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УС на БФРЛ 27 Февруари 2015 
 

ПРОТОКОЛ N.19 
 

Днес,  27февруари 2015, се проведе заседание на УС на БФРЛ. 
Присъстващи:  
- от УС на БФРЛ: Виктор Ценков - LZ3NN; Христо Здравков - LZ1YQ, Иван Котев - 
LZ1IK, Виктор Маринов - LZ1NY, Стефан Александров - LZ1WDX, Руско Русев - LZ1RT, 
Иван Иванов - LZ1PJ, Бойчо Хаджийски - LZ1BJ. 
- от КС на БФРЛ: Ангел Гугов, LZ1CY. 
Отсъстващи от УС: Веселин Кортаров, LZ5VK 
- присъстващи гости: 
Стоян Топалов -LZ1STQ, Мария Ахтарова, Веселин Заяков - LZ3CQ, Любомир Иванов - 
LZ1NP, Асен Гюров - LZ1JP, Илиян Гаджев - LZ1CNN, Красимир Латинов - LZ1GL, 
Ивайло Марков - LZ5VV, Георги Колев -LZ1WWC, Мартин Куванджиев - LZ1ZDX, 
Вадимир Младенов - LZ1VMM, Милен Николов - LZ5MO, Атанас Николов - LZ3UA 
Секретар, протоколочик: Здравка Бучкова, LZ1ZQ 
Начало на заседанието: 18:50 часа. 
Край на заседанието:  22:40 часа. 

 
Дневен ред: 

  
1. Отчет за изминалия период (от последното заседание на УС).  
2. HF присъствено състезание 2015г.  
3. LZ DX Contest - актуални проблеми.  
4. Дискусия за дейността по направления на БФРЛ през 2015 г. 
5. Възстановяване на КВ секцията - дискусия.  
6. Организационни въпроси  
7. Разни: 
7.1 Приемане на нови членове на БФРЛ 
7.2 Предложение за членство на Бурунди в IARU. 
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Решения 
 
По т.1 
Дискусия: 
1.1 Виктор Ценков - LZ3NN 
Събрана е информация от отговорниците по направления и е изготвен проект пред ММС за 
финансиране по Програмата за развитие на високо спортно майсторство за 2015 г.  
Проектът е предаден в срок и се чака становище. 
   
1.2 Бойчо Хаджииски - LZ1BJ:  
- Борис Сапунджиев е  предложил  инициалът  LZ44WFF  в бъдеще да се лицензира на името 
на БФРЛ, Тодор Диков-LZ1HA е предложил същото за инициала LZ44FF . Предложенията се 
приеха единодушно и Здравка Бучкова бе натоварена със задачата да подготви писмо за 
изваждане на лиценз; 
- LZDX Contest е практически отчетен - остава фиалното оглеждане на класацията. Тази 
година имаме рекорден брой участници, изпратените логове са над 1700, което е с повече от 
20% увеличение, спрямо миналата година.  
 
1.3 Виктор Маринов - LZ1NY 
Съгласно приетата методика през 2014 се определиха абсолютните УКВ шампиони - клубни и 
индивидуални. Представен е подробен отчет от над 40 страници. 
 
Решпения по т.1.3: 
УС единодушно приема отчета и определи абсолютните УКВ шампиони на България: 
 
Категория колективни участници 
Радиолюбителски клуб Пловдив 
LZ7J (LZ1KSP) 
с оператори (по азбучен ред):  
LZ1AG, Ангел Георгиев Несторов 
LZ1CI, Георги Стоилов Генчев 
LZ1CL, Васил Ангелов Шатъров - отговорник на клубната станция 
LZ1CY, Ангел Георгиев Гугов 
LZ1HI, Ивайло Атанасов Топчев 
LZ1NG, Николай Ангелов Бъбарев 
LZ1ZP, Георги Ангелов Несторов 
LZ3SQ, Станимир Колев Биволарски 
LZ1ETE, Тодор Свиленов Кандев 
LZ1PIE, Петър Иванов Димитров 
LZ1STQ, Стоян Петров Топалов - председател на радиоклуба 
LZ1BDM, Борислав Димитров Малчев 
 
и 
 
УКВ шампион на България за 2014 г.  
Категория индивидуални участници 
Георги Анастасов Георгиев от гр. Добрич 
LZ2GG 
 
1.3 Стефан Александров - LZ1WDX  
Разяснява изменението и допълнението в закона на МВР за новия чл. 41, ал.2 за предоставяне 
безвъзмездно на радиочестотен ресурс на доброволческите формирования и структури по 
врме на кризи, бедствия и аварии. Това е заслуга преди всичко на активността на 
радиолюбителите, членове на БФРЛ, заниамващи се в това направление. От МВР ще бъде 
предоставена и необходимата техника в този дипазон. 



