
Протокол No. 6 
от проведено заседание на УС на БФРЛ 

 

Дата и време на провеждането 16 Март 2018 г. от 19:00 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 
Веселин Котаров, LZ5VK 
Руско Русев, LZ1RT 
Иван Котев, LZ1IK 
Иван Иванов, LZ1PJ 
Стефан Александров, LZ1WDX 
Бойчо Хаджийски, LZ1BJ 
Виктор Маринов, LZ1NY 

Присъствали членове на КС Васил Топалов, LZ1VPT 

Протоколчик Веселин Котаров, LZ5VK 

Присъствали гости Георги Алексов, LZ2OQ 
Панайот Данев, LZ1US 
Владимир Радев, LZ1OT 
Стефан Пейчев, LZ1VX 
Божидар Мадов, LZ1BBM 
Стоян Топалов, LZ1STQ 
Кирил Соколов, LZ7AA 

Дневен ред 1. 1. Свикване на Общо събрание на БФРЛ до 
средата на 2018г. 

2. 2. Организация на LZ7HQ за 2018г. 
3. 2.1 Организация на работните меса; 
4. 2.2 Отпечатване на QSL картички. 
5. 3. Предложение за излъчване на Бюлетин на 

БФРЛ в нов формат 
6. 4. Обсъждане статута на неплатилите членски 

внос клубове, членове на БФРЛ: 
7. 4.1 Балкански спортен клуб - Карлово 
8. 4.2 Клуб на радиолюбителите Теньо Биков – 

Казанлък 
9. 4.3 Сдружение "Клуб по спортна стрелба-

Загорец" – Нова Загора 
10. 4.4 Спортен клуб "ОРЛОВЕЦ ЕКСТРЕМУМ" - 

Габрово 
11. 4.5 Радиоклуб Бяла – Бяла 
12. 5.Разглеждане на отношението на Спортен 

Радиоклуб София към БФРЛ 
13. 6.Дипломен менажер на БФРЛ - бъдещата 

дейност 
14. 7.Финансово обезпечаване на работата на QSL 



бюрото на БФРЛ 
15. 8. Определяне екипа от България за YOTA 2018 

въз основа на подадените заявки 
16. 9.Разни 

9.1 Клевети на г-жа Анна Цанова, изричани по 
време на бюлетина, излъчван от нея   по адрес на 
УС на БФРЛ  и персонално към отделни  членове 
на УС на БФРЛ 
9.2 Предложение за подпомагане на радиоклуба 
към Професионална гимназия по телекомуникации 
– LZ1KTC с апаратура. 
9.3 Намаляване текущите разходи за БФРЛ. 
9.4 Своевременно обновяване и актуализиране на 
съдържанието на сайта на БФРЛ. 
9.5 Отмяна като нецелесъобразно решение по т.6.5 
от заседанието на УС на БФРЛ, проведено на 
23.02.2018 г. 
9.6 Допълнение  на решението по т. 6.3 от 
заседанието на УС на БФРЛ, проведено на 
23.02.2018 – удължава срока на плащането на 
членския внос към БФРЛ за тази година  до 30 юни 
2018 г.   

16.1.  
 
След дискусии и гласуване по горепосочените точки бяха взети следните решения 
 

Точка  Решение Срок Отговорен 
изпълнение 

1 Свикване на 
Общо събрание 
на БФРЛ до 
средата на 2018г 

Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел за 
общественополезна дейност 
"БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА 
РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ" /БФРЛ/ от 
членовете на сдружението свиква на 
основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във 
връзка с чл.13, ал.3 от Устава на 
БФРЛ Общо събрание на 
сдружението на 09 (девети) юни 2018 
година от 12.00 часа в хотелски 
комплекс „Старозагорски минерални 
бани” на мини „Марица изток”.   
при следния дневен ред: 
1. Отчет за дейността на БФРЛ през 
2017 год. 
3. Приемане бюджет и насоки за 

приключено LZ3NN 



дейността на БФРЛ за периода 2018-
2020 год. 
4. Избор на нови Председател, 
Управителен и Контролен съвет на 
БФРЛ.  
5. Разни 
При липса на кворум на основание 
чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание 
ще се проведе същия ден от 13:00 
часа на същото място и при същия 
дневен ред. 

2. Организациа на 
LZ7HQ за 2018 г. 

   

2.1 Организация на 
работните места 

Всичко върви по план няма LZ1YQ 

2.2 Отпечатване на 
QSL картички 

LZ1BJ  е отпечатал QSL картички приключено LZ1BJ 

3 Предложение за 
излъчване на 
Бюлетин на БФРЛ 
в нов формат. 

УС не отчита необходимост от 
излъчване на бюлетин и счита за 
нецелесъобразно излъчването мy от 
името на БФРЛ към този момент. 

приключено  

4. Обсъждане 
статута на 
неплатилите 
членски внос 
клубове, членове 
на БФРЛ 

   

4.1 Предложение за 
прекратяане 
членството в 
БФРЛ на 
„Балкански 
спортен клуб – 
Карлово” 

На основание чл. 10 ал. 1 и ал. 2 от 
Устава на БФРЛ прекратява 
членството на Балкански Спортен 
Клуб Карлово  
 
Гласуване: 8 гласа ЗА 

приключено  

4.2 Предложение за 
прекратяане 
членството в 
БФРЛ  на „Клуб на 
радиолюбителите 
– Теньо Биков” - 
Казнлък 

На основание чл. 10 ал. 1 и ал. 2 от 
Устава на БФРЛ прекратява 
членството на „Клуб на 
радиолюбителите Теньо Биков” – 
Казанлък 
 
