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Приложение 1 към Решение № 418/16.12.2021 г. на КРС 

 
 

ТАБЛИЦА 

с постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) становища по проект на Правила за използване на радиочестотен спектър за 

радиосъоръжения от любителска радиослужба (Проекта), приет с Решение № 372/21.10.2021 г. на КРС 

Заинтересов

анo лицe 
Становищe Статус Мотиви 

Общо становище по Проекта: 

Българска 

Федерация на 

Радиолюби-

телите 

Действащите в момента Технически изисквания за осъществяване на електронни 

съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба (обн., ДВ, бр. 88 

от 2007 г.; посл. изм., бр. 3 от 2018 г.), приети с Решение № 559 от 21 декември 

2018 г. на КРС са транспонирани до голяма степен в предложения от КРС за 

обществено обсъждане Проект за Правила за използване на радиочестотен спектър 

за радиосъоръжения от любителска радиослужба. 

- Няма конкретно предложение 

Савко 

Димитров 

Подкрепям проекта за ТИ за радиолюбители. 
- Няма конкретно предложение 

По чл. 22, ал. 1 от Проекта: 

Любомир 

Славов 

Относно Чл. 22 (1) - Предлагам съюзът „и" да бъде заменен с „ или", т.е. лицето, 

което не притежава радиолюбителска правоспособност, да има право да работи на 

клубна радиостанция под ръководството на отговорника ИЛИ на правоспособен 

радиолюбител, притежаващ клас 1. 

Новият текст да стане: Чл. 22. (1) Лице, което не притежава разрешително за 

правоспособност на радиолюбител или хармонизирано радиолюбителско 

свидетелство (HAREC), има право да работи на клубна радиолюбителска 

радиостанция в присъствието на отговорника на радиостанцията или под 

ръководството на радиолюбител, притежаващ клас 1. 

Мотиви - Надзорът от страна на един опитен радиолюбител би бил достатъчен при 

обучението на подрастващите. Задължителното присъствие на двама души  

едновременно,  по скоро би било утежняващо за изпълнение условие. 

Не се 

приема 

КРС предоставя опознавателен знак на радиоклуб, който 

е определил отговорник на клубната любителска 

радиостанция и това е лицето, което следва да присъства 

и да осъществява контрол, свързан с работата ѝ. 

По Раздел III - Отнемане на разрешително за правоспособност на радиолюбител и/или на опознавателни знаци, предоставени на радиолюбител/радиоклуб от 

Проекта: 
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Българска 

Федерация на 

Радиолюби-

телите 

С новите правила се въвежда нов раздел, а именно „Раздел III. Отнемане на 

разрешително за правоспособност на радиолюбител и/или на опознавателни знаци, 

предоставени на радиолюбител/радиоклуб“. Предлагаме този раздел да бъде 

основно преработен. 

Мотиви: 

В ЗЕС са предвидени административнонаказателни разпоредби за търсене на 

административнонаказателна отговорност, когато нарушението не представлява 

престъпление. В разпоредбите на глава двадесета „Контрол“ и глава двадесет и 

първа „Административнонаказателни разпоредби“ е предвиден ред за 

осъществяване на контрола, установяването на нарушения и налагане на наказания 

от КРС като контролен орган. Следователно предвидените в раздел III на Проекта 

нарушения се поглъщат от разпоредбите на глави ХХ и ХХI на ЗЕС. В допълнение 

на посоченото, в ЗЕС са предвидени и изрични текстове, които препращат към 

търсене на отговорност при нарушаване на правилата по чл.66, ал.3 от ЗЕС. По-

конкретно това са разпоредбите на чл.352 и чл.335 от ЗЕС. Предвидената в раздел 

III на Проекта принудителна административна мярка „Отнемане на разрешително 

за правоспособност на радиолюбител и/или на опознавателни знаци, предоставени 

на радиолюбител/радиоклуб“ е наказание, което не е предвидено в ЗЕС. Аргументи 

за това са разпоредбите на Раздел IХ (Изменение, допълнение, прекратяване, 

отнемане или прехвърляне на разрешение, Загл. изм. – ДВ, бр. 20 от 2021 г.) от 

глава пета (Осъществяване на електронни съобщения) и разпоредбите на глава 

двадесет и първа „Административно наказателна отговорност“ от ЗЕС. Поради 

това считаме въвеждането на непредвидени в закона санкции с нормативен акт от 

по-нисък ранг за незаконосъобразно. Законосъобразно е нормативен акт имащ по-

нисък ранг от закон да приема правила, които да доразвиват приетите със 

съответния закон регулации. 

От друга страна електронните съобщения от радиолюбителите се осъществяват в 

съответствие с възприетите международни норми за етично поведение на 

радиолюбителите. Като членове на Международния радиолюбителски съюз 

(IARU), ние сме приели и спазваме Кодекса за поведение, приет от организацията. 

Той е преведен на много езици, в т.ч. и на български език от г-н Панайот Данев, 

радиолюбител, LZ1US ( https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2019/10/13-

Ethics-operating-Bulgarian.pdf). До момента не са установявани и налагани с 

наказателни постановления санкции на радиолюбители физически или юридически 

лица. По своята същност радиолюбителската общност в цял свят е 

самодисциплинараща и самоуправляваща се, поради което етичните норми на 

поведение се спазват от всички. В Република България общността на 

радиолюбителите не е толкова голяма, за да се засегне в огромна степен 

обществения интерес при евентуални нарушения, поради което следва, че не могат 

да се реализират и вреди в големи размери. 

Не се 

приема 

В чл. 32, ал. 1, т. 6 от ЗЕС е изрично разписано 

правомощието на Комисията да отнема разрешителни за 

правоспособност на радиолюбители, като в т. 9 на същия 

член е посочено и правомощието за отнемане на 

разпределените опознавателни знаци на предавателните 

радиосъоръжения на любителската радиослужба и 

слушателските опознавателни знаци. Въз основа на 

посоченото правомощие са разписани разпоредбите в 

проекта на Правилата в частта „Отнемане на 

разрешително за правоспособност на радиолюбител 

и/или на опознавателни знаци, предоставени на 

радиолюбител/радиоклуб“.  
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Борислав 

Борисов 

Предлагам:  

Отнемането на разрешително за правоспособност на радиолюбител да се извършва 

НЕЗАБАВНО, при констатиране на груби, систематични и агресивни действия на 

виновното лице. 

Настоящ пример за такова безобразно нарушение е дългогодишното смущаване на 

радиолюбителски ретранслатори LZ0DMR и LZ0TUK в гр. София, на които се 

пускат безобразни звуци и пегели, ПОРНОГРАФСКИ аудиозаписи и всякакви 

други неморални и уронващи престижа на радиолюбителството (вкл. и на КРС) 

смущения. 

 Предложението е във връзка с това, че в Чл. 32. е записано, че санкцията за 

отнемане на разрешително се прилага при ВТОРО констатирано нарушение. 

Считам, че дългогодишната агресия и ПОРНОГРАФИЯ в ефир НЕ заслужават 

„второ нарушение“. 

 Моля да се подходи с особено внимание към този казус. 

За пореден път обръщам внимание, че тези действия уронват престижа на 

радиолюбителството, но също така и на КРС, като регулаторен орган. 

Не се 

приема 

Подобна хипотеза е предвидена в т. 4 от чл. 33, във връзка 

с чл. 35, както следва: 

„Чл. 33. Издадено разрешително за 

правоспособност на радиолюбител и/или предоставени 

опознавателни знаци се отнемат в следните случаи: 

… 

4. по мотивирано писмено искане на компетентен 

орган при установени действия на радиолюбителя, 

които застрашават националната сигурност при 

осъществяване на електронни съобщения чрез 

радиосъоръжения от любителска радиослужба. 

