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Приложение към Решение № 371/21.10.2021 г. на КРС 

 
 

ТАБЛИЦА 

с постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) становища по проект на Правила за използване на радиочестотен 

спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба (Проекта), приет с Решение № 276/29.07.2021 г. на КРС 

Заинтересованo 

лицe 
Становищe Статус Мотиви 

По чл. 22. ал. 1 от Проекта: 

Любомир  Славов 

Предлагам   съюзът   “и”   да   бъде   заменен   с   “или”   т.е.   лицето,   

което   не   притежава радиолюбителска правоспособност, да има право да 

работи на клубна радиостанция под ръководството на отговорника  или на 

правоспособен  радиолюбител,  притежаващ клас 1. 

Новият текст да стане: 

Чл. 22. (1) Лице, което не притежава разрешително за правоспособност на 

радиолюбител или хармонизирано радиолюбителско свидетелство 

(HAREC), има право да работи на клубна радиолюбителска радиостанция в 

присъствието на отговорника на радиостанцията или под ръководството  на 

радиолюбител,  притежаващ клас 1. 

 Мотиви: Надзорът  от страна  на  един  опитен  радиолюбител  би  бил 

достатъчен при обучението на подрастващите. Задължителното присъствие 

на двама души  едновременно,  по скоро би било утежняващо за 

изпълнение  условие. 

Не се 

приема 

КРС предоставя опознавателен знак на радиоклуб, 

който е определил отговорник на клубната 

любителска радиостанция и това е лицето, което 

следва да присъства и да осъществява контрол, 

свързан с работата ѝ. 

По букви „в” и „г”  от Допълнителните условия от Приложение № 1 към чл. 4 от Проекта: 
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Любомир  Славов 

В изброените “Допълнителни условия” букви “в” и “г” е налице частично 

повторение (припокриване) на разпоредбите, а именно - за едни и същи 

честотни ленти, веднъж се разрешават 1000 W, а след това -1500  W. 

 

Новият текст да стане: 

“в) при участие в радиолюбителски УКВ състезания и за експериментални 

цели (връзки чрез отражение  от Луната, метеорни  следи и др.) в 

радиочестотните  ленти: 

50- 50,9625 MHz 

51,5125- 51,5375 MHz 

144-146 MHz 

430- 433,05 MHz 

може да се използва радиопредавател с изходна мощност до 1000 W (+30 

dBW) в стационарен режим на работа от радиолюбители, притежаващи 

радиолюбителски клас 1 и стаж минимум 5 години, както и от 

радиоклубове; за целта радиолюбителят/радиоклубът предоставя на 

комисията данни за използваната радиолюбителска станция;” 

Мотиви: 
По т. ,,в” за 6-метровия обхват, мощността има решаващо значение в 

международните УКВ състезания. 

 

Новият текст да стане: 

„г) при участие в радиолюбителски КВ състезания и за експериментални 

цели, в радиочестотните ленти : 

1810 - 1850 KHz 

3500 - 3800 KHz 

7000 - 7200 KHz 

14000 - 14350 KHz 

21000- 21450 KHz 

28000 - 29700 KHz 

може да се използва радиопредавател с изходна мощност до 1500 W 

(+31,76 dBW) в стационарен режим на работа от радиолюбители, 

притежаващи радиолюбителски клас 1 и стаж минимум 5 години, както и 

от радиоклубове; за целта радиолюбителят/радиоклубът предоставя  на 

комисията  данни за използваната  радиолюбителска станция;” 

Мотиви: 

По т. ,,г” - WARC обхватите (18 и 24 MHz) не се използват за провеждане 

на КВ състезания; По т. ,,г” -  честотната лента 3500 -  3800 KHz видимо е 

пропусната в оригиналния текст. 

Не се 

приема 

В буква „в” са определени радиочестотните ленти, 

които могат да се ползват с мощност 1000 W както 

за състезания, така и за експериментални цели, а в 

буква „г” – лентите, които могат да се ползват с 

1500 W само са състезания. 

 

Радиочестотни ленти 50-50,9625 MHz и 51,5125-

51,5375 MHz не могат да се използват с изходна 

мощност на радиопредавателя до 1000 W, защото 

е определена за любителска радиослужба на 

вторична основа и при нейното ползване не трябва 

да се причиняват смущения на ползвателите, 

които са на първична основа (мрежи от подвижна 

радиослужба).   

