
Условияи ред за предоставяне на опознавателни знаци 

Приложение№ 3 към чл. 10 

Точки 

3.4.Временни опознавателни знаци за честване на бележити дати могат да 

бъдатпредоставени само за дати, които са свързани с радиолюбителската дейност 

илибългарски официални празници. 

8. Вслучаите по т. 1, т. 3.1 и т. 4 един радиолюбител или радиоклуб може дапритежава 

само един опознавателен знак. 

8.1.В рамките на една календарна година радиолюбител или радиоклуб може 

дапритежава само един временен опознавателен знак за честване на бележити дати 

иекспедиции и един временен знак за участие в международни 

радиолюбителскисъстезания. 

9.2.Опознавателен знак на радиоклуб може да бъде предоставен за ползване на 

всякоюридическо лице или физическо лице – едноличен търговец, което е 

определилоотговорник на радиоклуба – лице, навършило 18 години и притежаващо 

разрешителноза правоспособност на радиолюбител клас 1. 

  

УважаемиГоспода, 

През52 годишната ми практика като активен БЪГАРСКИ радиолюбител не съм 

виждалпо-рестриктивни, по-ограничителни условия за предоставяне на 

временниопознавателни знаци. И не само в България, но и в почти всички страни по 
света.С подобни условия България ще бъде „приравнена“ със страни като Северна Корея! 

Следяс притеснение развитието на този въпрос и мога да Ви уверя, че в основата 

саединствено ЛИЧНОСТНИ отношения на група радиолюбители от Пловдив 

„предвождана“от Христо Здравков LZ1YQ срещу най-активните в ефир 

българскирадиолюбители. 

Относноинициалите посветени на православни светци – лично аз бях инициатора през 

2008година на тази идея и досега интереса на хиляди радиолюбители по света към 
тазибългарска радиолюбителска дипломна програма е огромен. 

Подобниинициали и програми има много - дори преди няколко седмици бях поканен от 

моиприятели - френски радиолюбители (като радиолюбител работещ активно с 

временните LZ опознавателни знаци посветени на православни светци) да се включа на 



място от департамент 57 въвФранция и да работя с инициал посветен на Свети Никола: 

http://www.qrz.com/db/tm57stn 

Какможе да се ограничи работата на един активен български радиолюбител с 
единвременен опознавателен знак годишно?!   

Самопрез последните месеци на тази година работя активно и с инициал LZ30AM (30 

години авиомузей Крумово) http://www.qrz.com/db/lz30am  идо момента близо 900 

радиолюбители от цял свят са получили дипломата посветена натази годишнина: 

https://hamlog.online/club/nebo/207/list/ 

След няколко днище започна работа в ефир с временен опознавателен знак 

LZ95MAпосветен на 95 годишнината отрождението на Мария Атанасова, като съвместно 

с международния клуб нарадиолюбителите-авиатори „Рицари на небето“ ще издаваме 
Диплома посветена натази годишнина!   

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%

90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0 

За следващата2022 година предвиждам да подам индивидуална молба до КРС за още 

десетина временни опознавателнизнака, посветени на българи прославили страната ни по 

света, както и на другибележити дати. 

Ако дори част отпредвидените ограничения за предоставяне на временни опознавателни 

знаци набългарските радиолюбители бъдат приети, ще станем за посмешище 

нарадиолюбителите от цял свят.  

С Уважение:Георги             Воденичаров 
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