… 

Чл. 35. Разрешително за правоспособност на 

радиолюбител и/или опознавателен знак се отнема при 

наличие на предпоставките по чл. 33, т. 1-3 след 

предварително писмено уведомяване на 

радиолюбителя/радиоклуба, като изрично се посочват 

конкретните основания и мотиви. В случаите по чл. 33, 

т. 4, разрешително и/или опознавателен знак се отнема 

незабавно, без да се изпраща уведомление до 

радиолюбителя/радиоклуба.“ 

 

Във всички останали случаи би следвало да съществува 

възможност за съответния нарушител да предостави 

становището си по случая. 

По Приложение № 1 към чл. 4 от Проекта: 

Андрей 

Съчков 

Предлагам:  

 Радиочестотен спектър за работа на радиосъоръжения от любителска 

радиослужба, разрешени максимални мощности и класове на излъчване на 

любителските радиостанции  

 

Радиочестотн

а лента 

П – 

първична 

основа, В – 

вторична 

основа 

Радиолюбител

ски клас 

Максимална 

мощност на 

изхода на 

предавателя 

Клас на 

излъчва

не 

Допълните

лни 

условия 

1850 – 2000 

kHz В 2 10 W J3E - 

3700 – 3750 

kHz П 2 100W J3E - 

 

 Обосновка:  

Не се 

приема 

 

Разрешаването на честотните ленти 1850 – 2000 kHz и 

3700 – 3750 kHz с максимална мощност на изхода на 

предавателя със съответно 10 W и 100 W за използване от 

радиолюбители клас 2 ще рефлектира върху сложността 

на въпросите за подготовка за изпит на радиолюбители 

клас 2. Това би довело до допълнително затруднение на 

кандидатите за изпит, които са на възраст до 14 години 

както и на тези от 14 до 18 години. 

Възможността  радиолюбители клас 2 да работят в 

посочените ленти и да развиват своите способности е 

дадена в чл. 22., ал. 1 от Правилата, съгласно който: 

 „Лице, което не притежава разрешително за 

правоспособност на радиолюбител или хармонизирано 

радиолюбителско свидетелство (HAREC), има право да 

работи на клубна любителска радиостанция в 
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Стимулиране на младите радиолюбители за провеждане на локални и далечни 

връзки в КВ сегменти на диапазоните 1810-2000khz и 3500-3800khz. Практически 

умения за изграждане настройки на КВ антени. 

 

Предлагам:  

Допълнителни условия:  

„г) при участие в радиолюбителски състезания в радиочестотните ленти:  

1810 – 1850 kHz  

3500 – 3800 kHz  

7000 – 7200 kHz  

14000 – 14350 kHz  

21000 – 21450 kHz  

28 – 29,70 MHz  

може да се използва радиопредавател с изходна мощност до 1500 W в стационарен 

режим на работа от радиолюбители, притежаващи радиолюбителски клас 1 и стаж 

минимум 5 години, както и от радиоклубове; за целта 

радиолюбителят/радиоклубът предоставя на комисията данни за използваната 

любителска радиостанция;  

Обосновка:  

Диапазона 80м (3500-3800khz) е един от основните в радиолюбителските 

състезания използването на мощност от 1500W спазвайки изискванията оставени в 

Раздел II чл.26,27,28,29,30,31 

присъствието на отговорника на радиостанцията и под 

ръководството на радиолюбител клас 1.“ 

 

Радиочестотна лента 3500-3800 kHz не може да се 

използва за любителски цели с мощност от 1500 W, 

защото ще се засегнат други ползватели на спектъра, 

които използват лентата на съвместна първична основа с 

любителска радиослужба. 

 

Любомир 

Славов 

В изброените „Допълнителни условия" букви в) и г) е налице частично повторение 

на честотните ленти, за които веднъж се разрешават 1000 W, а след това -1500 W. 

Моля, обърнете внимание, че честотната лента 3500-3800 KHz, която се използва 

от радиолюбителите на първична основа, липсва в буква г) на Приложението. 

Новият текст да стане : 

Приложение № 1 към чл. 4 

Допълнителни условия: 

в) при участие в радиолюбителски УКВ състезания и за експериментални цели 

(радиовръзки чрез отражение от Луната, метеорни следи и др.) в радиочестотните 

ленти: 

50 - 50,9625 MHz 

51,5125 - 51,5375 MHz 

144-146 MHz 

430 - 433,05 MHz 

може да се използва радиопредавател с изходна мощност до 1000 W (+30 dBW) в 

стационарен режим на работа от радиолюбители, притежаващи радиолюбителски 

клас 1 и стаж минимум 5 години , както и от радиоклубове; за целта 

радиолюбителят/радиоклубът предоставя на комисията данни за използваната 

радиолюбителска станция; 

г) при участие в радиолюбителски КВ състезания и за експериментални цели, в 

радиочестотните ленти : 

Не се 

приема 

В буква „в” са определени радиочестотните ленти, които 

могат да се ползват с мощност 1000 W както за 

състезания, така и за експериментални цели, а в буква „г” 

– лентите, които могат да се ползват с 1500 W само са 

състезания. 

 

Радиочестотни ленти 50-50,9625 MHz и 51,5125-51,5375 

MHz не могат да се използват с изходна мощност на 

радиопредавателя до 1000 W, защото е определена за 

любителска радиослужба на вторична основа и при 

нейното ползване не трябва да се причиняват смущения 

на ползвателите, които са на първична основа (мрежи от 

подвижна радиослужба).   

 

Радиочестотна лента 3500-3800 kHz не може да се 

използва за любителски цели с мощност от 1500 W, 

защото ще се засегнат други ползватели на спектъра, 

които използват лентата на съвместна първична основа с 

любителска радиослужба. 
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1810 - 1850 KHz 

3500 - 3800 KHz 

7000 - 7200 KHz 

14000 - 14350 KHz 

21000 -  21450 KHz 

28000 -  29700 KHz 

може да се използва радиопредавател с изходна мощност до 1500 W (+31,76 dBW) 

в стационарен режим на работа от радиолюбители, притежаващи радиолюбителски 

клас 1 и стаж минимум 5 години, както и от радиоклубове; за целта 

радиолюбителят/радиоклубът предоставя на комисията данн и за използваната 

радиолюбителска станц ия; 

Мотиви - 

По т. ,,в" -за 6-метровия обхват, мощността има решаващо значение в 

международните УКВ състезания; 

Пот. ,,в" -WARC обхватите (18 и 24 MHz) не се използват за провеждане на КВ 

състезания ; По т. ,,г" - състезателната честотната лента 3500 - 3800 KHz е 

пропусната в текста. 

Предложената редакция разширява използването на 

такъв предавател и за експериментални цели, за което не 

е посочен конкретен мотив. 

 

Обхвати 18 и 24 MHz не са посочени в забележка „г”, а в 

забележка „в”, в която е описано, при какви условия може 

да се използва радиопредавател с изходна мощност до 

1000 W без да е конкретизирана целта (експериментална 

или участие в състезание). 

 

 

По Приложение № 3 към чл. 10 от Проекта: 

Българска 

Федерация на 

Радиолюби-

телите 

В Приложение № 3 по чл.10 от проекта за Правила за използване на радиочестотен 

спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба предвидената редакция 

на т.3 е категорично неприемлива. Предлагаме Ви да се приеме редакцията, която 

действа от самото начало на регулирането на временните опознавателни знаци (и 

до момента), а именно: „Комисията предоставя временни опознавателни знаци 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.“ 

Мотиви: 

- В предложената редакция е стеснен обхватът на предоставяне на опознавателните 

знаци, като е премахнато разширението „и други подобни“. 

- В мотивите на Комисията за приемане на новите правила липсва изискващата се 

за целта задължителна обосновка относно решението ѝ за премахване на 

разширението „и други подобни“. 

