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                                                                                                                                 КРС ГРАД СОФИЯ 

 

ОТНОСНО: Процедура за обществено обсъждане на проект на правила за използване на 
радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба.  

 

Господин Председател , 

С настоящото, група радиолюбители от град Разград Ви уведомяваме за нашето становище и 
предложение относно Проект за правила за използване на радиочестотен спектър за 
радиосъоръжения от любителската радиослужба.  

Нашето становище и предложение касае издаването за ползване на опознавателни знаци  и по 
конкретно временни опознавателни знаци.  

На първо място не считаме за необходимо започването на издаване на лични опознавателни 
знаци с цифрата 3 и 4 и три букви. В настоящата политико-икономическа обстановка в 
последните 20 години броят на радиолюбителите в България намалява. Дори броят на 
свободните двубуквени лични опознавателни знаци е доста по голям от необходимостта, а 
комбинациите от трибуквени знаци с цифрата 1 и 2 дори десетократно надвишават нуждата от 
опознавателни знаци. Никъде в наредба или друг нормативен документ не е посочено че 
личният опознавателен знак следва да бъде от първите букви на имената. Личното желание на 
заявилият любител издаване на опознавателен знак естествено следва да се взема под 
внимание но няма задължителен характер. В тази връзка ако 50 лица Иван Иванов Иванов заявят 
че искат издаване на личен опознавателен знак как, на кого и какъв ще издадете?  В момента 
има издадени огромен брой трибуквени лични опознавателни знаци и дори двубуквени които 
въобще не се използват но надуват регистъра. От друга страна боравейки с регистър от по малко 
опознавателни знаци ще доведе по лесно администриране.  

 

На второ място, по отношение на издаването на временни опознавателни знаци: Считаме че 
контрола по издаване на временни опознавателни знаци през последното десетилетие е силно 
занижен, да не кажем че го няма никакъв. Останахме с убеждение че е достатъчно да заявиш 
даден временен знак и ще го получиш, независимо какъв е и за какво се ползва. Убедени сме че 
ако поискаме дори LZ2PEDERAST ще ни бъде издаден …независимо какъв повод посочим и няма 
причина да ни откажете.  С две думи считаме, че се е възцарила не само анархия при издаването  
на временни опознавателни знаци , но и при заявяването им от любители физически и 
юридически лица. Кратък анализ на регистъра показва че са издадени и се издават временни 
опознавателни знаци без някакви морални или други правила. Например едно юридическо лице 
/ радиоклуб/ за последните 10 години е получило над 120 различни временни опознавателни 
знака и всички са свързани с религия, нямащо нищо общо с радиолюбителството. Това не само 
дразни всички останали радиолюбители в България но и всички се чувстват по някакъв начин 
ОЩЕТЕНИ. Накърнява се имиджа на  префикса LZ по света, което е от огромно значение и не 
може да са сравнява с  идеята да задоволим някакви прищявки на един радиоклуб който работи 
с над 12 инициала в годината / LZ1KCP- Радиоклуб Благовестник/ или друго лице работещо също 
с огромен брой опознавателни знаци.  Друг е въпросът че когато едно юридическо или 



 

 

физическо лице работи с 12-15 инициала в годината то вече гони някакви други интереси / може 
би и финансови/, но не и чисто радиолюбителски, чиито предмет е процедурата по издаване на 
опознавателни знаци на поверената Ви институция.  

Друг кратък поглед на регистъра на издадените опознавателни знаци в последното десетилетие 
показва че част от издадените временни опознавателни знаци въобще не се ползват по 
предназначение. Например издаден временен знак с една буква, който съгласно правилата 
следва да се ползва за състезания, а в същото време опознавателния знак се използва за друго , 
но не и в състезания.  

Въз основа посоченото по горе, считаме че трябва да има единни твърди правила при издаване 
на временни опознавателни знаци за честване на бележите дати и събития. Нашите виждания 
като радиолюбители ползващи временни опознавателни знаци относно ПРАВИЛАТА  са 
следните:  

- Забрана за издаване на временни опознавателни знаци свързани с религия , политика и 
други области нямащи нищо общо  с радиолюбителството.  

- Издаване на временни опознавателни знаци за честване на бележити дати и събития 
единствено за дати и събития с огромно значение за българската и световна история.  

- Физическо или Юридическо лице/радиоклуб/ да има право на един личен знак , един 
временен еднобуквен за състезания и само на един временен за честване на дата или 
събитие в рамките на календарната година.  

- Въвеждане на по високи такси за издаване на временен опознавателен знак за честване 
на бележити дати и събития. В рамките на 100 до 150 лева на опознавателен знак за 
година.  

Настоящите предложения са взаимствани от действащите разпоредби на други европейски и 
световни регулаторни органи.  

Имайте предвид, че настоящите предложения са обсъдени с голям брой радиолюбители в цяла 
България и отразяват желанието на лицата за промяна в тази насока. По този начин ще бъде 
създаден ред при издаването на временните опознавателни знаци.  В тази връзка Българска 
Федерация на Радиолюбителите не е страна по издаване на опознавателни знаци, нито е орган 
който да дава становища по правилното издаване на опознавателни знаци. Всяко позоваване на 
отговори на допитвания до БФРЛ относно издаване на опознавателни знаци са неправилни 
незаконосъобразни и подлежат на съдебно оспорване.  

Четейки това не забравяйте че все пак става въпрос за хобито - радиолюбител, а не за някаква 
друга религиозно-политическа или друга дейност, в каквото се превръща дейността на някои 
клубове и физически лица в качеството им на радиолюбители.  

 

                                                                                                          С уважение: 

02.09.2021                                                                   Петър Петров                 /п/ 

Гр.Разград                                                                   Светлозар Попов                   /п/                        
                                  Иванка Попова  /п/ 

                                                                                       Хари Стойчев               /п/ 

                                                                                       Васил Василев                /п/ 


