
 

Протокол No.12 
от проведено заседание на УС на БФРЛ 

 

Дата и време на провеждането 19 Октомври 2016 г. от 18:55 ч. до 22:00 ч. 

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

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

Присъствали членове на КС  

Протоколчик Веселин Котаров, LZ5VK 

Присъствали други 
радиолюбители 

Анна Цанова, LZ3GU 
Панайот Данев, LZ1US 
Донка Генадиева, LZ1CM 
Юлиана Неофитова 
Владимир Радев, LZ1OT 
Асен Гюров, LZ1JP 

Дневен ред 1. Отчет за изпълнението на задачите, поставени 
на предното заседание на УС на БФРЛ на 
25.03.2016 

2. Насрочване на дата за Отчетно изборно 
събрание на БФРЛ до края на 2016г. 

3. Отчитане на 18-тото световно първенство по 
радиозасичане 

4. Отчитане на световното първенство по 
скоростна телеграфия 

5. Отчитане на КВ присъствено състезание 
Пловдив 2016 

6. Приемане на нови членове на БФРЛ 
7. Утвърждаване на условията за провеждане на 

LZ DX Contest 2016 
8. Утвърждаване на класирането КВ шампион за 

2016г. 
9. Обсъждане на спортно-състезателния календар 

за 2017г. 
10. Дискусия и приемане на условията за КВ 



 

шампион за 2017г., ако има такава готовност 
11. Обсъждане на вътрешен правилник за ползване 

на офиса на БФРЛ, след сключването на новия 
10-годишен договор за ползване на 
помещението между МО и БФРЛ. 

12. Разни 
12.1. Отговор на запитването на председателя на 

УС LZ3NN относно декласирането на LZ1RF 
от LZ DX Contest 2015 

12.2. Установяване на нов час на излъчване на 
бюлетина на БФРЛ 

 
След дискусии и гласуване по горепосочените точки бяха взети следните решения 
 

Точка Решение Срок Отговорен изпълнение 

1.1 УС на БФРЛ приема отчета за 
извършените дейности.  

приключено УС на БФРЛ 

1.2 Календари за състезания - 
LZ1YQ ще поддържа списъка с 
LZ състезания в сайта на БФРЛ. 

02.11.2016 Христо Здравков, 
LZ1YQ 

1.3 Общите условия на 
активностите, организирани от 
БФРЛ (състезания, дипломи, 
класации) да бъдат уеднаквени 

2017г. Отговорници на 
направления 

2.1 Отчетно изборно събрание на 
БФРЛ ще се проведе на 
10.12.2016г. от 13:00ч. в гр. 
Велико Търново. 

приключено УС на БФРЛ 

2.2 Всички отговорници по 
направления да подготвят 
отчети за изминалия период 

21.11.2016г. Отговорници 
направления 

3.1 УС на БФРЛ приема отчета по 
организацията и представянето 
на 18-тото световно първенство 
по радиозасичане.  

приключено Виктор Ценков, LZ3NN 

3.2 Тече процес по обработка на 
финансовото отчитане на 
първенството. 

04.11.2016г. Иван Котев, LZ1IK 

4.1 УС на БФРЛ приема отчета за приключено Иван Котев, LZ1IK 



 

представянето на българския 
отбор на световното 
първенство по скоростна 
телеграфия.  

Иван Иванов, LZ1PJ 

4.2 През 2017г. Световното 
първенство по скоростна 
телеграфия ще се проведе в 
Унгария.  

няма няма 

5 УС на БФРЛ приема отчета за 
организацията на присъствено 
КВ състезание Пловдив 2016. 

приключено Христо Здравков, 
LZ1YQ 

6.1 УС единодушно приема 
членството на “Радиоклуб 
ЛЗ2КСБ” от гр. Балчик  

приключено УС на БФРЛ 

7.1 Утвърждаване на условията за 
провеждане на LZ DX Contest 
2016 - утвърдени и приети. Да 
се филтрират личните данни 
при публикуване на отчети. Да 
бъдат публикувани финални 
правила на сайта на LZ DX 
Contest. 

24.10.2016г. Веселин Котаров, 
LZ5VK 

7.2 За главен съдия на LZ DX 
Contest 2016 е избран Веселин 
Котаров, LZ5VK. Същият следва 
да организира избор и 
назначаване на съдийска 
комисия за отчитане 
резултатите от състезанието. 

26.10.2016 LZ5VK 

8 УС на БФРЛ утвърждава 
класирането КВ шампион за 
2016г., като изказва специални 
благодарности на Любомир 
Славов, LZ6AJ за оказаната 
помощ. 

приключено УС на БФРЛ 

9 Обсъждане на 
спортно-състезателния 
календар за 2017г. - да бъде 
предоставен до конференцията 

25.11.2016г. Отговорници на 
направления 

10.1 В годишната класация за КВ приключено УС на БФРЛ 



 

шампион ще се включват 
резултатите от състезания 
проведени през календарната 
година. В класацията за 2017г. 
ще бъдат включени и две 
състезания от спортния 
календар за 2016г. - LZ DX 
Contest и Electron Progress 
Contest 

10.2 Новите правила за 
установяване КВ шампион ще 
бъдат оформени и публикувани. 

 Христо Здравков, 
LZ1YQ 

11 Обсъждане и приемане на 
вътрешен правилник за 
ползване на офиса на БФРЛ, 
след сключването на новия 
10-годишен договор за 
ползване на помещението 
между МО и БФРЛ. 

2017г.  УС на БФРЛ 

12.1 Отговор на запитването на 
председателя на УС LZ3NN 
относно декласирането на 
LZ1RF е представен от LZ5VK 

приключено Веселин Котаров, 
LZ5VK 

12.2 От началото на 2017г. 
бюлетинът ще бъде излъчван 
от 19:00ч. 

01.01.2017г. УС на БФРЛ 

 