- Наличието на разширението „и други подобни“ не противоречи на националния 

закон, в т.ч. и на европейското законодателство. Ограничения могат да се 

предвиждат единствено от закона (аргумент чл.5а от ЗЕС). 

В Приложение № 3 по чл.10 от Проекта за Правила за използване на 

радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба 

предвидената редакция на т.3.4. „Временни опознавателни знаци за честване на 

бележити дати могат да бъдат предоставени само за дати, които са свързани с 

радиолюбителската дейност или български официални празници“ е също 

категорично неприемлива и предлагаме да отпадне изцяло. 

Приема се 

Във връзка с изразената позиция в повечето становища и 

това, че направените изменения биха ограничили 

радиолюбителската дейност на 

радиолюбителите/радиоклубовете в Приложение № 3 към 

чл. 10 от Проекта се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

„3. Временни опознавателни знаци се предоставят във 

връзка с честване на бележити дати, експедиции, 

участие в международни радиолюбителски състезания и 

други подобни събития. След буквите (националния 

префикс) LZ временните опознавателни знаци могат да 

се състоят от една или повече цифри и от една или 

повече букви.“ 

… 

„3.3. Знаците, използвани за участие в 

радиолюбителски състезания, се предоставят за 

ползване за срок 5 години. Знаците, използвани във 

връзка с честване на бележити дати, участие в 

експедиции и други подобни събития, се предоставят за 

ползване за срока на събитието, но не по-дълъг от една 

календарна година.“ 
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Мотиви: 

За временните опознавателни знаци в предложения проект Комисията 

въвежда ограничения относно обхвата и субектите за ползване на опознавателни 

знаци, което реално представлява ограничаване на права и свободи, които в 

момента са разрешени и се допускат от действащата в момента релационна 

нормативна уредба. Дефинирането (ограничаването) в предложената редакция на 

обхвата на „бележити дати“ единствено и само до „български национални 

празници и дати, свързани с радиолюбителската дейност“ от една страна е 

незаконосъобразно и от друга противоречи с широкия кръгозор на тълкувателното 

значение на думата „бележит“. В съдържателен аспект и като значение думата 

„бележит“ обхваща събития, явления и други подобни от всички сфери на 

обществения живот, а именно оказване на обществена почит към важни 

исторически, политически, културни, научни и спортни личности и техните 

приноси, честване на определени професии, годишнини от събития, оказване на  

признателност, празници и значими дати свързани с традиционната религия на 

Република България или други особено значими събития. Следователно 

възприетия от Комисията обхват на значението на думата „бележит“ неправомерно 

и значително ограничава правата и свободите на радиолюбителите, респ. 

възможността им за достъп до опознавателни знаци и свободата за тяхното 

ползване. От друга страна конституционно възприет принцип е заварени свободи и 

придобити права да не са ограничават, освен ако това изрично не представлява 

огромна опасност за обществения интерес. Въведеното ограничение е и в 

противоречие с приетите принципи и цели на ЗЕС за свобода, достъп, недопускане 

на дискриминация, насърчаване на конкуренцията при осъществяване на 

електронните съобщения. Посочените основни принципи трябва да бъдат 

гарантирани от приетите подзаконови нормативни актове, следователно и в Проект 

за Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от 

любителска радиослужба. 

Заличават се т. 3.4., т. 8.1. и т. 8.2. от Приложение № 3 

към чл. 10 от Проекта. 
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Бойчо 

Хаджийски 

Относно приложение 3 към чл.10 имам следното предложение: 

Като т. 3 да се впише предложения от КРС текст с Решение 276 от 29.07.2021 г.:  

1.   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., ограничаваща радиолюбителската дейност 

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

4. Да отпадне т.8.2 - според мен е ненужно допълнително да се изяснява 

текста по 3.2. 

Мотиви: 

1. Предлаганите ограничения при издаването на временни опознавателни 

знаци са във вреда на българското радиолюбителско движение. 

2. Нищо не налага променянето на разпоредби, които са такива от 

десетилетия.  

3. Предлаганите ограничения при издаването на временни опознавателни знаци 

подлагат на дискриминация най-активните и международно известни български 

радиолюбители 

4. В резултат на тези ограничения ще спадне драстично активността на 

българските радиолюбители в ефира, което ще накърни имиджа на префикса LZ 

Пояснения: 

Цялата тази истерия срещу временните опознавателни знаци е инспирирана и 

организирана от две лица от Пловдив, а именно: Христо Здравков и Антон Тончев. 

Двамата от години се занимават със създаване на интриги сред българските 

радиолюбители, писане на клеветнически и обидни постове в разни 

радиолюбителки форуми , включително и писане на доноси до КРС. 

Тяхното писмо, излизащо уж от радиоклуб „Милара" (дори собственикът на 

материалната база на клуба нищо не знае за това писмо) започва с една голяма 

лъжа, а именно: ,,временните опознавателни знаци не трябва по никакъв начин да 

се свързват с религия, политика, бизнес", както уж било заложено в етичния кодекс 

нa IARU Rl. 

Прилагам оригиналния текст от този документ: 

 11.7. WHAT DO YOU TALK ABOUT ON ТНЕ AMATEUR BANDS? 

The subjects of our communications should always Ье related to the amateur radio 

hobby. Ham radio is а hobby regarding the technique of radio communications in the 

broad sense of the term. We should not use amateur radio to pass along the shopping list 

for tonight's dinner... 

Some subjects which аге а no no in amateur radio conversations on the air аге: 

• religion; 

• politics; 

• business (you can talk about your profession'  , but you cannot advertise for 

your business); 

Приема се 

Във връзка с изразената позиция в повечето становища и 

това, че направените изменения биха ограничили 

радиолюбителската дейност на 

радиолюбителите/радиоклубовете в Приложение № 3 към 

чл. 10 от Проекта се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

„3. Временни опознавателни знаци се предоставят във 

връзка с честване на бележити дати, експедиции, 

участие в международни радиолюбителски състезания и 

други подобни събития. След буквите (националния 

префикс) LZ временните опознавателни знаци могат да 

се състоят от една или повече цифри и от една или 

повече букви.“ 

… 

„3.3. Знаците, използвани за участие в 

радиолюбителски състезания, се предоставят за 

ползване за срок 5 години. Знаците, използвани във 

връзка с честване на бележити дати, участие в 

експедиции и други подобни събития, се предоставят за 

ползване за срока на събитието, но не по-дълъг от една 

календарна година.“ 

 

Заличават се т. 3.4., т. 8.1. и т. 8.2. от Приложение № 3 

към чл. 10 от Проекта. 



 

 

 
8 

• derogatory remarks directed at any group (ethnic, religious, racial, sexual etc.). 

• bathroom humor: if you wouldn't tell the joke to your ten уеаг old child, don't 

tell it on the radio; 

• any subject that has no relation whatsoever with the ham radio hobby. 

Т.е. става въпрос ДА НЕ СЕ ГОВОРИ В ЕФИР за религия, политика, бизнес, 

разказване на неприлични вицове и т.н. Това не касае лиценза на даден 

опознавателен знак или дизайна на QSL картичката. Световна практика е да 

работят голям брой специални любителски радиостанции, посветени на спортни, 

религиозни, политически, бизнес,· военни, юбилейни и всякакъв друг вид събития. 

Не бива българските радиолюбители да бъдат ограничавани заради щенията на 

няколко човека, които вместо да се наслаждават на хобито си, се чудят каква 

интрига да сътворят. 

Смея да се надявам, че КРС ще защити интересите на мнозинството български 

радиолюбители и няма да въведе предлаганите от горните лица дискриминационни 

ограничения при издаването на временни опознавателни знаци за честване на 

бележити дати, участие в международни радиолюбителски състезания и 

експедиции и други подобни. 

Стефан 

Тинков 

По повод на предлаганите ограничения на издадени от КРС временни 

опознавателни знаци, които са залегнали във ваше Решение 372 от 21.10.2021г. 

