценков и ръководител Виктор Ценков. И в двете състезания младежите 
ни се представиха изключително силно и всички завоюваха медали от различните 
дисциплини. Състезанията бяха по китайските правила и това позволи участието на 
повече от 1400 състезатели. Между двете състезания домакините ни осигуриха 
изключително богата културна и туристическа програма. Всички разходи по близо 
двуседмичния ни престой в Китай, както и по-голямата част от транспортните разходи 
бяха за сметка любезните ни домакини от Гунаджоу.  

  

2.8 	Клубове	
През 2018 г. влезе в сила новият закон за спорта и всички спортни федерации 

трябва да се прелицензират през тази година. До края на 2020 г. е срокът за вписване на 
всички ЮЛНЦ в Агенция по вписванията. За съжалени около 1/3 от клубовете, членове 
на БФРЛ не са направили необходимите стъпки за вписването им.  
Само няколко клуба отговарят и на изискванията ма ММС за лицензиране. Целта ни е 
до края на 2020 г. да успеем да лицензираме максимален брой клубове в ММС и БФРЛ 
да получи безсрочен лиценз за спортна дейност. 

Отново напомняме, че единствено юридически лица с нестопанска 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. 
 На сайта на БФРЛ са качени подробни инструкции и примерни документи за създаване 
на нови клубове. 
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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 привлечем да станат по-
активни и освен УКВ-то с което основно започват, да преминават естествено и на КВ, 
като не забравяме БФРЛ да се стреми да ги привлича като свои членове посредством 
клубовете.  

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	
БФРЛ беше домакин на най-значимото младежко събитие за 2019 г. YOTA 

Summer Camp Bulgaria 2019. За настаняване на участниците бе избран хотел „Банкя 
палас” ****, като ни бяха предоставени отлични условия за настаняване и конферентни 
зали. Изключително голяма помощ ни оказа българското представителство на Rohde & 
Schwarz, които изпратиха лектори и предоставиха апаратура от най-висок клас за 
практически измервания и анализ. MASTRANT изпратиха китове за всички участници. 
Като лектори от страна на БФРЛ се включиха Чавдар Левков - LZ1AQ, Веселин 
Котаров – LZ5VK, Влад Боев – 2E0VLB, Иван Иванов – LZ1PJ, Панайот Данев – 
LZ1US. Радиоклуб  Милара също помогна много сериозно, като изпрати необходимата 
апаратура за LZ19YOTA и осигури незабравимо посещение на всички участници в 
заводите на Милара и радиостанцията LZ5R. С антена в помощ на LZ19YOTA помогна 
Николай Енчев – LZ1NK. 

Много активно като любезни домакини се включиха младежите от страна на 
БФРЛ – Ангелика Попова - LZ1ANQ, Кирил Венев – LZ1WIN, Влади Тодоров и Ценко 
Ценков. Те непрекъснато бяха в контакт с гостите и реагираха при всяка необходимост. 

Много други колеги се включиха текущо в подготовката и провеждането на 
мероприятието.  

Успешното провеждане на  YOTA Summer Camp Bulgaria 2019 потвърди 
реномето на БФРЛ като отличен организатор на подобни прояви. Дълго след края му, 
продължаваше отзвукът за младежката среща в България.   

2.12 Връзки	с	ММС		
По този пункт няма нищо ново за добавяне и ще бъде повторено написаното в 

Доклада за 2017 г. и 2018 г.: 
„След драстичната промяна на финансиране на неолимпийските 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 
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дейности БФРЛ оцелява през годините.” 
 

2.13 	Участие	 на	 БФРЛ	 на	 изложби,	 други	 форуми	 и	
сътрудничество	

БФРЛ е постоянен участник на радиолюбителското изложение във 
Фридрихсхафен - Германия, като разполага с малък представителен щанд. По време на 
изложението на щанда винаги има значимо присъствие и се радва на сериозен интерес.  

