
 

Протокол No.10 
от проведено заседание на УС на БФРЛ 

 

Дата и време на провеждането 29 Януари 2016 г. от 19:00 ч. до 21:00 ч. 

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

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

Присъствали членове на КС  

Протоколчик Веселин Котаров, LZ5VK 

Присъствали други 
радиолюбители 

Анна Цанова, LZ3GU 
Владимир Радев, LZ1OT 
Иван Тодоров, LZ2HT 
Сашко Саздов, LZ5CT 
Десислава Латинова, LZ1DRI 
Валентин Събев, LZ1VLS 

Дневен ред 1. Отчет за изпълнението на задачите, поставени 
на предното заседание на УС на БФРЛ на 
15.10.2015 

2. Текущи организационни въпроси на БФРЛ 
3. Обсъждане на присъственото състезание за 

2016г., кандидати, провеждане 
4. Разни 
4.1. Статус на помещението-офис на БФРЛ 
4.2. Избор на младежки координатор на БФРЛ 
4.3. Информация за събитието YOTA през 2016 г. 
4.4. Финансиране на участието в международното 

HST състезание в Оман през 2016 г. 
4.5. Участие на БФРЛ в изложението 

“Хамрадио-Фридрихсхафен” през 2016г. 
4.6. Награда за присъственото състезание LZ HF 

Field Day от LZ1PJ 
4.7. Възможности за поръчка на рекламни 

материали на БФРЛ 
4.8. Отговор на запитване от LZ1DX за 



 

съхранявани в БФРЛ дипломи и награди за 
участие на български станции в 
международни състезания 

4.9. Отчет за проведените УКВ състезания през 
2015 г. 

4.10. Отговор на запитване към FRR от дата 
16.11.2015 във връзка с необработени отчети 
на LZ станции, участвали в УКВ състезания на 
FRR 

 
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: 

- Методиката за 
определяне на КВ 
шампион не е 
финализирана, УС дава 
срок на LZ1YQ до 
15.02.2016 да 
финализира и представи 
методиката. 

- Спортните календари са 
представени. Има HST 
състезания, чиято дата 
за провеждане още не е 
определена. Срок за 
въвеждане от 
отговорниците по 
направления на датите 
на провеждане е 
15.02.2016г. 

- Отчет от LZ1KY относно 
направеното по 
дипломната програма не 
е получен. 

- Не е получено ценово 
предложение от LZ1FY 
относно изработването 
на плакети. 

приключено УС на БФРЛ 

2.1 Виктор Ценков, LZ3NN ще 
изготви длъжностна 

05.02.2016г. Виктор Ценков, LZ3NN 



 

характеристика за секретар на 
БФРЛ. Същата ще бъде 
публикувана като приложение 
към обявата за подбор на 
кандидати. 

2.2 До избирането на секретар, 
офисът ще бъде отварян по 
график, оповестен в интернет 
сайта на БФРЛ. 

05.02.2016г. Веселин Котаров 

2.3 До избирането на секретар на 
БФРЛ сумите за членски внос 
ще се приемат от LZ3NN, LZ1BJ 
и LZ1OT. 

безсрочно Виктор Ценков, LZ3NN 
Бойчо Хаджийски, 
LZ1BJ 
Владимир Радев, 
LZ1OT 

2.4 Да се проучат възможностите за 
дистанционно плащане на 
членския внос на БФРЛ. 

12.02.2016г. Веселин Котаров, 
LZ5VK 

2.5 Да се извади електронен 
подпис на БФРЛ, за да се 
улесни издаването на 
специални инициали от КРС. 

05.02.2016г. Виктор Ценков, LZ3NN 

2.6 Специалните инициали, които 
ще бъдат заявени за ползване 
от БФРЛ през 2016г. са: 
LZ2016KM 
LZ16YOTA 
LZ90R 
LZ7HQ - 5 години 
LZ18ARDF 
LZ0I - 5 години 
Инициали за присъствено 
състезание ще бъдат заявени 
за ползване за период от 5 
години. С оглед на последните 
промени в ТИ, конкретните 
инициали ще бъдат 
допълнително уточнени. 

12.02.2016г. Виктор Ценков, LZ3NN 

2.7 Излъчването на бюлетина на 
БФРЛ ще бъде съгласувано 
между LZ1WDX и LZ3GU. 

безсрочно Стефан Александров, 
LZ1WDX 
Анна Цанова, LZ3GU 

3 БФРЛ обявява покана за 05.02.2016г. Веселин Котаров, 



 

представяне на предложения за 
организиране на присъствено 
КВ състезание до 20.02.2016 г. 

LZ5VK 

4.1 Статус на помещението-офис 
на БФРЛ да бъде уточнен. 

 Иван Котев, LZ1IK 

4.2 УС на БФРЛ избира 
единодушно Гергана Русева и 
Десислава Латинова за 
младежки координатори на 
БФРЛ. 

приключено УС на БФРЛ 

4.3 YOTA 2016 ще се проведе от 16 
до 23 юли 2016г. в Австрия. 
Квотата на България е 
ограничена до 3 участници и 1 
водач. Селекцията на 
участници ще бъде проведена 
от младежките координатори. 

следващо 
заседание на УС 

Гергана Русева 
Десислава Латинова 

4.4 УС на БФРЛ да определи 
размера на помощта за участие 
в международното HST 
състезание в Оман. Планирано 
е участие на отбор от 7 
състезателя. 

следващо 
заседание на УС 

Виктор Ценков, LZ3NN 
Иван Котев, LZ1IK 

4.5 БФРЛ ще бъде представане на 
изложението 
Хамрадио-Фридрихсхафен 
2016г. от членове на УС, които 
ще пътуват на собствени 
разноски дотам и обратно. 

приключено Стефан Александров, 
LZ1WDX 
Веселин Котаров, 
LZ5VK 

4.6 LZ1PJ осигурява един 
манипулатор за автоматичен 
морзов ключ като част от 
наградния фонд за 
присъственото състезание LZ 
HF Field Day. 

приключено Иван Иванов, LZ1PJ 

4.7 LZ1PJ ще проучи 
възможностите за изработка на 
рекламни материали (значки, 
флагчета и др.) с лого на БФРЛ. 

следващо 
заседание на УС 

Иван Иванов, LZ1PJ 

4.8 БФРЛ не събира дипломи и приключено УС на БФРЛ 



 

награди, адресирани за 
български радиолюбители, без 
тяхно изрично желание. 
Дипломи и награди, получени 
чрез QSL бюрото се предават 
лично с цел запазване на 
целостта им. 

4.9 Обработени и приключени са 
отчетите за УКВ състезанията 
през 2015г. УКВ шампион ще 
бъде оповестен на следващото 
заседание на УС на БФРЛ. 

следващо 
заседание на УС 

Виктор Маринов, 
LZ1NY 

4.10 Няма отговор на писмото на 
БФРЛ до FRR (от дата 
16.11.2016 ) във връзка с 
необработени логове на 
български станции, участвали в 
УКВ състезания на FRR. БФРЛ 
е адресирала писмото до 
Председателя на FRR, неговия 
заместник и до отговорника по 
УКВ. 

приключено Виктор Ценков, LZ3NN 

 