изказвам мнение, че това не съответства на развитието, а даже и на запазването на 

радиолюбителското движение в България, което няма да бъде в синхрон и с 

международните радиолюбителски организации. 

Това ще бъде дискриминация към българските радиолюбители. 

Поради тази, а и поради много други видими причини, Ви предлагаме да запазите 

предложения по-рано от вас текст на т.3. към Приложението към чл.10, а именно 

текста да бъде записан така: 

„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.“ 

Точка 3.4., точка 8.1. и точка 8.2. според мен са излишни. 

С удовлетворяване от Ваша страна на това предложение целим запазване на по-

сериозна активност на българските радиолюбители в световния ефир, издигане на 

техния престиж и запазване на личното им  достойнство. 

 

Приема се 

Във връзка с изразената позиция в повечето становища и 

това, че направените изменения биха ограничили 

радиолюбителската дейност на 

радиолюбителите/радиоклубовете в Приложение № 3 към 

чл. 10 от Проекта се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

„3. Временни опознавателни знаци се предоставят във 

връзка с честване на бележити дати, експедиции, 

участие в международни радиолюбителски състезания и 

други подобни събития. След буквите (националния 

префикс) LZ временните опознавателни знаци могат да 

се състоят от една или повече цифри и от една или 

повече букви.“ 

… 

„3.3. Знаците, използвани за участие в 

радиолюбителски състезания, се предоставят за 

ползване за срок 5 години. Знаците, използвани във 

връзка с честване на бележити дати, участие в 

експедиции и други подобни събития, се предоставят за 

ползване за срока на събитието, но не по-дълъг от една 

календарна година.“ 

 

Заличават се т. 3.4., т. 8.1. и т. 8.2. от Приложение № 3 

към чл. 10 от Проекта. 
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Пенчо 

Карадонев 

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.“ 

 

Приема се 

Във връзка с изразената позиция в повечето становища и 

това, че направените изменения биха ограничили 

радиолюбителската дейност на 

радиолюбителите/радиоклубовете в Приложение № 3 към 

чл. 10 от Проекта се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

„3. Временни опознавателни знаци се предоставят във 

връзка с честване на бележити дати, експедиции, 

участие в международни радиолюбителски състезания и 

други подобни събития. След буквите (националния 

префикс) LZ временните опознавателни знаци могат да 

се състоят от една или повече цифри и от една или 

повече букви.“ 

… 

„3.3. Знаците, използвани за участие в 

радиолюбителски състезания, се предоставят за 

ползване за срок 5 години. Знаците, използвани във 

връзка с честване на бележити дати, участие в 

експедиции и други подобни събития, се предоставят за 

ползване за срока на събитието, но не по-дълъг от една 

календарна година.“ 

 

Заличават се т. 3.4., т. 8.1. и т. 8.2. от Приложение № 3 

към чл. 10 от Проекта. 

Красимир 

Иванов 

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 

Приема се 

Във връзка с изразената позиция в повечето становища и 

това, че направените изменения биха ограничили 

радиолюбителската дейност на 

радиолюбителите/радиоклубовете в Приложение № 3 към 

чл. 10 от Проекта се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

„3. Временни опознавателни знаци се предоставят във 

връзка с честване на бележити дати, експедиции, 

участие в международни радиолюбителски състезания и 

други подобни събития. След буквите (националния 

префикс) LZ временните опознавателни знаци могат да 

се състоят от една или повече цифри и от една или 

повече букви.“ 

… 

„3.3. Знаците, използвани за участие в 

радиолюбителски състезания, се предоставят за 

ползване за срок 5 години. Знаците, използвани във 
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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 уеб 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 специалните инициали ние рекламираме България, с тях 

отдаваме почит на наши герои, знаменити Българи и популяризираме българското 

радиолюбителство. 

връзка с честване на бележити дати, участие в 

експедиции и други подобни събития, се предоставят за 

ползване за срока на събитието, но не по-дълъг от една 

календарна година.“ 

 

Заличават се т. 3.4., т. 8.1. и т. 8.2. от Приложение № 3 

към чл. 10 от Проекта. 

 

Български 

клуб 

Благовестник 

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

5. 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. 

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

на т. 3 

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

8. 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, 

Приема се 

Във връзка с изразената позиция в повечето становища и 

това, че направените изменения биха ограничили 

радиолюбителската дейност на 

радиолюбителите/радиоклубовете в Приложение № 3 към 

чл. 10 от Проекта се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

„3. Временни опознавателни знаци се предоставят във 

връзка с честване на бележити дати, експедиции, 

участие в международни радиолюбителски състезания и 

други подобни събития. След буквите (националния 

префикс) LZ временните опознавателни знаци могат да 

се състоят от една или повече цифри и от една или 

повече букви.“ 

… 

„3.3. Знаците, използвани за участие в 

радиолюбителски състезания, се предоставят за 

ползване за срок 5 години. Знаците, използвани във 

връзка с честване на бележити дати, участие в 

експедиции и други подобни събития, се предоставят за 
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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 повече от един временен повиквателен знак е 

директно насочен към най-активните радиолюбители в ефира. 

3. Резултатът от подобни ограничителни действия би бил затваряне на около 

половината от активността на български радиолюбители в ефира, което ще се 

усети осезаемо. 

4. От липсата на по сериозна активност ще пострада освен авторитета на 

Българското радиолюбителство, но и начина на управление на неговата активност 

от страна регулаторния орган в България. 

5. Заинтересованите любители по света ще бъдат уведомени за причината на 

липсата на активност, която не виждаме с какво ще се компенсира, тъй като в 

България активните оператори на къси вълни, където се осъществяват най-много 

двустранни връзки, намаляват осезаемо. 

6. В досегашното обсъждане взето в предвид в сегашното предложение по тези 

въпроси са взели участие много ограничен кръг хора и само един клуб, който не е 

представен от най-активните си членове в ефира. Някои от тях не се занимават с 

активна радиолюбителска дейност на къси вълни и, доколкото знаем, никой с 

организиране на бележити Български дипломни програми. 

7. В становището на Радио Клуб Милара основното искане е унищожаването на 

дейност, която неправилно е формулирана с писанията им в т. 3. От техен протокол 

7 от 16.08.2021г. Те искат в радиолюбителството да нямаме нищо общо с религия, 

политика, бизнес. Ние не смеем да твърдим има ли нещо в живота изобщо, което 

не е свързано с религия, политика или бизнес. В уточнение можем да споменем, че 

почти всички работят или са работили във фирма Милара. Някои от тях печатат 

картички за клуб Милара или експедиции с техни участници. 

Ако клуб Милара съвпада с името на фирмата, това не звучи ли като вид реклама, 

която в техните очи не е бизнес. Явно тук има явно несъответствие с техните 

твърдения. И точно това не е ли противно на техните предложения за откъснатост 

от бизнеса. Не е обяснимо как вместо да са благодарни, че има къде да се 

препитават, те като че ли искат да нямат нищо общо, като клубни членове, със 

фирмата, която им осигурява условията на един от най-обзаведените радиоклубове 

в страната. 

Относно политиката на някои членове на този клуб за някои радиолюбителски 

активности, това не е ли желание да се налага един техен вид дейност над 

важността на други дейности, които те не искат да упражняват. И това не е ли 

дълговременно упражнявана политика на отричане и принизяване на дейността на 

другите. 

Религиозно ли е почитането на Българския дух в лицето на нашите предци, които 

са живяли с Вярата /св. Княз Борис-Михаил, св. Цар. Петър и други/, дали са ни 

ползване за срока на събитието, но не по-дълъг от една 

календарна година.“ 

 

Заличават се т. 3.4., т. 8.1. и т. 8.2. от Приложение № 3 

към чл. 10 от Проекта. 
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писменост /свв. Кирил, Методий, Климент, Наум, Сава, Горазд, Ангеларий и много 

други/ и са наши небесни закрилници /св. Йоан Рилски, св. Йоаким Осоговски, св. 