 

Радиочестотна лента 3500-3800 kHz не може да се 

използва за любителски цели с мощност от 1500 

W, защото ще се засегнат други ползватели на 

спектъра, които използват лентата на съвместна 

първична основа с любителска радиослужба. 

Предложената редакция разширява използването 

на такъв предавател и за експериментални цели, за 

което не е посочен конкретен мотив. 

 

Обхвати 18 и 24 MHz не са посочени в забележка 

„г”, а в забележка „в”, в която е описано, при какви 

условия може да се използва радиопредавател с 

изходна мощност до 1000 W без да е 

конкретизирана целта (експериментална или 

участие в състезание). 

 

 

 

По буква „ж”  от Допълнителните условия от Приложение 1 към чл. 4 от Проекта: 
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Яни Ганчев  

В Приложение 1, забележка „ж” е въведено ограничение за работа само „в 

стационарен режим”, което изключва използването на обхват 50MHz от 

радиолюбителски експедиции по различни портативни програми като: 

SOTA (Върхове в ефира), Flora Fauna, WCA, BHS,GMA и други. В тези 

програми участват много български радиолюбители. Освен това и много 

чуждестранни радиолюбители, посещавайки България, също вземат участие 

в тези програми и те едва ли ще са наясно с това ограничние, което би 

направило осъществените от тях радиовръзки на 50 MHz  от територията на 

Република България за недействителни по съответните програми. 

Доколкото знам подобни ограничения в Европа има само в Гибралтар и то 

само по отношение на чуждестранните радиолюбители. 

Считам, че това ограничение е необосновано, като се вземе в предвид, че 

според сега действащите Технически изисквания, такова ограничение не 

съществува, пък  и факта, че участниците в тези програми като правило 

работят с малки мощности (5 – 10W) и за кратко време (10-60 минути) и не 

биха създавали смущения на други служби използващи този честотен 

спектър на първична основа. Освен това на 50MHz се работи само когато 

има далечно прохожение и сигналите на любителските радиостанции от 

други страни са много по-силни от сигналите на местните станции. 

Приема 

се 

частично 

Приема се да отпадне ограничението за работа 

само в стационарен режим в лентите, в които няма 

да се засегнат други ползватели на спектъра. 

Първото изречение от забележка „ж” се редактира 

по следния начин:  

„радиочестотни ленти 50-50,9625 MHz и 51,5125-

51,5375MHz се използват на вторична основа. 

Радиочестотната лента 51,5125-51,5375MHz се 

използва само в стационарен режим на работа.” 

По т. 7 от Забележките от Приложение 1 към чл. 4 от Проекта: 

Д. Денчев 

Промяната на изискванията за любителски предаватели за спорта 

радиозасичане в приложение № 1, т. 7 на Проекта дублират тези за 

ретранслаторите. Възможно е да става въпрос за техническа грешка. 

Приема 

се  
 Приема се с оглед прецизиране на текста. 

По т. 1.1. от Приложение № 3 към чл. 10 от Проекта: 

РАДИО КЛУБ 

МИЛАРА 

Предложението за опознавателни знаци с цифри 3, 4 и суфикс от три букви 

взети от първите букви на трите имена е не приемливо. Не всеки желае 

инициала му да е структуриран по този начин. Освен това може да има много 

радиолюбители от един и същи регион и еднакви букви. Има достатъчно 

свободни инициали и в момента. 

Приема 

се по 

принцип 

В проекта на Правилата няма поставено 

задължително  изискване опознавателните знаци 

да бъдат формирани от първите букви на имената 

на радиолюбителя. Както е посочено в мотивите в 

Решение № 276/29.07.2021 г. радиолюбителите 

могат да изразяват предпочитание знакът да 

съдържа началните букви от трите им имена, в 

резултат на което определени комбинации от 

букви са изчерпани. По този начин 

радиолюбителите имат повече възможности при 

избора си на знак. 
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Петър Петров, 

Светлозар Попов,                           

Иванка Попова, 

Хари Стойчев, 

Васил Василев 

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.  

