
 

Протокол 
от проведено заседание на УС на БФРЛ 

 

Дата и време на провеждането 10 Януари 2014г, от 18:30ч. до 22:30ч. 

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

Присъствали членове на УС Виктор Ценков, LZ3NN 
Христо Здравков, LZ1YQ 
Иван Котев, LZ1IK 
Виктор Маринов, LZ1NY 
Иван Иванов, LZ1PJ 
Руско Русев, LZ1RT 
Стефан Александров, LZ1WDX 
Веселин Котаров, LZ5VK 

Присъствали членове на КС Ангел Гугов, LZ1CY 
Васил Топалов, LZ1VPT 

Протоколчик Здравка Бучкова, LZ1ZQ 

Присъствали други 
радиолюбители 

Петър Петков, LZ1NPN 
Донка Генадиева, LZ1CM 
Стефан Кълчишков, LZ5ZX 
Кирил Соколов, LZ1FCN 

Дневен ред 1. Приемане на спортния календар на БФРЛ за 
2014г.  

2. Излизане със становище пред КРС за 
увеличаване мощностите при работа на КВ и 
УКВ 

3. Запитване към КРС във връзка с изпратеното 
писмо за разширяване на радиолюбителските 
обхвати 

4. Обновление на сайта и форума на БФРЛ - 
обсъждане и конкретни мерки за 
администриране и подобряването им 

5. Работа по обновление на дипломите, издавани 
от БФРЛ 

6. LZ DX Contest - развитие и популяризиране 
7. Разни 
7.1. Критерии за избор на КВ и УКВ шампиони 
7.2. LZOPEN Contest 
7.3. Балкански КВ contest 
7.4. Кандидатура на БФРЛ за WRTC 2018 
7.5. Картотеки на съдии, треньори, състезатели 
7.6. Клубове и членство в БФРЛ 



 

7.7. Изложение във Фридрихсхафен 2014 
7.8. Следващо заседание на УС на БФРЛ 

 
След дискусии по горепосочените точки бяха взети следните решения 
 

Точка Решение Срок Отговорен изпълнение 

1 Приема се спортният календар за 
2014г. 

2014г. Отговорници по 
направления КВ, УКВ, 
HST, ARDF 

 Мероприятията по календарите да 
бъдат публикувани на сайта на 
БФРЛ 

при наличие на 
информация за 
датите 

Отговорници по 
направления КВ, УКВ, 
HST, ARDF 

 Финансирането на мероприятията 
ще става според възможностите 
на БФРЛ 

2014г. УС на БФРЛ 

2 УС упълномощава Веселин 
Котаров, LZ5VK и Виктор Маринов, 
LZ1NY да подберат екип от 
консултанти и да изготвят писмо 
до КРС, с което мотивирано, 
съобразно с Европейските 
практики, да се поиска 
увеличаване на мощността до 
1500 вата на КВ и до 1000 вата на 
УКВ 

15.02.2014г. Виктор Маринов, 
LZ1NY 
Веселин Котаров, 
LZ5VK 

3 УС упълномощава Виктор Ценков, 
LZ3NN да изготви запитване към 
КРС относно статуса на писмо на 
БФРЛ от 2011г. 

17.01.2014г. Виктор Ценков, LZ3NN 

4 УС упълномощава Веселин 
Котаров, LZ5VK и Васил Топалов, 
LZ1VPT да изготвят технически 
характеристика и задание за нов 
сайт на БФРЛ, който да 
рефлектира промените в 
организацията и интернет 
технологиите 

10.02.2014г. Веселин Котаров, 
LZ5VK 
Васил Топалов, 
LZ1VPT 

 УС упълномощава Веселин 
Котаров, LZ5VK да проведе 
публична дискусия за структура и 

31.03.2014г. Веселин Котаров, 
LZ5VK 



 

дизайн на новия сайт на БФРЛ и 
обобщи резултатите от същата 

 УС упълномощава Веселин 
Котаров, LZ5VK да организира 
преместване хостинга на всички 
сайтове на БФРЛ при хостинг 
доставчик в България 

