
Здравейте! 

Благодаря за предоставената възможност за промени в Правилата за 

използване на радиочестотния спектър от любителска радиослужба.         

 

Моето лично мнение е:  

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. 

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. Опознавателните знаци се преотстъпват 

и разпределят между още поне 15 човека - радиолюбители от цялата страна 

с презумция за направата възможно най-голям брой връзки които се 

потвърждават със съответната QSLкартичка или диплома ( хартиен вариант 

срещу определена сума), опознавателни знаци явно имащи частен характер 

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

даден радиолюбител) 

4. При издаването на временен  опознавателен знак да се описва адреса на 

радиостанцията на която ще бъде издаден. 

Мотиви: До този момент се работеше с един временен инициал от няколко 

различни места на България. Особено с инициали издадени на религиозна 

основа. 



5. - Въвеждане на по-високи такси за издаване на временен опознавателен 

знак за честване на бележити дати и събития. В рамките на 200 до 500 лева 

на опознавателен знак за година.  

 Мотиви: Настоящите предложения са взаимствани от действащите 

разпоредби на други европейски и световни регулаторни органи. 

Съгласен съм и на следните промени за одобрения: 

В проекта на Правилата ще бъдат добавени 

следните текстове: 

 

„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 

„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.” 

„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.“ 

„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.“  

„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.“ 

поздрави : Антон Тончев   

 

 