Не се 

приема  

Виж предходния мотив. В допълнение следва да се 

отбележи, че предоставянето на опознавателните 

знаци няма отношение към това, че лица с 

радиолюбителска правоспособност не упражняват 

тази дейност. Предоставеният опознавателен знак 

не задължава радиолюбителя да упражнява 

дейността непрекъснато. Освобождаване на знаци 

би могло да се постигне по други начини - 

например въвеждане на срок на действие на 

личния знак и/или плащане на такса за ползване на 

знак. 

Д. Денчев 

Предоставянето на трибуквени опознавателни знаци с префикси LZ3 и LZ4 

е добро решение на комисията, което ще даде по-голяма свобода на новите 

радиолюбители да избират своите инициали според желанията си. Сега 

понякога намирането на свободен знак, който обикновено се базира на 

инициалите на името, е доста трудно. 

- Няма конкретно предложение. 

Общо становище относно временните опознавателни знаци и мотив към него: 

Любомир  Славов 

Личните ми впечатления относно използването на временните 

опознавателни знаци са противоречиви. Считам, че липсата на ограничения 

води по-скоро до злоупотреби, излишъци и в крайна сметка до загуба на 

международен интерес към българските временни  опознавателни  знаци, 

особено в случаите, при които дати и събития, явно имащи частен характер 

и в частност религиозна насоченост, се представят за бележити. 

Приема 

се по 

принцип 

В Правилата ще бъдат направени изменения и 

допълнения свързани с временните опознавателни 

знаци, като са въведени ограничения при тяхното 

предоставяне: 

„3.4. Временни опознавателни знаци за честване 

на бележити дати могат да бъдат предоставени 

само за дати, които са свързани с 

радиолюбителската дейност или български 

официални празници.” 

 „8.1. В рамките на една календарна година 

радиолюбител или радиоклуб може да 

притежава само един временен опознавателен 

знак за честване на бележити дати и експедиции 

и един временен знак за участие в международни 

радиолюбителски състезания.” 
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РАДИО КЛУБ 

МИЛАРА 

1. Редуциране издаването на временни опознавателни знаци: Временните 

опознавателни знаци не трябва по никакъв начин да се свързват с Религия, 

Политика, Бизнес. 

Мотиви: Това е заложено в етичния кодекс на радиолюбителите членове 

на IARU Rl. 

2. Издаването  на опознавателни знаци за радио клуб: Всеки радио клуб 

има право на един специален опознавателен знак ползващ се в КВ или УКВ 

вътрешни и международни състезания. 

Всеки радио клуб има право на още един временен опознавателен знак в 

рамките на една година за бележита дата, събитие или личност свързан с 

Българската история. 3 

Издаване на временни опознавателни знаци на физически лица: Всеки 

лицензиран радиолюбител има право на един специален опознавателен 

знак ползващ се в КВ или УКВ вътрешни или международни състезания. 

Всеки лицензиран радиолюбител има право на още един временен 

опознавателен знак в рамките на една година за бележита дата, събитие или 

личност свързан с Българската история. Изключения се правят за 

специални опознавателни знаци свързани по програми на LZFF, WCA/ВHS, 

LZAFA, SOTA, GМА. Ако все пак КРС реши да издаде по още един 

временен опознавателен знак то той да бъде заплатен (около 500лв). 

 Мотиви: Липсата на ограничения води до злоупотреби ( издават се 

временни опознавателни знаци с религиозна насоченост по 12бр за година 

а се представят за бележити дати), опознавателни знаци явно имащи частен 

характер ( рождени дати, дати на първа лицензия, дати свързани в 

годишнина на даден радиолюбител). 

Приема 

се 

частично 

В Правилата ще бъдат  добавени следните 

текстове:  

„3.4. Временни опознавателни знаци за честване 

на бележити дати могат да бъдат предоставени 

само за дати, които са свързани с 

радиолюбителската дейност или български 

официални празници.“ 

 „8.1. В рамките на една календарна година 

радиолюбител или радиоклуб може да 

притежава само един временен опознавателен 

знак за честване на бележити дати и експедиции 

и един временен знак за участие в международни 

радиолюбителски състезания.“ 

Предвид това, че предложението води до 

съществена промяна в акта ще бъде проведено 

ново обществено объсждане на правилата.  