За съжаление в последните години наемът за щанда непрекъснато се увеличава, 
което създава затруднения на БФРЛ. За следващите години е необходимо да се 
преосмисли участието на БФРЛ на изложението във Фридрисхафен, като за участието 
ни да се търси помощ от спонсори.  

Искрени благодарности на Владимир Даскалов - LZ1KZ за организирането на 
традиционното изложение в Казанлък през 2019 г.  

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

2.14 		Допълнения	към	доклада.	
По време на обсъждането на доклада се изказаха мнения за някои пропуски, които е 
добре да бъдат отстранени.  
А именно: 
-  да се обсъди дали са необходими промени в правилата за провеждане на държавните 
КВ първенства; 
- да се обсъди дали при финансова възможност е целесъобразно да се връчват още 
плаки в LZDX Contest (наример за LZ станциите в LP и др.) 
- да се публикуват на WEB страницата на БФРЛ членовете на БФРЛ през клубовете в 
съответствие с GDPR. 
- след като стане възможно, да се организира среща с КРС на която да се обсъдят 
актуални въпроси, касаещи радиолюбителското движение в страната 
- при участие на международни мероприятия от името на БФРЛ при финансова 
възможост да се организира осигуряване на рекламни тениски и други артикули с 
логото на БФРЛ и мероприятието. 

-   

3 Приложения		

А.	Финансов	отчет	‐	парични	потоци	2019	година.	

B.	Отчет	HST	2019.	

C.	Доклад	LZ1WDX.	
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ПАРИЧЕН ПОТОК     
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2019 ГОДИНА     
        
НАЛИЧНОСТ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИOДА       
КАСОВА НАЛИЧНОСТ 39.61     
СМЕТКА В ЛЕВА 3946.87     
СМЕТКА ВЪВ ВАЛУТА 73458.71 37558.86 EUR 
PAYPAL - EURO 56.39 28.83 EUR 
PAYPAL - USD 59.32 36.37 USD 
        
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 77560.9     
        
        
ПОСТЪПЛЕНИЯ       
- ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС 4443.50     
- HST АЛБЕНА 2019 68683.26     
- ARDF ПРИМОРСКО 2019 50976.50     
- YOTA 2019 - БАНКЯ 47806.44     
- КВ ПРИСЪСТВЕНО - КАРЛОВО 11445.00     
- ДРУГИ ДАРЕНИЯ - КВ И УКВ 590.22     
ПОЛУЧЕНИ ПАРИ ОТ КИРАЙ ЗА 2020 
ПРИМОРСКО 90000     
        
ВСИЧКО ПРИХОДИ: 273944.92     
        
ПЛАЩАНИЯ       
- ЧЛЕНСКИ ВНОС IARU 708.00     
- РАБОТНИ ЗАПЛАТИ И ДАНЪЦИ 3360.00     
- ОФИС МАТЕРИАЛИ 29.66     
- НАЕМ ОФИС 2938.52     
- РЕЖИЙНИ ОФИС 372.92     
- СОТ 420.00     
- ИНТЕРНЕТ 587.29     
- ПРАВНИ УСЛУГИ 520.00     
-ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ 326.00     
- КОМАНДИРОВКИ И ИЗЛОЖЕНИЯ 258.01     
- QSL БЮРО 300.00     
- ПОЩЕНСКИ 150.00     
- ДРУГИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 622.21     
- HST АЛБЕНА 2019 53388.86     
- HST РУМЪНИЯ 201920 782.58     
- ARDF ПРИМОРСКО 2019 47731.28     
- ARDF МОЛДОВА 1290.83     
- ARDF СЛОВЕНИЯ 8255.66     
- YOTA 2019 - БАНКЯ 37533.47     
- КВ ПРИСЪСТВЕНО - КАРЛОВО 10599.68     
- КВ СУБСИДИЯ 150.00     
- ФРИДРИСХАФЕН 1075.69     
- НАГРАДИ 1213.00     
БАНКОВИ ТАКСИ 1059.42     
ЗАГУБИ ОТ ВАЛУТНИ КУРСОВЕ 119.54     
ПЛАТЕНИ ПАРИ ХОТЕЛИ ПРИМОРСКО - КИТАЙ 86000.00     
ПЛАТЕНО НА ХОТЕЛ ЕСТРЕА AWANS - HST 2019 1000.00     
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ВСИЧКО РАЗХОДИ 260792.62     
        