Гласуване: 8 гласа ЗА 

приключено  

4.3 Предложение за На основание чл. 10 ал. 2 от Устава приключено  



прекратяане 
членството в 
БФРЛ  на 
„Сдружение Клуб 
по спортна 
стрелба-Загорец" 
– Нова Загора 

на БФРЛ прекратява членството на 
„Сдружение  Клуб по спортна 
стрелба-Загорец" – Нова Загора 
 
Гласуване: 8 гласа ЗА 

4.4 Предложение за 
прекратяане 
членството в 
БФРЛ  на Спортен 
клуб "ОРЛОВЕЦ 
ЕКСТРЕМУМ" - 
Габрово 

По време на заседанието се влезе в 
контакт с представители на клуба, 
които изявиха желание да продължат 
членството си в БФРЛ, като в най-
скоро време ще изпълнят уловията 
по чл.9, ал. 5 от Устава на БФРЛ 
 
Гласуване за прекратяване на 
членството: 0 гласа ЗА, 8 гласа 
ПРОТИВ  

16.04.2018 LZ1WDX 

4.5 Предложение за 
прекратяане 
членството в 
БФРЛ  на 
„Радиоклуб Бяла” 
- Бяла 

В момента няма контакт с клуба, като 
в най-скоро време да се осъществи . 
 
Гласуване за прекратяване на 
членството: 0 гласа ЗА, 8 гласа 
ПРОТИВ 

31.03.2018 LZ1NY 

5 Разглеждане на 
отношението на 
Спортен 
Радиоклуб София 
към БФРЛ 

След провеждане на задълбочени 
разискванията УС на БФРЛ изключва 
от състава на БФРЛ „Спортен 
радиоклуб София” 
 
Гласуване: 7 гласа ЗА, 1 въздържал 
се 
 
В следствие на това решение, на 
основание  чл. 10 ал. 3 от Устава на 
БФРЛ прекратява членството в БФРЛ 
на Спортен Радиоклуб София, 
считано от 16.03.2018. 

приключено  

6 Дипломен 
менажер на БФРЛ 
- бъдещата 
дейност 

Със задоволство изслуша и прие 
предложенията на LZ2OQ за 
бъдещата дипломна дейност на 
БФРЛ. 
Основното: 
Предложенията за типовете дипломи 
се приемат: 
- Безплатна електронна и платена 
хартиена. За хартиените - марки.  
За следващото заседание да се 

 LZ2OQ 



подготвят подробности и условия 

7 Финансово 
обезпечаване на 
работата на QSL 
бюрото на БФРЛ 
 

Въпреки увеличените цени от страна 
на Български пощи ЕАД, засега не е 
необходимо увеличение на цената за 
кг изпращани QSL. В края на 
годината ще се прецени дали да се 
променят цените за следващата 
година. 

 УС на БФРЛ 

8 Определяне екипа 
от България за 
YOTA 2018 въз 
основа на 
подадените 
заявки и 
предложения на 
отговорниците на 
направлението 

Приема предложението за 
определяна на следния състав: 
Ръководител на отбора: 
Кирил Венев 
Участници: 
Ангелика Попова; 
Ванеса Павлова; 
 
Резерви (в този ред): 
Ценко Ценков; 
Станимир Порязов; 
Нели Берова. 
 
Водачът на отбора да поеме 
организацията на пътуването. 
 
Гласуване: 8 гласа ЗА 

приключено  

9.1 Клевети на г-жа 
Анна Цанова, 
изричани по 
време на 
бюлетина, 
излъчван от нея   
по адрес на УС на 
БФРЛ  и 
персонално към 
отделни  членове 
на УС на БФРЛ  

Да се проведе консултация с юрист 
относно клеветите на г-жа Цанова и 
предприемане на последващи 
действия. 

постоянен LZ1WDX 

9.2 Предложение на 
подпомагане на 
радиоклуба към 
Професионална 
гимназия по 
телекомуникации 
– LZ1KTC с 
апаратура. 

Дава за временно ползване на 
LZ1KTC КВ трансивър FT757GX 

приключено  

9.3 Намаляване С цел намаляване разходите на приключено  



текущите разходи 
за БФРЛ. 

сдружението, УС гласува да 
освободи Юлияна Неофитова от 
длъжността секретар считано от 1 
май 2018. 
 

9.4 Своевременно 
обновяване и 
актуализиране на 
съдържанието на 
сайта на БФРЛ. 

За поддръжката на сайта нa БФРЛ 
УС на БФРЛ взе решение да включи 
като помощници на LZ5VK още 
LZ1DOT и LZ5DB. 

приключено  

9.5 Отмяна като 
нецелесъобразно 
решение по т.6.5 
от заседанието на 
УС на БФРЛ, 
проведено на 
23.02.2018 

Отменя решението по  т. 6.5 на  
заседанието  УС на 23.02.2018 г. за 
откриване на специална набирателна 
сметка. Всеки, който има желание да 
дари средства на БФРЛ, може да го 
направи на съществуващата в 
момента сметка.  

приключено  

9.6 Допълнение  на 
решението по т. 
6.3 от 
заседанието на 
УС на БФРЛ, 
проведено на 
23.02.2018 –  
удължава срока 
на плащането на 
членския внос към 
БФРЛ за тази 
година  до 30 юни 
2018 г.   
 
 

УС прие допълнението, че 
удължаването на срока за плащане 
на членския внос към БФРЛ за 2018 
г. се отнася за т.3.2 от Правилника  
за размера и събирането на членски 
внос в БФРЛ 
 

приключено  

     
 
 
 
Водещ заседанието: ……………………………………..  
Виктор Ценков - LZ3NN 
 
 
 
Протоколчик:………………………………………… 
 Веселин Котаров - LZ5VK 
 