Прохор Пчински и много други/, защитавали са ни в тежките времена на 

поробването /св. Евтимий Търновски, ученик на св. Теодосий Търновски/, 

измолвали са нашето Освобождение /св. Трендафил Баташки, свв. Баташки 

новомъченици, свв. Новоселски мъченици и много други, които можем да 

споменем, но който иска може и да се осведоми и сам. Не е ли за България най-

светъл празник Освобождението ни от чуждо робство, с което и получихме 

свободен израз на НАШИЯ БЪЛГАРСКИ ДУХ. 

В отговор на писмото от IARU на оплакванията на някои от членовете на Радио 

Клуб Милара в лично им качество им е обърнато внимание със споменаването на 

техните кръщелни имена в ефир, дали те не извършват религиозна дейност с 

имената си Христо /на Иисус Христос / и Антон/на св. Антоний /.  Със последното 

си писмо до Вас явно тези господа не са разбрали за какво става въпрос или 

изобщо не ги интересува мнението на IARU. 

8. В становището, с дата от 02.09.2021 г. на хора от Разград се изказва мнение, че 

със закриване на нашата дейност, като не ни се издават временни повиквателни 

знаци /над 12/, вече няма да се накърнявал имиджа на LZ. Ние не виждаме къде е 

дейността на тези хора за повишаване на имиджа на LZ. Защо не работят в ефира, 

за да оценим как те повишават този имидж. Или смятат, че като седнем да стоим, 

без да работим в ефир, без да правим тази организация за целогодишна работа, 

имиджа ще ни скочи до небесата. 

Същите хора правят внушения, че печелим от тази дейност, но това го отдаваме на 

тяхното, вероятно извратено мислене, че като харчим пари за апаратура, антени, 

картички, пощенски разноски, транспорт и много отделено време за работа, това е 

печалба. Няма да коментираме такъв начин на разсъждение. 

Прочитаме заплаха към КРС, но предполагаме, че това само по себе си говори за 

нивото на общуване на Петър Петров и групичка с другите.  

Надяваме се, че това не е лицето на радиолюбителството в нашата страна. 

9. В становището на Любомир Славов, взето под внимание при съставянето на 

коментирания проект на КРС, той твърди  „противоречиво“ за съмнения в 

злоупотреби, излишъци и загуба на международен интерес към българските 

временни опознавателни знаци. Във всички тези думи ние виждаме незнание, 

незаинтересованост и незачитане на истината. 

За сведение на КРС и на г-н Славов,  връзките ни на година редовно са над 100 000 

/сто хиляди/. За всички връзки се изпращат потвърдителни радиолюбителски 

картички, които са платени от нас. В бюрото на радиолюбителите редовно се 

правят постъпления от наши средства. Няма нужда от свободни съчинения. Нека 

сме по-точни. Ако г-н Славов смяташе, че има загуба на интерес към българските 

временни опознавателни знаци, защо тогава има нужда те да се ограничават. Те би 

трябвало да отпаднат от само себе си. Да, но не става така, а по скоро ние се 

ограничаваме да не правим повече връзки. 
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Ако същият смята, че Българщината не трябва да се изявява, тогава какво да 

предложим на радиолюбителите в света. И ако има нещо добро предвид – да го 

направи. 

10. В заключение искаме да споделим, че желанието за изява в ефира между 

радиолюбители е хубаво да се прояви в по-добри идеи за работа, в което се състои 

смисъла на нашето ЛЮБИТЕЛСТВО и да издигаме нивото на радиолюбителството 

по най-доброжелателен начин. Да престанем с тези жалби и препоръки за 

натискане на спирачките. Да впрегнем повече човешки сили за обогатяване и 

разрастване на дейността на НАШЕТО БЪЛГАРСКО РАДИОЛЮБИТЕЛСКО 

ДВИЖЕНИЕ и да славим имената на тези, които с меч, перо, молитва и слово 

съграждаха БЪЛГАРИЯ. 

Радиоклуб 

ТУ-Габрово 

Относно приложение 3 към чл.10 след обсъждане в радиоклуба, Управителният 

съвет на сдружението има следното предложение: 

1. Като т. 3 да се впише предложения от КРС текст с Решение 276 от 

29.07.2021 г.: 

2. Да отпадне т. 3.4., ограничаваща  радиолюбителската дейност 

3. Да отпадне т. 8, ограничаваща  радиолюбителската дейност 

Одобряването на по-горе цитираните ограничения ще доведат до ограничаване 

правата на голям брой радиолюбители и радиоклубовете и ще затрудни спортно 

състезателната дейност както в национален, така и в международен мащаб. 

Направените от УС на сдружението предложения не противоречат на етичния 

кодекс на IARU R1 и смятаме, че ще бъдат защитени интересите на мнозинството 

български радиолюбители и радиоклубове и няма да доведе до дискриминационни 

ограничения при издаването на временни опознавателни знаци за честване на 

бележити дати, участие в международни радиолюбителски състезания и 

експедиции и други подобни. 

Приема се 

Във връзка с изразената позиция в повечето становища и 

това, че направените изменения биха ограничили 

радиолюбителската дейност на 

радиолюбителите/радиоклубовете в Приложение № 3 към 

чл. 10 от Проекта се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

„3. Временни опознавателни знаци се предоставят във 

връзка с честване на бележити дати, експедиции, 

участие в международни радиолюбителски състезания и 

други подобни събития. След буквите (националния 

префикс) LZ временните опознавателни знаци могат да 

се състоят от една или повече цифри и от една или 

повече букви.“ 

… 

„3.3. Знаците, използвани за участие в 

радиолюбителски състезания, се предоставят за 

ползване за срок 5 години. Знаците, използвани във 

връзка с честване на бележити дати, участие в 

експедиции и други подобни събития, се предоставят за 

ползване за срока на събитието, но не по-дълъг от една 

календарна година.“ 

 

Заличават се т. 3.4., т. 8.1. и т. 8.2. от Приложение № 3 

към чл. 10 от Проекта. 

Георги 

Воденичаров 

През 52 годишната ми практика като активен БЪГАРСКИ радиолюбител не съм 

виждал по-рестриктивни, по-ограничителни условия за предоставяне на временни 

опознавателни 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! 

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

са единствено ЛИЧНОСТНИ отношения на група радиолюбители от Пловдив 

- Няма конкретно предложение 
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„предвождана“ от Христо Здравков срещу най-активните в ефир български 

радиолюбители. 

Относно инициалите посветени на православни светци – лично аз бях инициатора 

през 2008 година на тази идея и досега интереса на хиляди радиолюбители по 

света към тази българска радиолюбителска дипломна програма е огромен. 

Подобни инициали и програми има много - дори преди няколко седмици бях 

поканен от мои приятели - френски радиолюбители (като радиолюбител работещ 

активно с временните LZ опознавателни знаци посветени на православни светци) 

да се включа на място от департамент 57 във Франция и да работя с инициал 

посветен на Свети Никола: http://www.qrz.com/db/tm57stn  

Как може да се ограничи работата на един активен български радиолюбител с 

един временен опознавателен знак годишно?!   

Само през последните месеци на тази година работя активно и с инициал LZ30AM 

(30 години авиомузей Крумово) http://www.qrz.com/db/lz30am  и до момента близо 

900 радиолюбители от цял свят са получили дипломата посветена на тази 

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

След няколко дни ще започна работа в ефир с временен опознавателен знак 

LZ95MA посветен на 95 годишнината от рождението на Мария Атанасова, като 

съвместно с международния клуб на радиолюбителите-авиатори „Рицари на 

небето“ ще издаваме Диплома посветена на тази 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 следващата 2022 година предвиждам да подам индивидуална молба до КРС за 

още десетина временни опознавателни знака, посветени на българи, прославили 

страната ни по света, както и на други бележити дати. 