РЕЗУЛТАТ: 13152.30     
        
        
НАЛИЧНОСТ В КРАЯ НА ПЕРИОДА       
КАВОВА НАЛИЧНОСТ 0     
СМЕТКА В ЛЕВА 4203.1     
СМЕТКА ВЪВ ВАЛУТА 86403.04 44177.17 EUR 
PAYPAL - EURO 58.14 29.70 EUR 
PAYPAL - USD 48.92 30.37 USD 
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 90713.2     
        
  0.00     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ B 
 

Мероприятие Състезател Инициал Кат. Упражнение Място   
    
16th IARU World 
HSTC             

Albena, Bulgaria Баръш Фехми  LZ2-016 B 
Morse Runner, практ. 
Тест 5   

Sept 2019       RUFZ, практ. Тест 6   
  Тодор Тодоров  LZ4AW D RX, Приемане 5   
    TX, Предаване 6   

    
Morse Runner, практ. 
Тест 5   

        RUFZ, практ. Тест 4   
  Тимур Фехми  LZ4AA D   
  Теодора Карастоянова LZ2CWW E RX, Приемане 3   
    TX, Предаване 3   

    
Morse Runner, практ. 
Тест 3   

    RUFZ, практ. Тест 1   
        Общо крайно класиране 4   
  Илия Гецов  LZ4UU F RX, Приемане 3   
    TX, Предаване 6   

    
Morse Runner, практ. 
Тест 2   

    RUFZ, практ. Тест 3   
        Общо крайно класиране 5   
  Дарин Илиев LZ2NG Н   
  Николай Енчев LZ1NK I RX, Приемане 4   
    TX, Предаване 5   
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Morse Runner, практ. 
Тест 2   

    RUFZ, практ. Тест 3   
        Общо крайно класиране 5   
    
  Отбор България Отборно класиране  5   
    
  Участвали отбори 15   

  
Общо състезатели 
мъже 60   

  
Общо състезатели 
жени 30   

    

  Станислав Гавриленко EW8GS   RUFZ, практ. Тест 
288671 
т. Св. рекорд

    
    
              
EU/Balkan Cup 2019 Тодор Тодоров  LZ4AW D RX, Приемане 4   
Bucharest Romania   TX, Предаване 5   

    
Morse Runner, практ. 
Тест 4   

    RUFZ, практ. Тест 6   
        Общо крайно класиране 6   
      
  Теодора Карастоянова LZ2CWW E RX, Приемане 3   
    TX, Предаване 3   

    
Morse Runner, практ. 
Тест 1   

    RUFZ, практ. Тест 1   
        Общо крайно класиране 5   
      
  Илия Гецов  LZ4UU F RX, Приемане 3   
    TX, Предаване 4   

    
Morse Runner, практ. 
Тест 3   

    RUFZ, практ. Тест 3   
        Общо крайно класиране 4   
      
  Дарин Илиев LZ2NG Н RX, Приемане 4   
    TX, Предаване 4   

    
Morse Runner, практ. 
Тест 4   

    RUFZ, практ. Тест 3   
        Общо крайно класиране 4   
      
  Николай Енчев LZ1NK I RX, Приемане 1   
    TX, Предаване 1   

    
Morse Runner, практ. 
Тест 1   

    RUFZ, практ. Тест 1   
        Общо крайно класиране 1   
      
  Отбор България Отборно класиране  3   
      
  Участвали отбори 8   
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Общо състезатели 
мъже 36   