Разказа за започналите безплатните курсове за начинаещи и напреднали радиолюбители, 
провеждащи се в офиса на БФРЛ. Заниманията преминават при много сериозен интерес. 
 
1.4 Виктор Ценков - LZ3NN 
Ще се склчи договор за подпомагане между БФРЛ и световният лидер в областа на 
измервателната техника  ROHDE & SCHWARZ. От фирмата безвъзмезно ще предоставят на 
БФРЛ за временно ползване измервателна апаратура, необходима за текущата дейност и 
обучението на радиолюбителите (осцилископи, спектрални анализатори и др.) 
 
1.5 Бойчо Хаджийски накратко разказа за специалните инициални с който БФРЛ ще работи 
през 2015г., включително и за юбилейния инициал по случай 90 г. IARU  - LZ90IARU (по 
инициатива на Стефан Александров - LZ1WDX ). 
 
 
По т.2. 
Дискусия: 
Виктор Ценков - LZ3NN и Бойчо Хаджийски - LZ1BJ 
Подготовката за HF присъственото състезание за 2015 в гр. Балчик е в ход. Определен е 
районът на състезанието. Мероприятието е включено в програмата на Общинския съвет в 
Балчик. 
Все още нямаме точните дати и условията за настаняване. 
Като основн проблем се очертава одръпването на основните спонсори, осигуряващи 
впечатляващ награден фонд и преференциални условия за настаняване на състезателите.  
При тази ситуация се очертава, че през 2015г. HF присъственият шампиоант ще мине с доста 
по-скромни награди, което не би следвало да е проблем - емоциите и приятните мигове по 
време на мероприятието са незабравими.  
Иван Котев - LZ1IK, предложи да се говори с потенциалните спонсори и да се предложат и 
други варианти, при които наградите да не може да се препродават след състезанието. 
Решения по т.2: 
2.1 Виктор Ценков - LZ3NN да влезе във връзка с Христо Игнатов - LZ3FN, да се съгласуват и 
обявят максимално бързо точните дати и условията за участие. 
2.2 Определя стартова такса 10лв за състезателите. 
 
По т.3 
Дискусия 
-  Бойчо Хаджийски - LZ1BJ изказване: 
Отчитам LZDX Contest от 1992. От началото бяха по около 150 лога. Отчитането 
беше относително лесно и така беше до 2002, когато стигнахме до около 400 
лога. Само като сравнение - тази година получихме 1715 лога. 
През 2001г. група ентусиасти обсъдиха и приеха промени  в условията и датата 
на провеждане на контеста. 
Александър Караджов - LZ1FW направи софтуер за отчитане му. 
Този софтуер бе ползван  до 2008 г., след което Христо Игнатов - LZ3FN 
заплати за написването на модул за LZ DX Contest за руската програма QSO 
Tornament. Впоследствие бе написан модул и за отчитане на присъственото КВ 
състезание и двете национални първенства. 
Отчитането на LZ DX Contest от няколко години взе да ми тежи. Ангажира ми 
много голяма част от свободното време. Затова реших да си подам оставката 
като LZ DX Conest менажер. 
Наемам се, до намирането на желаещ да се занимава занапред с отчитането на 
контеста, да продължа да го отчитам, но УС да ми го възлага от година за 
година. 



- Христо Здравков - LZ1YQ разяснява мотивите си за промяна условията на 
LZDX. 
Предложените промени са публикувани отделно. 
Целта на всичи тези промени е да се повиши атрактивността и да се покаже 
лицето на българският радиолюбител пред света. 
Руско Русев - LZ1RT и Ангел Гугов - LZ1CY изказват забележки отностно 
отчитането на резултатите и спонсорирането на допълнителните плаки. Редно е 
първоначално да има готовност и чак след тогава да се предлага промяна. Под 
готовност се разбира намирането на желаещ, наемащ се с отчитането, 
внедряването на новия софтуер, поемането на допълнителните плаки и т.н. 
Бойчо Хаджийски - LZ1BJ изказва мнение, че ако сменим сега условията 
първата година ще бъде има провал с отчитане на резултатите. Също така LZ1BJ 
е против делението по мощности и прекомерното увеличаване на категориите. 
Това ще усложни отчитането на контеста и ще увеличи необходимите разходи за 
разпращането на дипломите и плаките. 
Краси Латинов - LZ1GL припомня, че сме се събрали да направим по-добро 
състезанието. 
 
