
 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА КРС 

ГР. СОФИЯ 

СТАНОВИЩЕ 

Красимир                     Иванов            , активен радиолюбител от 1985год. Радиоклуб към 

Образцов Техникум ген.“Владимир Заимов“гр.Сопот , Член на Радиоклуб Лом- LZ2KLR , член на 

Болкан контест груп радиоклуб LZ1KCG гр.Карлово. 

Уважаеми г-н Председател, 

Във връзка със ваше решение 372/21.10.2021 г. и съобщение за изготвен проект за 

ПРАВИЛА за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска 

служба  

Относно приложение № 3 към чл. 10 изразяваме следното становище: 

1. Т. 3 да се впише предложения от КРС текст с Решение 276 от 29.07.2021 г. , а именно: 

Временни опознавателни знаци се предоставят във връзка с честване на бележити 

дати, участие в международни радиолюбителски състезания и експедиции и други 

подобни. След буквите (националния префикс) LZ временните опознавателни знаци 

могат да се състоят от една или повече цифри и от една или повече букви. 

2. Да отпадне т. 3.4. като дублиращо и ограничаващо условие спрямо по-ясния текст на т. 

3 

3. Да отпадне т.8.1. като ограничаваща радиолюбителската дейност 

4. Да отпадне т.8.2 поради ненужност от допълнително изясняване на текста по 3.2. 

Мотиви: 

1. Ограничителните мерки биха били във вреда на Българското радиолюбителство и във 

видимо противоречие със Закона за електронните съобщения и по точно чл. 29 и чл.31, 

като  ограничават развитието на пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги и 

явно възпрепятстват конкуренцията. 

/ Чл. 29. Комисията изпълнява своите правомощия, функции и задачи за постигане на целите 

по чл. 4 и в съответствие с принципите по чл. 5./  

/ Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията насърчава развитието 

на пазара на електронни съобщителни мрежи и услуги, като: 

1. прилага регулаторни мерки, ограничаващи възможностите за възпрепятстване на 

конкуренцията; 

2. отстранява пречки и бариери за конкуренцията в рамките на своята компетентност;/ 



2. Ограничението при ползване на временни повиквателни знаци е дискриминация  

спрямо най-активните радиолюбители в ефира. 

3. От година на година активните радиолюбители в България намаляват и едно ново 

ограничение допълнително ще влоши активността ни особено на къси вълни. 

4. Предложенията за промени са направени от хора, членове на даден клуб, които почти не 

работят в ефира, а други на веб страницата си са поместили следният текст QSL ONLY 

DIRECT TO P.O.BOX.......  По този начин декларират , че ще потвърдят картички само по 

пощата.Такива картички обикновено се получават  в плик заедно с паричен знак -  IRC 

купони  или  долари . За мен това е несъвместимо с радиолюбителската етика и морал . 

5.Смятам, че е неправилно такива радиолюбители изобщо да правят предложения, които 

дискриминират дейността на истинските и активни радиолюбители. 

6. Чрез използването на специялните инициали ние рекламираме България, с тях отдаваме 

почит на наши герои, знаменити Българи и популяризираме българското 

радиолюбителство. 

 

С уважение! 

Красимир Иванов  