31.03.2014г. Веселин Котаров, 
LZ5VK 

 Собствеността на домейна bfra.org 
да бъде прехвърлена на БФРЛ 

10.02.2014г. Веселин Котаров, 
LZ5VK 

 УС на БФРЛ утвърждава 
администраторите на сайтовете в 
домейна bfra.org 

безсрочно УС на БФРЛ 

 Отнемат се администраторските 
права върху интернет форума на 
БФРЛ на LZ1BB 

14.01.2014г. Веселин Котаров, 
LZ5VK 

5 УС да избере дипломен 
мениджър, който да ревизира и 
осъвремени както условията, така 
и външния вид на дипломите, 
издавани от БФРЛ 

10.02.2014г. УС на БФРЛ 

6 В категориите “един оператор” 
(SO) се въвеждат нови класации 
спрямо използваната мощност по 
време на състезанието: 
● QRP - до 10 вата 
● Low Power - 10-100 вата 
● High Power - над 100 вата 

безсрочно Бойчо Хаджийски, 
LZ1BJ 

 Отпадат условията, които касаят 
работата между LZ станции, така 
че връзките между тях не носят 
точки и/или множители 

безсрочно Бойчо Хаджийски, 
LZ1BJ 

7.1 УС на БФРЛ упълномощава 
отговорниците на секции КВ и УКВ 
да разработят критерии за 
шампиони по съответното 
направление 

2014г. Бойчо Хаджийски, 
LZ1BJ 
Виктор Маринов, 
LZ1NY 

7.2 УС на БФРЛ упълномощава 
Христо Здравков, LZ1YQ да 
установи контакт с Красимир 

10.02.2014г. Христо Здравков, 
LZ1YQ 



 

Латинов, LZ1GL и да обсъди с него 
бъдещето на LZ Open Contest. 

7.3 БФРЛ се разграничава от 
организацията на “Балканско КВ 
Първенство”. Като организатор на 
това мероприятие, ЦРК следва да 
анонсира точните организационни 
детайли от българска страна. 

безсрочно ЦРК - София 

7.4 Поради липсата на ясен бизнес 
план, както и сигурен източник на 
средства, УС на БФРЛ реши да не 
подава заявка за домакинство на 
WRTC 2018. БФРЛ ще поддържа, 
доколкото е възможно, 
инициативи, свързани с WRTC. 

безсрочно УС на БФРЛ 

 УС на БФРЛ ще подпомогне 
българският участник в WRTC 
2014 на спонсорския отбор между 
Бразилия и България, с основен 
спонсор от българска страна 
Краси Петков, K1LZ с привлечени 
средства от присъственото 
състезание в Пловдив и чрез 
привличане на допълнителни 
средства 

10.02.2014г. УС на БФРЛ 

7.5 УС на БФРЛ упълномощава 
отговорниците на спортните 
направления да създадат 
картотеки за треньори и съдии по 
направление 

31.03.2014г. Иван Иванов, LZ1PJ 
Руско Русев, LZ1RT 

7.6 УС на БФРЛ счита, че не е 
необходима промяна в правилата 
за членство. За улеснение на 
новите членове ще бъде 
разработено ръководство за 
регистрация на ЮЛНЦ в 
обществена полза 

2014г. УС на БФРЛ 

7.7 БФРЛ е заявила участие в 
ежегодното изложение във 
Фридрихсхафен от 27.06.2014г. до 
29.06.2014г. БФРЛ ще приветства 
желаещи да участват в 

10.06.2014г УС на БФРЛ 



 

представянето по време на това 
събитие. Желаещите трябва да 
владеят свободно говоримо 
английски и/или немски език. 

 Да бъде разработена концепция 
за щанда на БФРЛ за изложението 
във Фридрихсхафен 

31.03.2014г. Веселин Котаров, 
LZ5VK 

7.8 Следващото заседание на УС на 
БФРЛ ще се състои на 
28.02.2014г. в офиса на БФРЛ, ж.к. 
Лагера, бл. 5 

28.02.2014г. УС на БФРЛ 

 