  
Общо състезатели 
жени       23   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ C 
Доклад LZ1WDX 
 
Здравейте уважаеми колеги и приятели. През изминалата 2019 

година по отношение на направлението „Комуникации по време на 
бедствия и аварии“, бяха извършени следните дейности: 
- Поддръжка на ретранслаторите разположени по точките на НУРТС по 

договора с БФРЛ. От началото на 2019 г. вече е факт новата цифрова 
ретранслаторна мрежа, която обединява общо 25 ретранслатора от типа 
DMR и D-Star. Всички тези ретранслатори са свързани в обща мрежа, 
която е доста гъвкава и позволява много нови функции да бъдат 
използвани в нея.Не всички ретранслатори в тази мрежа са собственост 
на БФРЛ и за това искам да изкажа своите големи благодарности към 
техните отговорници, които се довериха на БФРЛ и стратегията и за 
нова цифрова мрежа. 

- През месец юни по покана на Главна дирекция пожарна безопасност и 
защита на населението и Националната асоциация на доброволците в 
Република България, екип на БФРЛ се включи в учение за реакция при 
бедствия и аварии, провеждащо се в Монтана. Над 180 човека 
участваха в международното полево занятие за издирване и спасяване 
при разрушения в градска среда и последващи инциденти -MODEX в 
Центъра за подготовка на ГД „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ в Монтана. Учението е организирано по линия на 
Механизма за гражданска защита на Европейския съюз и в него 
участват екипи на ГДПБЗН и международни екипи от Турция, Гърция, 
Румъния и Молдова. В полевата симулация се използват модули за 
търсене и спасяване в градска среда при средно тежки условия 
(MUSAR) от Гърция, Румъния и Молдова, както и модул за вземане на 
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проби и откриване на опасни вещества (CBRN Sampling and Detection) 
от Румъния. Целта на учението е да се тестват възможностите на 
европейските държави за реагиране и сътрудничество при ликвидиране 
на последиците след мащабни бедствия в максимално близка до 
реалната среда. 

- На ежегодната радиолюбителска среща в Фридрихсхафен Германия се 
състоя среща на ЕмКом координаторите от IARU R1, където БФРЛ 
получи висока оценка за постигнатото през последните години. 

- През месец август БФРЛ беше поканена да вземе участие в дискусиите 
по проекта DareNet,финансиран по програма Хоризонт 2020, чиято 
основна цел е изгражданна европейска мрежа от експерти, работещи в 
сферата на превенцията и овладяването на бедствия. По време на 
събитието бяха  представени възможностите за участие в мрежата, 
както и добри практики от Европа за справяне с рисковете от бедствия. 

- През месец септември екип на БФРЛ взе участие в най мащабното 
учение за ликвидиране на последствията по време на бедствия и 
аварии- Сърница 2019. Както се очакваше екипа на БФРЛ се справи 
блестящо със поставената задача, а именно организиция на 
комуникационни канали с екипите на терен и щаба. Получихме 
благодарности от ръководството на ГДПБЗН от организатора НАДРБ и 
бяхме наградени с почетна грамота. 

Считам изминалата 2019 година за успешна и най-много ме радва факта, че 
вече все по-често БФРЛ получава покани за участие в учения- 
международни и местни. 

Също така ме радва факта, че държавните институции в лицето на МВР и 
ГДПБЗН, вече все по често искат нашето сътрудничество. Това за мен е 
признак, че направлението, което ръководя се движи в правилна посока. 

Също така искам да изкажа своите големи благодарности към моя 
заместник - Станислав Фотинов LZ1ZAF. Без неговата помощ, щеше да ми 
е доста трудно да постигнем всичко това. 

Благодаря на всички! 

Стефан Александров LZ1WDX 
 
 