Ако дори част от предвидените ограничения за предоставяне на временни 

опознавателни знаци на българските радиолюбители бъдат приети, ще станем за 

посмешище на радиолюбителите от цял свят. 

Георги 

Георгиев 

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. 

Приема се 

Във връзка с изразената позиция в повечето становища и 

това, че направените изменения биха ограничили 

радиолюбителската дейност на 

радиолюбителите/радиоклубовете в Приложение № 3 към 

чл. 10 от Проекта се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

„3. Временни опознавателни знаци се предоставят във 

връзка с честване на бележити дати, експедиции, 

участие в международни радиолюбителски състезания и 

други подобни събития. След буквите (националния 

префикс) LZ временните опознавателни знаци могат да 

се състоят от една или повече цифри и от една или 

повече букви.“ 

… 

http://www.qrz.com/db/tm57stn
http://www.qrz.com/db/lz30am
https://hamlog.online/club/nebo/207/list/
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
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
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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), и не е правдиво да и позволявате тя да 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. 

„3.3. Знаците, използвани за участие в 

радиолюбителски състезания, се предоставят за 

ползване за срок 5 години. Знаците, използвани във 

връзка с честване на бележити дати, участие в 

експедиции и други подобни събития, се предоставят за 

ползване за срока на събитието, но не по-дълъг от една 

календарна година.“ 

 

Заличават се т. 3.4., т. 8.1. и т. 8.2. от Приложение № 3 

към чл. 10 от Проекта. 

Андрей 

Съчков 

Предложен: 

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

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

български официални празници. 

Нов: 

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

предоставени само за дати, които са свързани със събития и факти, спомагащи за 

по-голям интерес към радиолюбителската дейност в Република България и 

Българския префикс LZ. 

Обосновка: 

Има много дати, събития, дейности и факти в нашата страна Република България, с 

които ние трябва да се гордеем и напомняме на другите радиолюбители по целия 

свят. Не бива да ограничаваме само до дейност и празници. Радиолюбителите от 

Не се 

приема 

Във връзка с изразената позиция в повечето становища и 

това, че направените изменения биха ограничили 

радиолюбителската дейност на 

радиолюбителите/радиоклубовете в Приложение № 3 към 

чл. 10 от Проекта се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

„3. Временни опознавателни знаци се предоставят във 

връзка с честване на бележити дати, експедиции, 

участие в международни радиолюбителски състезания и 

други подобни събития. След буквите (националния 

префикс) LZ временните опознавателни знаци могат да 

се състоят от една или повече цифри и от една или 

повече букви.“ 
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България могат да ползват в ефира опознавателни знаци издадени от КРС, 

спазвайки всички правила за работа в ефира (морални, етични , технически) 

Разнообразието от LZ xxxxx допринася за засиления интерес на чуждите 

радиолюбители към Нас. 

 

Предложен: 

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

притежава само един временен опознавателен знак за честване на бележити дати и 

експедиции и един временен знак за участие в международни радиолюбителски 

състезания. 

Нов: 

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

притежава само един временен знак за участие в международни радиолюбителски 

състезания. 

Обосновка: 

Участието в международни състезания с един опознавателен знак допринася 

запомнянето му, по-добрите резултати и по-малкото грешки, които 

кореспондентите правят. 

Ограничаването до един временен опознавателен знак за честване на бележите 

дати и експедиции налага на радиолюбителите рестрикции като провеждане само 

на една експедиция на година, намалява активността на радиоклубовете, загуба на 

интереса към активността на българските радиолюбители. Колкото повече 

различни опознавателни знаци се ползват толкова повече се засилва интереса към 

нас. 

Колкото повече ограничения се налагат радиолюбителите се чувстват 

дискриминирани спрямо чуждестраните си колеги. 

… 

„3.3. Знаците, използвани за участие в 

радиолюбителски състезания, се предоставят за 

ползване за срок 5 години. Знаците, използвани във 

връзка с честване на бележити дати, участие в 

експедиции и други подобни събития, се предоставят за 

ползване за срока на събитието, но не по-дълъг от една 

календарна година.“ 

 

Заличават се т. 3.4., т. 8.1. и т. 8.2. от Приложение № 3 

към чл. 10 от Проекта. 

Балкански 

спортен клуб 

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

1. По т. 3 да се запази текста на КРС 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. 

3. Да отпадне т. 8.1. 

4. Да отпадне т. 8.2  

Мотиви: 

1. Има противоречие със Закона за електронните съобщения: 

/ 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: 

Приема се 

Във връзка с изразената позиция в повечето становища и 

това, че направените изменения биха ограничили 

радиолюбителската дейност на 

радиолюбителите/радиоклубовете в Приложение № 3 към 

чл. 10 от Проекта се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

„3. Временни опознавателни знаци се предоставят във 

връзка с честване на бележити дати, експедиции, 

участие в международни радиолюбителски състезания и 

други подобни събития. След буквите (националния 

префикс) LZ временните опознавателни знаци могат да 

се състоят от една или повече цифри и от една или 

повече букви.“ 

… 

„3.3. Знаците, използвани за участие в 

радиолюбителски състезания, се предоставят за 
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1. прилага регулаторни мерки, ограничаващи възможностите за 

възпрепятстване на конкуренцията; 

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

компетентност;/ 

2. Ограничава се активността на LZ в ефира. 

3. Това, което се предлага в този проект е на практика дискриминация на едни 

радиолюбители заради болните амбиции на негови вредители. 

Радиолюбителството е за тези, които искат да го упражняват, а не за тези, които не 

искат или не могат. 

4. Уважаеми г-н Председател, в ефира в световен мащаб се появяват все по-често 

по различни международни и местни поводи много специални временни 

опознавателни знаци. Считаме, че в такова време, когато комуникациите се 

подхранват с разнообразие, ние да се самоограничаваме ще е много назадничаво и 

безсмислено. 

С това ще наложим дискриминация спрямо себе си, на което има да ни се чудят 

любители от целия свят. Ние сме против това и затова предлагаме редакцията на 

чл. З да бъде, както Ви написахме по-горе. 

ползване за срок 5 години. Знаците, използвани във 

връзка с честване на бележити дати, участие в 

експедиции и други подобни събития, се предоставят за 

ползване за срока на събитието, но не по-дълъг от една 

календарна година.“ 

 

Заличават се т. 3.4., т. 8.1. и т. 8.2. от Приложение № 3 

към чл. 10 от Проекта. 

Иван Иванов 

Предлагам: 

Текста на т. 3 от приложение номер 3 към член 10 да се запази: 

„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." 

Да се премахнат т. 3.4. , т. 8.1. и т. 8.2. от приложение номер 3 към член 10. 

Приема се 

Във връзка с изразената позиция в повечето становища и 

това, че направените изменения биха ограничили 

радиолюбителската дейност на 

радиолюбителите/радиоклубовете в Приложение № 3 към 

чл. 10 от Проекта се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

„3. Временни опознавателни знаци се предоставят във 

връзка с честване на бележити дати, експедиции, 

участие в международни радиолюбителски състезания и 

други подобни събития. След буквите (националния 

префикс) LZ временните опознавателни знаци могат да 

се състоят от една или повече цифри и от една или 

повече букви.“ 

… 

„3.3. Знаците, използвани за участие в 

радиолюбителски състезания, се предоставят за 

ползване за срок 5 години. Знаците, използвани във 

връзка с честване на бележити дати, участие в 

експедиции и други подобни събития, се предоставят за 

ползване за срока на събитието, но не по-дълъг от една 

календарна година.“ 

 

Заличават се т. 3.4., т. 8.1. и т. 8.2. от Приложение № 3 

към чл. 10 от Проекта. 
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Милен 

Димов 

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 

ограниченията 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. 

