
Здравейте, 

 

Пиша ви във връзка с Проект за обществено обсъждане, приет с РЕШЕНИЕ № 372 

от 21 октомври 2021 г 

 

Казвам се Милен Димов с инициал        . През последните 3 години съм най-

активният радиолюбител от България /с най-много проведени радиовръзки/. 

 

Не съм съгласен със следните две точки от Проекта: 

 

» Временни опознавателни знаци за честване на бележити дати да могат да бъдат 

предоставени само за дати, които са свързани с радиолюбителската дейност или 

български официални празници; 

 

» Да се въведе ограничението в рамките на една календарна година 

радиолюбител или радиоклуб да притежава само един временен опознавателен знак 

за 

честване на бележити дати и експедиции и един временен знак за участие в 

международни радиолюбителски състезания; 

 

Причината е, че преди три години се върнах към хобито благодарение на въпросните 

специални инициали. Работата с тези инициали /12 на година/ ми даде възможност 

да усъвършенствам техниката на правене на радиовръзки. 

Сега работя основно в КВ-състезания, като съм спечелил всички, а в повечето имам 

поставени европейски или световни рекорди. Това нямаше да се случи, ако 

органиченията от горните две точки бяха в сила. 

 

Предлагам първата точка да отпадне, а във втората да остане само ограничението 

"...един временен знак за участие в международни радиолюбителски състезания". 

Причината е, че за състезания се ползват еднобуквени инициали, които са 

ограничен брой. 

 

Доколкото зная, предложенията за вкарване на тези точки за обсъждане е дошло от 

10 човека - 5 от тях индивидуално с общо писмо, а останалите 5 са подписали писмо, 

изпратено от името на Радиоклуб Милара. 

Първите 5 човека не работят на къси вълни, следователно инициалите за бележити 

дати въобще не ги касаят. 

 

Аз съм член на Радиоклуб Милара и се състезавам ОТ и ЗА името на този клуб. Нито 

аз, нито собственика на клуба знаехме за писмото с предложения, подготвено и 

изпратено от членовете на УС. Заради тази си постъпка, председателя на клуба си 

подаде оставка, а останалите членове на УС предстои да бъдат сменени на 

следващото Общо събрание на Клуба. 

 



Това е една от малкото области, в които сме си извоювали международно уважение. 

Моля, не позволявайте на единици хора, заради лична вендета, да развалят 

удоволствието от хобито на активните радиолюбители. 

 

Благодаря за отделеното време! 

 

Милен Димов 

 

 