Предложението бележитите дати да са събитие 

или личност свързани с българската история 

противоречи частично с предложението временни 

опознавателни знаци да не се свързват с религия. 

Има личности, които се отнасят едновременно и за 

двете и би било трудно разграничаването им: Св. 

цар Борис-Михаил - покръстител на българите, Св. 

Климент Охридски, Св. Йоан Рилски.  

Също така не са дадени мотиви защо е необходимо 

изключение за специални опознавателни знаци 

свързани по програми на LZFF, WCA/ВHS, 

LZAFA, SOTA, GМА.  
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Петър Петров, 

Светлозар Попов,                           

Иванка Попова, 

Хари Стойчев, 

Васил Василев 

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.  

Приема 

се 

частично 

В проекта на Правилата ще бъдат добавени 

следните текстове:  

„3.4. Временни опознавателни знаци за честване 

на бележити дати могат да бъдат предоставени 

само за дати, които са свързани с 

радиолюбителската дейност или български 

официални празници.“ 

 „8.1. В рамките на една календарна година 

радиолюбител или радиоклуб може да 

притежава само един временен опознавателен 

знак за честване на бележити дати и експедиции 

и един временен знак за участие в международни 

радиолюбителски състезания.“ 

Предвид това, че предложението води до 

съществена промяна в акта ще бъде проведено 

ново обществено объсждане на правилата.  

 

Предложението временните опознавателни знаци 

за честване на бележити дати и събития да са 

единствено за дати и събития с огромно значение 

за българската и световна история противоречи на 
забраната за издаване на временни опознавателни 

знаци свързани с религия и политика. Има 

личности, които се отнасят едновременно и за 

двете и би било трудно разграничаването им: Св. 

цар Борис-Михаил - покръстител на българите, Св. 

Климент Охридски, Св. Йоан Рилски.    

Също така КРС не е компетентна да определя кои 

личности, дати и събития са с огромно значение за 

българската и световна история.  
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- 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.  

По т. 3 от Приложение № 3 към чл. 10 от Проекта: 

Любомир  Славов 

Предлагам  новият текст да  стане : 

“3. Временни опознавателни знаци се предоставят във връзка с честване на 

бележити дати, участие в международни радиолюбителски КВ и УКВ 

състезания, експедиции и други подобни мероприятия. След националния 

префикс (буквите LZ), временните опознавателни  знаци могат да съдържат 

една или повече цифри, а суфиксът след тях може да се състои от една или 

повече букви от латинската азбука. 

Приема 

се по 

принцип 

В Проекта на Правилата е разписан текст със 

сходно съдържание (т. 3. от Приложение № 3 към 

чл. 10 от Проекта): 

„3. Временни опознавателни знаци се 

предоставят във връзка с честване на бележити 

дати, участие в международни радиолюбителски 

състезания и експедиции. След буквите 

(националния префикс) LZ временните 

опознавателни знаци могат да се състоят от 

една или повече цифри и от една или повече 

букви.” 

По т. 3.1. от Приложение № 3 към чл. 10 от Проекта: 
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Любомир  Славов 

Предлагам  новият текст да  стане : 

 3.1 Опознавателни  знаци, за участие в международни  радиолюбителски 

КВ и  УКВ състезнания, са с формат LZ + една или повече цифри (всяка от 

О до 9 включително) + една буква от латинската азбука. Същите се 

предоставят на радиолюбители и радиоклубове за срок, не по-дълъг от 5 

(пет) години.” 

Мотиви: По т. 3.1- Ограничението за една цифра намалява възможните 

комбинации до 260, т.е. това би бил максимално възможния брой 

радиолюбители и клубове, които притежават временни опознавателни 

знаци в рамките на 5 години. Освен това, според условията на определени 

КВ състезания, наличието на две или повече цифри в опознавателния знак 

увеличава интереса към този участник, което от своя страна увеличава 

шансовете му за по-добро класиране. 

