
 

Протокол 
от проведено заседание на УС на БФРЛ 

 

Дата и време на провеждането 05 Ноември 2014г, от 18:30ч. до 22:00ч. 

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

Присъствали членове на УС Виктор Ценков, LZ3NN (представен чрез Иван 
Котев, LZ1IK) 
Иван Котев, LZ1IK  
Христо Здравков, LZ1YQ 
Виктор Маринов, LZ1NY 
Иван Иванов, LZ1PJ 
Руско Русев, LZ1RT 
Стефан Александров, LZ1WDX 
Веселин Котаров, LZ5VK 
Бойчо Хаджийски, LZ1BJ 

Присъствали членове на КС Васил Василев, LZ1JK 
Ангел Гугов, LZ1CY 
Васил Топалов, LZ1VPT 

Протоколчик Здравка Бучкова, LZ1ZQ 

Присъствали други 
радиолюбители 

Владимир Радев, LZ1OT 
Асен Богданов, LZ1AN 
Йордан Славов, LZ3JN 
Владислав Кръстев, LZ1WKW 
Кирил Соколов, LZ1FCN 
Красимир Латинов, LZ1GL 
Андрей Съчков, LZ2HM 
Георги Воденичаров, LZ1ZF 

Дневен ред 1. Отчет за изпълнението на задачите, поставени 
на предното заседание на УС на БФРЛ 

2. LZ DX Contest - Окончателно обсъждане на 
правилата за провеждането му през 2014г. 

3. Присъствено КВ състезание през 2014г. 
4. Предложение до КРС за промяна на 

Техническите изисквания за осъществяване на 
електронни съобщения чрез радиосъоръжения 
от любителската радиослужба (ТИ) 

5. Разни 
5.1. Участие на БФРЛ в IARU HF Championship 
5.2. Въвеждане на такси за обяви в bazar.bfra.org 
5.3. Следващо заседание на УС на БФРЛ 

 



 

След дискусии и гласуване по горепосочените точки бяха взети следните решения 
 

Точка Решение Срок Отговорен изпълнение 

1 Недовършените задачи отново 
са на дневен ред и УС, 
призовава за решаването им 

април 2014г. УС на БФРЛ 

2  
2.1 

Потвърждава се отпадането на 
условията, които касаят 
работата между български 
станции, така че връзките 
между тях няма да носят точки 
или множители 

безсрочно Бойчо Хаджийски, 
LZ1BJ 

2.2 Новите класации по мощности в 
категории “един оператор” (SO) 
няма да бъдат въвеждани в 
правилата за 2014 година. 

2014г. Бойчо Хаджийски, 
LZ1BJ 

2.3 Oтлагат се промените свързани 
с множителите по DXCC до 
момента в който се предложи 
подходящ софтуер и неговото 
пробване. 

  

2.4 Прекратява се приемането на 
хартиени отчети за класиране в 
LZ DX Contest 

безсрочно Бойчо Хаджийски, 
LZ1BJ 

2.5 УС упълномощава Веселин 
Котаров, LZ5VK да разучи 
възможните варианти за 
софтуер и да представи 
решение за такъв, който да 
отчита с възможно най-висока 
степен на автоматизация LZ DX 
Contest 

2014г. Веселин Котаров, 
LZ5VK 

3 3.1 Определя дата за провеждане 
за провеждане на КВ 
присъственото състезание за 
2014г. 23-24 август 

  

3.2 Упълномощава Христо 
Здравков, LZ1YQ да проучи 
най-изгодното финансово и с 
поподходящ терен място за за 

04.04.2014 Христо Здравков 
LZ1YQ 



 

провеждане на мероприятието. 
Решението за местото за 
провеждане ще бъде взето на 
следващото заседание на УС на 
04.04.0214  

4 Упълномощава Виктор Ценков - 
LZ3NN да изготви писмо до КРС 
за съвместна среща за 
обсъждане и уточняване на 
измененията на Техническите 
изисквания.  

06.03.2014 Виктор Ценков 
LZ3NN 

5.1 Организацията за участие на 
БФРЛ в IARU HF Championship 
като HQ станция с инициал 
LZ7HQ се поема от Христо 
Здравков, LZ1YQ. На 
следващото заседание на УС 
ще се обсъдят желаещите да 
участват.  

2014г. Христо Здравков, 
LZ1YQ 

5.2 Предложението за събиране на 
такси за обяви в сайта на БФРЛ 
 - не се приема 

безсрочно УС на БФРЛ 

5.3 Упълномощава Виктор Ценков 
да пусне обява в сайта и 
форума на БФРЛ за обявяване 
на конкурс за доброволен 
дипломен мениджър на БФРЛ. 

март 2014 Виктор Ценков 
LZ3NN 

5.4 Приема предложението на 
Виктор Маринов - LZ1NY за 
промени в мощностите на УКВ. 
Те ще залегнат в писмото и 
обсъждането при срещата с 
представители на КРС. 

  

5.3 Следващото заседание на УС 
на БФРЛ ще се състои на 
04.04.2014г. от 18:00ч. в офиса 
на БФРЛ, ж.к. Лагера, бл. 5 

04.04.2014 УС на БФРЛ 

 