Приема се 

Във връзка с изразената позиция в повечето становища и 

това, че направените изменения биха ограничили 

радиолюбителската дейност на 

радиолюбителите/радиоклубовете в Приложение № 3 към 

чл. 10 от Проекта се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

„3. Временни опознавателни знаци се предоставят във 

връзка с честване на бележити дати, експедиции, 

участие в международни радиолюбителски състезания и 

други подобни събития. След буквите (националния 

префикс) LZ временните опознавателни знаци могат да 

се състоят от една или повече цифри и от една или 

повече букви.“ 

… 

„3.3. Знаците, използвани за участие в 

радиолюбителски състезания, се предоставят за 

ползване за срок 5 години. Знаците, използвани във 

връзка с честване на бележити дати, участие в 

експедиции и други подобни събития, се предоставят за 

ползване за срока на събитието, но не по-дълъг от една 

календарна година.“ 

 

Заличават се т. 3.4., т. 8.1. и т. 8.2. от Приложение № 3 

към чл. 10 от Проекта. 

Любомир 

Славов 

Предлагам следните промени в текстовете на т.3 : 

Приложение  № 3 към  чл. 10 

Условия и ред за предоставяне на опознавателни знаци 

3.1 Опознавателни знаци с формат LZ + една или повече цифри (всяка от О до 9 

включително) + една буква от латинската  азбука  се предоставят  за  участие в 

международни  радиолюбителски КВ и УКВ състезания. 

3.6 Временни опознавателни знаци за честване на бележити дати и участие в 

експедиции, се предоставят по писмено заявление, което съдържа данни за 

опознавателния знак, конкретната бележита дата (или планирана експедиция) , 

Приема се 

по 

принцип 

Не съществува ограничение за временните знаци, с 

формат LZ + една или повече цифри (всяка от О до 9 

включително) + една буква, да не се предоставят за 

състезания. 

 

Данните за опознавателния знак, основание и срок се 

посочват от заявителя в образеца на заявление за 

издаване на временен опознавателен знак. Предвид това, 

че връзките може да се осъществяват от портативна или 



 

 

 
19 

срок и адрес, от който същият ще бъде използван (или район, в случай на 

организирани експедиции). 

 Мотиви - 

Пот. 3.1-Ограничението за една цифра намалява възможните комбинации до 260, 

т.е. това би бил максимално възможния брой български радиостанции (лични и 

клубни), които притежават временни опознавателни знаци в рамките на 5 години. 

Освен това, според условията на определени КВ състезания, наличието на две или 

повече цифри в опознавателния знак увеличава интереса към този участник, което 

води до увеличаване на шансовете му за по-добро класиране. 

По т. 3.6 - Редно е, регулаторът да бъде писмено информиран относно повода, за 

който е предоставен временният опознавателен знак, както и мястото (района), от 

което същия ще бъде използван. 

мобилна радиостанция, не е целесъобразно да се изисква 

информация за адрес. 

Христо 

Здравков 

1. Редуциране издаването на временни опознавателни знаци: Временните 

опознавателни знаци не трябва по никакъв начин да се свързват с Религия, 

Политика, Бизнес.  

Мотиви: Това е заложено в етичния кодекс на радиолюбителите членове на IARU 

Rl.  

2. Издаването на опознавателни знаци за радио клуб: Всеки радио клуб има право 

на един специален опознавателен знак ползващ се в КВ или УКВ вътрешни и 

международни състезания. Всеки радио клуб има право на още един временен 

опознавателен знак в рамките на една година за бележита дата, събитие или личност 

свързан с Българската история. 

3. Издаване на временни опознавателни знаци на физически лица: Всеки лицензиран 

радиолюбител има право на един специален опознавателен знак ползващ се в КВ 

или УКВ вътрешни или международни състезания. Всеки лицензиран 

радиолюбител има право на още един временен опознавателен знак в рамките на 

една година за бележита дата, събитие или личност, свързан с Българската история. 

Мотиви: Липсата на ограничения води до злоупотреби (издават се временни 

опознавателни знаци с религиозна насоченост по 12 бр. за година, а се представят за 

бележити дати) разпределят се между още поне 5 човека радиолюбители от цялата 

страна с презумция за направата възможно най-голям брой връзки, които се 

потвърждават със съответната QSL картичка или диплома (хартиен вариант срещу 

определена сума), опознавателни знаци явно имащи частен характер (рождени дати, 

дати на първа лицензия, дати свързани в годишнина на даден радиолюбител). 

За потвърждение на казаното в предходното ни писмо вижте за тази година какво се 

случва: 

For 2021, these callsigns are 12: 

LZ 21 RH                   from 01.01.2021 until 31.01.2021 

LZ 544 SG                 from 01.02.2021 until 28.02.2021 

LZ 250 KG                from 01.03.2021 until 31.03.2021 

LZ 1612 EN                from 01.04.2021 until 30.04.2021 

LZ 1072 BG                from 01.05.2021 until 31.05.2021 

LZ 308 WK                 from 01.06.2021 until 30.06.2021 

Приема се 

частично 

Предложението по т. 1 се приема по принцип.   

Действащата нормативна уредба не урежда забрана за 

предоставянето на неподходящи знаци. Използването на 

комбинации от три или четири букви може да има 

различни тълкувания и асоциации у заявителите, като в 

тези случаи би следвало КРС да не предоставя заявен знак 

при условията на оперативна самостоятелност. По тази 

причина точка 7 от Приложение № 3 към чл. 10  се изменя 

както следва: 

  

„7. Не се предоставят комбинации, които могат да се 

объркат със сигнали за бедствие или други от подобен 

характер, както и комбинации, които са запазени за 

съкращения, използвани в радиокомуникациите, съгласно 

т. 19.46 от Радиорегламента на ITU и такива, които са 

неприемливи за ползване.“ 

 

 Предложенията по т. 2 и 3 не се приемат. 

Във връзка с изразената позиция в повечето становища и 

това, че направените изменения биха ограничили 

радиолюбителската дейност на 

радиолюбителите/радиоклубовете в Приложение № 3 към 

чл. 10 от Проекта се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

„3. Временни опознавателни знаци се предоставят във 

връзка с честване на бележити дати, експедиции, 

участие в международни радиолюбителски състезания и 

други подобни събития. След буквите (националния 

префикс) LZ временните опознавателни знаци могат да 
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LZ 950 TM                  from 01.07.2021 until 31.07.2021 

LZ 363 ER                  from 01.08.2021 until 31.08.2021 

LZ 305 AI                   from 01.09.2021 until 30.09.2021 

LZ 1337 KM                from 01.10.2021 until 31.10.2021 

LZ 1470 IN              from 01.11.2021 until 30.11.2021 

LZ 14 MP             from 01.12.2021 until 31.12.2021 

The cost of the Diploma is 5 EUR and also it can be obtained free of charge in electronic 

form by e-mail. 

Please send applications to: lz3ga@abv.bg 

For paper version of the Diploma please send: 5 EUR to the PayPal account:  

lz1bj@yahoo.com 

4. При издаването на временен  опознавателен знак да се описва адреса на 

радиостанцията, на която ще бъде издаден. 

Мотиви: До този момент се работеше с един временен инициал от няколко различни 

места на България. Особено с инициали издадени на религиозна основа. 

5. Въвеждане на по високи такси за издаване на временен опознавателен  

знак за честване на бележити дати и събития. В рамките на 200 до 500 лева  

на опознавателен знак за година.  

Мотиви: Настоящите предложения са взаимствани от действащите разпоредби на 

други европейски и световни регулаторни органи.  