Решения по т.3 : 
3.1 По предложение на Бойчо Хаджийски - LZ1BJ и Христо Здравков - LZ1YQ 
бе гласувана и приета промяна в условията на LZ DX Contest, касаеща 
българските участници: 
Класирането на LZ станции в LZ DX contest да се извършва в три категории: 
- А - SO - един оператор; 
- B - MO - много оператори; 
- SWL - слушатели. 
Класирането ще се извършва на базата на QSO точки, без множители (по 
подобие на националните първенства и присъственото КВ състезание). 
Главният мотив е да се стимулира правенето на повече връзки от българските 
участници 
Награди за LZ: 
- плаки за победителите в кат. А и кат. В; 
- дипломи за първите трима във всяка категория. 
3.2 За да се стимулира активността на българските участници, Христо Здравков 
- LZ1YQ  пое ангажимента да организира изработването на надпис на инициала 
върху метална пластина на всички български участници, направили поне 500 
QSO по време на състезанието . 
 
3.2 За чуждестранните участници в LZDX да не се променят на този етап 
условията. 
 
3.3 Упълномощава Христо Здравков да организира работна група, която да 
обсъди, координира и излезе с позиция по отношение евентуални промени.  
Тази група ще се събере по време на радиолюбителското изложение в Казанлък. 
 
3.4 УС на БФРЛ не приема оставката на Бойчо Хаджийски, като отговорник за 
отчитането на LZ DX контест. 
 



По т.4 
Дейността на БФРЛ през 2015 беше засегната по време на дискусиите по 
останалите точки и по нея. 
 
По т.5 
Дискусия: 
Ангел Гугов - LZ1CY пита като какво е това КВ секция. В БФРЛ има 
направление КВ със съответен отговорник, който си движи нещата. 
 
Красимир Латнов - LZ1GL изказва мнение, че КВ отговорникът се грижи 
основно за провеждане на КВ шампионатите, QSL картичките и отчитане на 
LZDX контеста. Необходимо е да има група, която да се занимава и да 
дискутира само КВ дейности. 
 
Решения: 
- Упълномощава единодуно Христо Здравков - LZ1YQ да oрганизрира участието 
на на БФРЛ с LZ7HQ, като БФРЛ се наема да направи тениски на участниците.   
- Всички текущи и други въпроси по КВ дейността на БФРЛ да се обсъдят по 
време на срещата в Казанлък. 
 
По т.6. 
Дискусия: 
- Виктор Ценков - LZ3NN.  
През 2014г. БФРЛ не получи финансиране от страна на ММС. БФРЛ се справи 
финансово благодарение на останалите средства от органзииране на спортните 
мероприятия по HST и ARDF през 2013 и 2014г. 
През настоящата 2015г. още не се знае на какво и от къде може да се разчита и 
трябва да се привличат спонсори. 
- Виктор Ценков - LZ3NN обясни по какъв начин как се организират състезания 
по ARDF, така че те да са печаливши и след провеждането им да остават 
средства, които да се харчат за различните дейности на БФРЛ  - аминистративна 
и спортно-състезателна. 
 
- Ангел Гугов - LZ1CY сподели своя опит, като участинк в организацията на 
международните състезания, организирани от БФРЛ. Цитат на LZ1CY: 
Уаствал съм в организацията на всички Световни и Европейски първенства по 
HST и ARDF от 1997г. до сега. Нещата всеки път са едни и същи, като най-
общото е, че всички съдии участва безвъзмедно, като не само не получават 
съдийски хонорар, но в много от случаите си плащат и транспортнте разходи. 
Всичко това всеки прави в името на това в БФРЛ да остане максимално 
количество финансов ресурс, който да се използва в бъдещите дейости на БФРЛ. 
 
- LZ1CY също така сподели за усилията, които ръководството на LZ1KSP в 
лицето на Стоян Топалов - LZ1STQ полага за развитието на клуба, като LZ1STQ 
лично финансира много от дейностите на клуба.     
 
-Руско Русев предложи да финансира авансово органзизизацията на ARDF 
шампионатите през 2014г. (четри на брой) в размер до 5000лв., преди 



провеждането на Световното първенство през 2016г. където се очаква 
значителен финансов приход на БФРЛ. С реализираният остатък от тези 
средства БФРЛ да му възстанови направените разходи, след предоставяне на 
точен отчет. 
Решения по т.6 
Единодушно приема предложението на Руско Русев - LZ1RT да финансира 
авансово организирането на ARDF шампионатите до 5000 лв, като средствата се 
да му се върнат от останалият чист приход, след организирането на Световното 
първенство в България през 2016г. 
 
Решения по т. 7 
7.1 Приема единодушно за пълноправен член на БФРЛ СНЦ Болкан Контест 
Груп от гр. Карлово, считано от от 27.02.2015. 
 
По т.7.2 
Приема единодушно да подкрепи предложението за членство на Будунди в 
IARU и да изпрати съответното писмо в срок. 
  