Приема 

се по 

принцип 

В Проекта на Правилата е разписан текст със 

сходно съдържание (т. 3.3. от Приложение № 3 

към чл. 10 от Проекта): 

 „3.3. Знаците, използвани за участие в 

радиолюбителски състезания, се предоставят за 

ползване за срок 5 години. Знаците, използвани във 

връзка с честване на бележити дати и участие в 

експедиции, се предоставят за ползване за срока 

на събитието, но не по-дълъг от една календарна 

година.“ 

Не съществува ограничение за временните знаци, 

с формат LZ + една или повече цифри (всяка от О 

до 9 включително) + една буква, да не се 

предоставят за състезания. 

 

По т. 3.2. от Приложение № 3 към чл. 10 от Проекта: 

Любомир  Славов 

Предлагам  новият текст да  стане : 

“3.2. Опознавателни знаци, за провеждане на присъствени  

радиолюбителски КВ и  УКВ състезания, са с формат LZO + две букви от 

латинската азбука. Същите се предоставят единствено на радиоклубове,  

организатори  на тези състезания,  за срок, не по-дълъг от 1 (една) година.” 

Мотиви: По т. 3.2 - Освен по време на присъствени мероприятия, т.е. под 

надзора на притежателя им, тези временни  опознавателни знаци няма за 

какво друго да бъдат  използвани. 

Приема 

се  по 

принцип 

В проекта на Правилата ще бъде  изменен текста 

както следва: 

„3.2. Опознавателни знаци, започващи с LZ0 и две 

букви от латинската азбука, се предоставят на 

радиоклубове за ползване като временни 

опознавателни знаци при организиране на 

радиолюбителски състезания.“ 

По т. 3.3. от Приложение № 3 към чл. 10 от Проекта: 

Любомир  Славов 

Предлагам  новият текст да  стане : 

“3.3. Опознавателни знаци, използвани във връзка с честване на бележити 

дати, радиолюбителски експедиции и други мероприятия, са с формат LZ + 

две или повече цифри (всяка от О до 9 включително) + две или повече 

букви от латинската азбука. Същите се предоставят единствено на 

радиоклубове, за срока на събитието, но не по-дълъг от 1 (една) година. 

Бележити дати за един радиоклуб могат да бъдат както събития от неговия 

собствен живот и история, така и свързани с радиолюбителството изобщо.” 

Мотиви: По т. 3.3. - Вярвам, че въвеждането на такъв вид ограничения ще 

подобри комуникацията между отделните радиолюбители през 

радиоклубовете, което е в основата на радиолюбителското движение,  а 

именно - споделеното познание. 

Приема 

се 

частично 

В Правилата ще бъдат добавени и изменени 

следните текстове:  

„3.3. Знаците, използвани за участие в 

радиолюбителски състезания, се предоставят за 

ползване за срок 5 години. Знаците, използвани във 

връзка с честване на бележити дати и участие в 

експедиции, се предоставят за ползване за срока 

на събитието, но не по-дълъг от една календарна 

година. 

3.4. Временни опознавателни знаци за честване на 

бележити дати могат да бъдат предоставени 

само за дати, които са свързани с 

радиолюбителската дейност или български 

официални празници.“ 
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Предвид това, че предложението води до 

съществена промяна в акта ще бъде проведено 

ново обществено объсждане на правилата.  

 

Предложението временните знаци за бележити 

дати да се предоставят единствено на 

радиоклубове би ограничило радиолюбителите, 

които нямат възможност да членуват в такива. 

По т. 3.4. от Приложение № 3 към чл. 10 от Проекта: 

Любомир  Славов 

Предлагам  новият текст да  стане : 

“3.4. Опознавателните знаци по т.1, от типа LZ + една цифра (от О до 9 

включително)+ две или три букви, не се предоставят като временни 

опознавателни знаци.” 

Мотиви: По т. 3.4 -  Считам, че дългогодишното използване на 

опознавателни знаци от типа LZ + 6, 7, 8 или 9 + три букви, проформа 

заявени като временни, е в разрез с основната идея на регламента - всеки 

радиолюбител/радиоклуб да има само  един  постоянен  опознавателен  

знак, а не и по  един “,допълнителен” специално предназначен за даден 

честотен диапазон. 

