
         до Председателя  

на КРС  

гр. София 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

относно  проект 372 от 21.10.2021 година 

от Георги                 Георгиев –  

 

  Г-н Председател,  

 не притежавам радиолюбителски инициал, въпреки, че съм радиолюбител от 1977 г.,  

 световен и вицесветовен шампион съм по радиозасичане за 1988 г. в Швейцария,  

 както и многократен републикански шампион, и ако това ми дава правото да изразя 

 своето мнение по Проект 372 от 21.10.2021 то искам да кажа следното : 

 

 Искрено се надявам, КРС да не взема страна в една неетична личностна война, между 

български радиолюбители, и да не налага ограниченията свързани с  точка 3.4. , т. 8.1. и т. 8.2. 

от Приложение № 3 към чл. 10 по цитирания проект. 

 

В случая, ФИРМА ( Милара ), подкрепена съвсем „случайно“ от становището на г-н 

Любомир Славов, желае да забрани предоставянето на временни опознавателни знаци при 

чествуването на църковните празници, като мотивира тези си щения, некоректно с 

ПРЕПОРЪКИТЕ в раздел II, т.7 от „Етичния кодекс на IARU“, чиято цел е да не се допуснат 

спорове в ефир на религиозна основа. 

Проповядване на РЕЛИГИЯ ли е, чествуването на ЦЪРКОВНИТЕ празници, като Рождество 

Христово, Нова година ( Обрезание Господне ), Сирни заговезни ( Прошка ), Великден ( 

Възкресение господне ), както и ИМЕНИТИТЕ дни на СВЕТЦИ, свързани и нашите 

БЪЛГАРСКИ ИМЕНА, като чествуването на Св. Великомъченик Георги Победоносец ( 

Гергъовден ), св.св. Кирил и Методий, св. мъченици София, Вяра, Надежда и Любов и т.н. 

 

Хората, които предлагат тези ограничения в правилника, явно са заслепени от собствените си 

състезателни амбиции и не осъзнават, че чествуването на празници, не е свързано с 

РЕЛИГИОЗНО ПРОПОВЯДВАНЕ,  засегнато от ПРЕПОРЪКИТЕ описани в раздел II, т.7 от 

„Етичния кодекс на IARU“! 

 

В основата на този, бих го определил, като НЕЕТИЧЕН акт е СПОРТНАТА ЗЛОБА, която 

открито проявяват вносителите на законопроекта, като целта им е, поставянето на 

ограничения пред конкуриращите ги в спортно-състезателната дейност съперници. 

 

„Етичният кодекс на  IARU“, е НАРЪЧНИК, който е написан да ПОМАГА на 

радиолюбителите, а не НОРМА, която да ги ОГРАНИЧАВА. 

 

Много ПО-НЕЕТИЧНО е да се опитваш да НАЛОЖИШ правила, които да ти дават 

ПРЕДИМСТВО в състезанията, пред други радиолюбители, отколкото да се докажеш по вече 

утвърдени норми. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯТА няма да помогнат за масовизацията на радиолюбителското движение в 

България, а ще доведат до отлив, за да могат състезателите на фирма „Милара“, САМИ да се 

състезават и „побеждават“. 

 

 



 

 

 

 

 Г-н Председател, 

фирма „Милара“, може да е платежоспособна и властимаща фирма, но нейната историята 

започва едва през 2006 г., докато за историята на българското радиолюбителско движение има 

данни още от 1926 г., ( извадено от блога на г-н Панайот Данев, LZ1US ), и не е правдиво да и 

позволявате тя пише законите на радиолюбителското движение в България. 

 

 

Може би, спорните въпроси по този закон, трябва предварително да бъдат дебатирани на 

НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС на РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ и едва след това да бъдат предложени 

за обличането им в законова рамка. 

 

Надявам се, г-н Председател, да не позволите на явно заинтересовани лица, да осъществят 

промени в закони, чрез форум, за който болшинството от радиолюбителите в България не са 

информирани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12.2021       С уважение! 

гр. Ямбол         Георги   Георгиев  

 

 

 