Съгласен съм и на следните промени за одобрения: 

В проекта на Правилата ще бъдат добавени следните текстове:  

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

притежава само един временен опознавателен знак за честване на бележити дати и 

експедиции и един временен знак за участи 

„3. Временни опознавателни знаци се предоставят във връзка с честване на 

бележити дати, участие в международни радиолюбителски състезания и 

експедиции. След буквите (националния префикс) LZ временните опознавателни 

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

„3.2. Опознавателни знаци, започващи с LZ0 и две букви от латинската азбука, се 

предоставят на радиоклубове за ползване като временни опознавателни знаци при 

организиране на радиолюбителски състезания.“ 

„3.3. Знаците, използвани за участие в радиолюбителски състезания, се предоставят 

за ползване за срок 5 години. Знаците, използвани във връзка с честване на бележити 

дати и участие в експедиции, се предоставят за ползване за срока на събитието, но 

не по-дълъг от една календарна година.“ 

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

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

български официални празници.“  

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

притежава само един временен опознавателен знак за честване на бележити дати и 

експедиции и един временен знак за участие в международни радиолюбителски 

състезания.“ 

се състоят от една или повече цифри и от една или 

повече букви.“ 

… 

„3.3. Знаците, използвани за участие в 

радиолюбителски състезания, се предоставят за 

ползване за срок 5 години. Знаците, използвани във 

връзка с честване на бележити дати, участие в 

експедиции и други подобни събития, се предоставят за 

ползване за срока на събитието, но не по-дълъг от една 

календарна година.“ 

 

Заличават се т. 3.4., т. 8.1. и т. 8.2. от Приложение № 3 към 

чл. 10 от Проекта  

 

Предложението по т. 4 не се приема. 

Предвид това, че връзките може да се осъществяват от 

портативна или мобилна радиостанция, не е 

целесъобразно да се изисква информация за адрес. 

 

Предложението по т. 5 не се приема. 

В Правилата не се уреждат задължения, свързани с 

размер и начин на заплащане на дължими такси.  
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Савко 

Димитров 

Подкрепям изцяло ограничаването на издаване на десетки специални позивни за 

една година на едно лице. 

Не приемам и не подкрепям издаване на специални любителски повиквателни знаци 

с религиозна насоченост. 

-  Няма конкретно предложение 

Антон 

Тончев 

1. Редуциране издаването на временни опознавателни знаци: Временните 

опознавателни знаци не трябва по никакъв начин да се свързват с Религия, 

Политика, Бизнес. 

Мотиви: Това е заложено в етичния кодекс на радиолюбителите членове на IARU 

Rl. 

2. Издаването на опознавателни знаци за радиоклуб: Всеки радиоклуб има право на 

един специален опознавателен знак ползващ се в КВ или УКВ вътрешни и 

международни състезания. Всеки радиоклуб има право на още един временен 

опознавателен знак в рамките на една година за бележита дата, събитие или 

личност свързан с Българската история. 

3. Издаване на временни опознавателни знаци на физически лица: Всеки 

лицензиран радиолюбител има право на един специален опознавателен знак 

ползващ се в КВ или УКВ вътрешни или международни състезания. Всеки 

лицензиран радиолюбител има право на още един временен опознавателен знак в 

рамките на една година за бележита дата, събитие или личност свързан с 

Българската история. 

Мотиви: Липсата на ограничения води до злоупотреби - издават се временни 

опознавателни знаци с религиозна насоченост по 12 бр. за година, а се представят 

за бележити дати. Опознавателните знаци се преотстъпват и разпределят между 

още поне 15 човека - радиолюбители от цялата страна с презумпция за направата 

възможно най-голям брой връзки, които се потвърждават със съответната QSL 

картичка или диплома (хартиен вариант срещу определена сума), опознавателни 

знаци явно имащи частен характер (рождени дати, дати на първа лицензия, дати 

свързани в годишнина на даден радиолюбител). 

4. При издаването на временен  опознавателен знак да се описва адреса на 

радиостанцията на която ще бъде издаден. 

Мотиви: До този момент се работеше с един временен инициал от няколко 

различни места на България. Особено с инициали издадени на религиозна основа. 

5. Въвеждане на по-високи такси за издаване на временен опознавателен знак за 

честване на бележити дати и събития. В рамките на 200 до 500 лева на 

опознавателен знак за година.  

Мотиви: Настоящите предложения са взаимствани от действащите разпоредби на 

други европейски и световни регулаторни органи. 

Съгласен съм и на следните промени за одобрения: 

В проекта на Правилата ще бъдат добавени 

следните текстове: 

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

притежава само един временен опознавателен 

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

Приема се 

частично 

Предложението по т. 1 се приема по принцип.   

Действащата нормативна уредба не урежда забрана за 

предоставянето на неподходящи знаци. Използването на 

комбинации от три или четири букви може да има 

различни тълкувания и асоциации у заявителите, като в 

тези случаи би следвало КРС да може да не предоставя 

заявен знак при условията на оперативна 

самостоятелност. По тази причина точка 7 от 

Приложение № 3 към чл. 10  се изменя както следва: 

  

„7. Не се предоставят комбинации, които могат да се 

объркат със сигнали за бедствие или други от подобен 

характер, както и комбинации, които са запазени за 

съкращения, използвани в радиокомуникациите, съгласно 

т. 19.46 от Радиорегламента на ITU и такива, които са 

неприемливи за ползване.“ 

 

 Предложенията по т. 2 и 3 не се приемат.  

Във връзка с изразената позиция в повечето становища и 

това, че направените изменения биха ограничили 

радиолюбителската дейност на 

радиолюбителите/радиоклубовете в Приложение № 3 към 

чл. 10 от Проекта се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

„3. Временни опознавателни знаци се предоставят във 

връзка с честване на бележити дати, експедиции, 

участие в международни радиолюбителски състезания и 

други подобни събития. След буквите (националния 

префикс) LZ временните опознавателни знаци могат да 

се състоят от една или повече цифри и от една или 

повече букви.“ 

… 

„3.3. Знаците, използвани за участие в 

радиолюбителски състезания, се предоставят за 

ползване за срок 5 години. Знаците, използвани във 

връзка с честване на бележити дати, участие в 

експедиции и други подобни събития, се предоставят за 
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„3. Временни опознавателни знаци се предоставят във връзка с честване на 

бележити дати, участие в международни радиолюбителски състезания и 

експедиции. След буквите (националния префикс) LZ временните опознавателни 

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

„3.2. Опознавателни знаци, започващи с LZ0 и две букви от латинската азбука, се 

предоставят на радиоклубове за ползване като временни опознавателни знаци при 

организиране на радиолюбителски състезания.“ 

„3.3. Знаците, използвани за участие в радиолюбителски състезания, се 

предоставят за 

ползване за срок 5 години. Знаците, използвани във връзка с честване на бележити 

дати и участие в експедиции, се предоставят за ползване за срока 

на събитието, но не по-дълъг от една календарна година.“ 

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

предоставени 

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

официални празници.“  

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

притежава само един временен опознавателен знак за честване на бележити дати и 

експедиции и един временен знак за участие в международни радиолюбителски 

състезания.“ 

ползване за срока на събитието, но не по-дълъг от една 

календарна година.“ 

 

Заличават се т. 3.4., т. 8.1. и т. 8.2. от Приложение № 3 

към чл. 10 от Проекта 

 

Предложението по т. 4 не се приема. 

Предвид това, че връзките може да се осъществяват от 

портативна или мобилна радиостанция, не е 

целесъобразно да се изисква информация за адрес. 

 

Предложението по т. 5 не се приема. 

В Правилата не се уреждат задължения, свързани с 

размер и начин на заплащане на дължими такси.  

 

 

По Приложение № 4 към чл. 20 от Проекта: 

ivanmihalev 
В наименованието на третата колона на Приложение № 4 има правописна грешка. 

Приема се 
Текстът е коригиран както следва: „Произнасяне на 

поясняващата дума“ 


