
 
Протокол No.14 

от проведено заседание на УС на БФРЛ на 18.05.2017 
 

Дата и време на провеждането 18 Май 2017 г., от 19:05 ч. до 21:20 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  
Бойчо Хаджийски, LZ1BJ 

Присъствали членове на КС  

Председателстващ заседанието Виктор Ценков – LZ3NN 

Протоколчик Юлиана Неофитова 

Присъствали други 
радиолюбители 

Николай Соколов LZ1SW 
Веско Пенковски – LZ2JE 
Славчо Люцканов – LZ1MC 
Калин Димитров – LZ1DKL 
Владимир Радев – LZ1OT 
Иван Панев – LZ1PM 

Дневен ред 1. Отчет за свършената работа след 
предишното заседание на УС на БФРЛ; 

2. Отчитане  резултатите от LZ DX Contest 
2016 г.; 

3. Резултати от предизвиканата от LZ1RF 
проверка на БФРЛ от НАП за изминалите 5 
години; 

4. Информация за проведеното първо 
заседание по искова молба на LZ1KAA 
срещу решенията на ОС на БФРЛ, 
проведено на 10.12.2016 г.; 

5. Вътрешен правилник на БФРЛ; 
6. Кандидатура на БФРЛ за домакинство на 

Генерална Конференция за ИАРУ-Р1 през 
2020 г. – дискусия за предлагане 
кандидатурата на БФРЛ; 

7. Насрочване на среща в близко време с 
представители на клубовете; 

8. Провеждане на курсове на радиолюбители в 
офиса на БФРЛ – вземане на решения за 
начина на провеждане; 

9. Изработване на нови правила за ползване 
на форума в сайта на БФРЛ; 

10.  Разни: 
10.1 Удължаване на срока за плащане с 



 

намаление членския внос към БФРЛ за 
2017 г. (предложение на Виктор Ценков 
– LZ3NN)  

10.2 Среща с Георги Иванов на 12.04.2017 г. 
10.3 Домакинство на България за 

Европейската купа по HST през 2018 г. 
10.4 Дискусия дали е удачно провеждането 

на КВ шампионатите да е на 7MHz  
предвид опита от последните години. 

10.5 Дискусия относно сформирането на 
екип за участие на LZ7HQ в IARU 
шампионата.  

 
След продължителни дискусии и гласуване по горепосочените точки бяха взети следните решения: 
 

Точка Решение Срок Отговорен изпълнение 

1 Има следните неприключени 
дейности, както следва: 
- От Иван Иванов e подготвен 

трансивер и УКВ станция, 
които ще бъдат дарени на 
клуба в гр.Хасково. 
Дарението ще се извърши в 
гр.Казанлък по време на 
изложението. 

-  Отпечатване на членски 
карти – отпечатването на 
членски карти на БФРЛ 
реално ще започне през м. 
юни 2017.  

Награждаване с дипломи на 
радиолюбители, които са 
допринесли за развитие на 
радиолюбителството.  За 
допълване на списъка Христо 
Здравков предложи да се 
изпрати съобщение до всички 
радиоклубове с молба да дадат 
предложения за 
радиолюбители,  които да 
бъдат добавени в списъка. 

Неприключените 
дейности 
продължават 

УС на БФРЛ 

2 Приема отчета на резултатите 
от LZ5VK, като до няколко дни 
същите ще бъдат публикувани. 

 Веселин Котаров – 
LZ5VK 

3 Иван Котев, LZ1IK даде 
подробно обяснение на 
извършената проверка на БФРЛ  

приключено УС на БФРЛ 



 

от НАП. Всички присъстващи 
членове на УС и гости имаха 
възможност да се запознаят с 
протокола от проверката.  

4. Предоставена бе пълна 
информация за проведеното 
първо съдебно заседание по 
исковата молба на LZ1KAA. 
Следващото заседание е на 
06.07.2017 

приключено УС на БФРЛ 

5 Работата по правилника 
продължава 

юни-юли 2017 Виктор Ценков, LZ3NN 
Панайот Данев, LZ1US 

6 Единодушно УС на БФРЛ взе 
решение БФРЛ да кандидатства 
за домакинство на Генерална 
Конференция за IARU-R1 през 
2020 г. За целта Панайот Данев 
и Виктор Ценков се натоварват 
със задачата да подготвят 
документите по кандидатурата и 
да се направи презентация. 

приключено Виктор Ценков, LZ3NN 
Панайот Данев, LZ1US
  

7 В края на м.Септември 2017 да 
се насрочи среща в офиса на 
БФРЛ с радиоклубовете. Целта 
на срещата е дискусия и 
предложение за 
радиолюбителската дейност в 
страната – основно за  КВ и УКВ 
дейност.  
Ще се изпратят покани до 
основните действащи 
радиоклубове в страната. 

 УС на БФРЛ 

8 УС на БФРЛ взе решение в 
офиса на БФРЛ да се 
провеждат дейности, съгласно 
чл.1, ал.3 от Устава на БФРЛ. 
При провеждане на курсове за 
радиокюбители клас 1, 
условието е курсистите да 
докажат членство в някой от 
клубовете, членове на БФРЛ. 
Курсовете за радиолюбители 
клас 2 са безплатни.  
Провеждането на всички 
занимания в офиса на БФРЛ се 
съгласуват с Председателя на 
УС на БФРЛ.  

 УС на БФРЛ 

9 УС все решение да се ускори 
работата по изготвяне на нови 

Юни, юли 2017 УС на БФРЛ 



 

правила за ползване на форума 
в сайта на БФРЛ. 

10.1 По изключение само за 2017 г. 
се удължава срокът за 
събиране на чл.внос с 
намаление до края на м. юни 
2017 г. - прието с 8 /осем/ гласа 
“ЗА”, въздържали се 1 /един/, 
против - няма. 

Приключено УС на БФРЛ 

10.2 Виктор Маринов информира за 
срещата с първия български 
космонавт Георги Иванов, 
проведена на 12.04.2017 г. и 
предаде снимка с личния 
автограф и пожеланията на 
Г.Иванов за успехи на 
българските радиолюбители. 

Приключено Виктор Маринов – 
LZ1NY 

10.3 БФРЛ да кандидатства за 
домакин на първенството за 
Европейска купа по HST -2018 г. 
Прието единодушно. 

Приключено Иван Иванов, LZ1PJ 

10.4 Да се изпратят  анкетни карти 
до участниците и да си кажат 
мнението за провеждане на 
шампионантите на 7MHz.  

Септември 2017 Бойчо Хаджийски, 
LZ1BJ  
Христо Здравков, 
LZ1YQ 

10.5 УС на БФРЛ приканва големите 
клубове съвместно да 
сформират отбора на LZ7HQ.  
Участниците трябва да са 
членове на БФРЛ. Ако има 
повече желаещи, сформирането 
на отбора ще е на ротационен 
принцип. 

 Христо Здравков, 
LZ1YQ 

 
Председател: Виктор Ценков 
 
Протоколчик: Юлиана Неофитова 
 


