
 

Протокол No.9 
от проведено заседание на УС на БФРЛ 

 

Дата и време на провеждането 15 Октомври 2015г. от 19:00ч. до 23:00ч. 

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

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

Присъствали членове на КС  

Протоколчик Здравка Бучкова, LZ1ZQ 

Присъствали други 
радиолюбители 

Владимир Радев, LZ1OT 
Ивайло Маринов, LZ5VV 
Иван Тодоров, LZ2HT 
Асен Гюров, LZ1JP 
Цветомир Василев, LZ1SSZ 
Павел Величков, LZ1FY 
Любомир Иванов, LZ1NP 
Савко Димитров, LZ1UK 
Милчо Миланов, LZ1RF 

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

2. Определяне критерии за КВ шампион на 
България 

3. Спортен календар на БФРЛ за 2016г. - 
дискусия и определяне дата за публикуването 
му 

4. Дискусия за следващото присъствено КВ 
състезание през 2016г. и определяне критерии 
за дати и условия за провеждане 

5. Текущи и бъдещи YOTA инициативи 
6. Становище на УС на БФРЛ по писмата, 

изпратени от Ангел Гугов, LZ1CY 
7. Разни 
7.1. Текущи въпроси на Милчо Миланов, LZ1RF, 



 

касаещи организацията на ARDF EURO CUP. 
7.2. Отчет на дипломния менажер - направено 

досега и следващи стъпки 
7.3. Определяне на принципите на разделяне на 

останалия финансов ресурс след 
мероприятие, организирано от БФРЛ. 

7.4. Предварително обсъждане организацията на 
Световното първенство по радиозасичане 
през 2016г. 

7.5. Срок за внасяне на предложение към 
предстоящи събрания на УС на БФРЛ 

 
След дискусии и гласуване по горепосочените точки бяха взети следните решения 
 

Точка Решение Срок Отговорен изпълнение 

1 УС на БФРЛ приема отчета за 
извършените дейности, 
касаещи: 

- становище на БФРЛ във 
връзка с решение 304 на 
КРС от 16.07.2015г.  

- Промяна правилата на 
LZ DX Contest и 
имплементиране на нов 
софтуер за отчитане 
резултатите на 
състезанието 

приключено УС на БФРЛ 

2 Приема предложената от 
Христо Здравков, LZ1YQ 
методика за определяне на КВ 
шампион на България със 
следните забележки: 

- Да бъдат премахнати 
категориите по мощност 

- Да бъде премахнат 
специалния приз за 
най-активен радиоклуб 

- Да бъде наложено 
ограничение титлата “КВ 
шампион” да не се 
присъжда на един и 
същи състезател повече 
от две поредни години 

Предложението ще бъде 

23.10.2015г. Христо Здравков, 
LZ1YQ 



 

променено съгласно 
горепосочените забележки и ще 
бъде представено за 
съгласуване в срок до 
23.10.2015г. 

3 Спортните календари следва да 
се координират вътрешно и 
представят от отговорниците на 
направления КВ, УКВ, 
Радиозасичане и Скоростна 
телеграфия. 

13.11.2015г. Отговорници 
направления 

4 Отхвърля се предложението за 
провеждане на присъственото 
КВ състезание по време на 
изложението “Хоби радио” в гр. 
Казанлък. Определя дата на 
провеждане 20-21.08.2016г., за 
предпочитане в централна 
България. Възлага 
публикуването на запитване 
към евентуално заинтересовани 
организатори чрез форума и 
сайта на БФРЛ. 

15.11.2015г. Стефан Александров, 
LZ1WDX 

5.1 Упълномощава Здравка 
Бучкова, LZ1ZQ да подаде в 
КРС необходимите документи 
за регистриране на инициал 
LZ2015YOTA с валидност до 
31.12.2015г. 

01.11.2015г. Здравка Бучкова, 
LZ1ZQ 

5.2 УС на БФРЛ приема призивите 
за по-голяма прозрачност и 
предоставяне на навременна 
информация за YOTA 
инициативи. Информацията ще 
бъде публикувана в сайта на 
БФРЛ от YOTA координатора. 

безсрочно УС на БФРЛ 

6 Приема становището на УС на 
БФРЛ по писмата, изпратени от 
Ангел Гугов, LZ1CY. 
Становището ще бъде 
изпратено на Ангел Гугов, 
LZ1CY по електронен път. 

23.10.2015г. Виктор Ценков, LZ3NN 



 

7.1 Приема отговорите на Виктор 
Ценков, LZ3NN, касаещи 
въпросите по организацията на 
ARDF EURO CUP, зададени от 
Милчо Миланов, LZ1RF. 
Отговорите са предадени на 
Милчо Миланов, LZ1RF в 
писмен вид. 

приключено Виктор Ценков, LZ3NN 

7.2.1 УС на БФРЛ определя срок за 
представяне на отчет на 
дипломния менажер относно 
направеното до сега по 
дипломната програма на БФРЛ, 
както и следващи стъпки. 

23.10.2015г. Румен Русев, LZ1KY 

7.2.2 УС на БФРЛ приема идеята на 
Павел Величков, LZ1FY да 
бъдат изработвани срещу 
допълнително заплащане 
плакети за състезания, 
организирани от БФРЛ, на 
желаещите в класацията им 
след 3-то място. Възлага на 
Павел Величков, LZ1FY да 
изготви ценово предложение за 
услугата по изработка и 
изпращане. 

13.11.2015г. Павел Величков, 
LZ1FY 

7.3 УС на БФРЛ приема 
разпределението на 
финансовия ресурс след 
мероприятия, организирани от 
БФРЛ да бъде разпределян 
както следва: 
80% за направлението - 
организатор 
10% за административни нужди 
на БФРЛ 
10% за другите направления  

безсрочно УС на БФРЛ 

7.4 Приема отчета на Руско Русев, 
LZ1RT относно извършените до 
момента действия по 
организирането и провеждането 
на Световното първенство по 
радиозасичане през 2016г. 

приключено Руско Русев, LZ1RT 



 

7.5.1 УС на БФРЛ приема срокът за 
внасяне на предложения за 
обсъждане в точка “Разни” към 
предстоящо заседание на УС да 
бъде не по-малко от 7 
календарни преди 
провеждането му. 

безсрочно УС на БФРЛ 

7.5.2 На въпроси към УС на БФРЛ ще 
бъде отговаряно ако те са 
изпратени чрез сайта на БФРЛ. 

безсрочно УС на БФРЛ 

7.5.3 УС на БФРЛ приема записите от 
заседанията на УС на БФРЛ да 
се съхраняват от Христо 
Здравков, LZ1YQ. Записите 
няма да бъдат публикувани. 
Прослушване и/или копиране на 
записите ще се осъществява 
след решение на УС на БФРЛ. 

безсрочно УС на БФРЛ 

 