Приема 

се по 

принцип 

В Проекта на Правилата е разписан текст със 

сходно съдържание (т. 3.5. от Приложение № 3 

към чл. 10 от Проекта): 

„3.5. Опознавателните знаци по т. 1 не се 

предоставят като временни опознавателни 

знаци.” 

 

Предложение за създаване т. 3.5. от Приложение № 3 към чл. 10 от Проекта: 

Любомир  Славов 

Предлагам  новият текст да  стане : 

“3.5 Временните опознавателни знаци се предоставят по писмено 

заявление от радиолюбителя или отговорника на клубната радиостанция. 

Заявлението трябва да съдържа данни за опознавателния знак, основание 

(вида на събитието или бележитата дата), срок и адрес, от който същият ще 

бъде използван (или район, в случай на организирани експедиции, 

експериментални дейности и др.).” 

Мотиви: По т. 3.5 - Редно е, регулаторът да бъде писмено информиран за 

точната причина, поради която се предоставя временният опознавателен 

знак - експедиция, експериментални дейности, бележити дати, участие в 

международни радиолюбителски състезания и др. 

Приема 

се по 

принцип 

 

Данните за опознавателния знак, основание и срок 

се посочват от заявителя в образеца на заявление 

за издаване на временен опознавателен знак  

По т. 8 от Приложение № 3 към чл. 10 от Проекта: 

Любомир  Славов 

Предлагам  новият текст да стане : 

“8. За случаите по т. 1, т. 3 и т. 4 се въвеждат следните ограничения: 

8.1 Един радиолюбител може да притежава само един личен опознавателен 

знак пот. 1.1. (или т. 1.2.), един временен опознавателен знак пот. 3.1. и 

един личен слушателски знак пот. 4. 

8.2 Един радиоклуб може да притежава един личен опознавателен знак пот. 

1.1(при изпълнение на т. 1.3.), един временен опознавателен знак пот. 3.1. и 

един временен опознавателен знак по т. 3.3.” 

Приема 

се 

частично 

В Правилата ще бъде добавен следния текст:  

„8.1. В рамките на една календарна година 

радиолюбител или радиоклуб може да 

притежава само един временен опознавателен 

знак за честване на бележити дати и експедиции 

и един временен знак за участие в международни 

радиолюбителски състезания.“ 

Предложението временните знаци за бележити 

дати да се предоставят единствено на 
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радиоклубове би ограничило радиолюбителите, 

които нямат възможност да членуват в такива. 

По т. 11 от Приложение № 3 към чл. 10 от Проекта: 

РАДИО КЛУБ 

МИЛАРА 

Опознавателните знаци, които са на починали радиолюбители и не се 

ползват от преките им наследници да се дават на други радиолюбители след 

изтичане на определения срок или с разрешение от роднините на починалия. 

Приема 

се по 

принцип 

В Проекта на Правилата е разписан текст със 

сходно съдържание т. 11.1 от Приложение № 3 към 

чл. 10 от Проекта: 

„11.1. знаци по т. 10, буква „в”  - след изтичането 

на 10 години от датата на освобождаването им 

или от момента на освобождаването им при 

постъпило писмено съгласие от наследниците;” 

 

Запитване по Приложение № 1 към чл. 4 от Проекта: 

Петър А. 
Каква е причината да не се разрешава обхват 70 MHz с всички класове на 

излъчване. Пропуск ли е или е с конкретна цел направено.  
 - 

Проектът не предвижда промяна на класовете на 

излъчване в обхват 70 MHz в сравнение с 

действащите Технически изисквания за 

осъществяване на електронни съобщения чрез 

радиосъоръжения от любителска радиослужба. 

Съгласно Националния план за разпределение на 

радиочестотния спектър, честотният спектър в 

обхват 70 MHz е определен за ползване от 

любителска радиослужба на вторична основа. 

Радиослужбите на вторична основа не трябва да 

създават вредни смущения на радиослужбите на 

първична основа, с оглед на което, за да се осигури 

съвместно ползване на спектъра от различните 

радиослужби в Техническите изисквания 

(съответно и в проекта на Правилата) са 

конкретизирани класове на излъчване. 

 


