
До Председателя  

На КРС  

Гр. София 

СТАНОВИЩЕ 

На Пенчо Карадонев 

 

Уважаеми г-н Председател, 

Във връзка с ваша публикация на сайта на КРС за провеждане на обществено обсъждане, 

касаещо дейността на радиолюбителството по проект 372 от 21.10.2021 година, желая да дам 

своето становище в полза на съответстващо на добрите нрави неограниченото издаване на 

временни опознавателни знаци. 

Виждането ми е, че радиолюбителството в момента не се развива с целенасочена подготовка 

на кадри, както беше по-рано. Тогава имаше среда за развитие от държавата ни и затова 

съществуват и добрите радиолюбители в България. Разбира се понеже това е любителство, 

който успя да запази желанието си за работа и да развива хобито в различни направления, и 

сега има възможност, но това вече е със собствени средства и възможности. 

Благодарение на желанието да покажем като общност, че има различни идеи да се работи с 

различни префикси през годините, свързани с различни поводи е причината LZ да е добре 

познато и достойно име в световното радиолюбителско движение. Това го доказват 

класиранията в световни сайтове. В голяма степен това се дължи и на временните 

опознавателни знаци, които се издават на Български клуб Благовестник.  

Ако бъде одобрено ограничението което предлагате, това ще е пряко ограничаване на правата 

на някои радиолюбители , на някои клубове и на някои дейности. Не виждам ползата от това за 

нас като радиолюбители. Затова предлагам ограниченията да отпаднат като се премахнат т. 

3.4. , т. 8.1. и т. 8.2. от приложение номер 3 към член 10 по вашия проект. Също така текста на 

чл. 3 да си бъде: 

„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.“ 

Надяваме се с общи усилия да запазим останалото все още любителство в България! 

Поздрави! 

С уважение! 

Пенчо Карадонев  


