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„Варна радио“ на 70 години 

Хроника на създаването, развитието, експлоатацията, представените 

услуги и помощ за корабите 

 

1947 г. Бреговата станция „Варна радио“, LZW, е създадена през 1947 г. За 

рожден ден е приета датата 12.12.1947 г. Тогава започва излъчването на 

първите радиотелеграми и опити за връзка с радиостанциите на съседните 

страни – Румъния, Гърция, Турция, СССР. Използва се немска апаратура: 

предавател „Лоренц” и приемник „Берта”. Документално доказани връзки са 

осъществени на 15 декември 1947 г. Сред специалистите, които участват в 

създаването, са Петко Попов – Чудото, техник, радиоператор и 

администратратор, и Боян Велев - радиооператор и техник. 

1950-51 г. Радиостанцията се настанява във вила на „Акациите”. На долния 

етаж са радиопредавателите, а на горния са радиоприемниците. Намират и 

допълнителни (но пак стари и използвани) апаратури, вкл. един приемник 

„Маркони”. Малко по-късно се снабдяват със стар средновълнов предавател 

– до този момент имат само късовълнов.  

1954 г.  През 1954 г. „Варна радио” се снабдява с първата радиотелефонна 

станция (отново стара). Българската брегова радиостанция е от първите 

(според някои сведения – първата) в Черно море, осъществили 

радиотелефонни връзки с кораби. А тогава далеч не всички кораби имат 

радиотелефонни станции. Радиотелефонната честота за бедствие 2182 kHz е 

декларирана на Световна радиоконференция в Атлантик Сити, САЩ, през 

1947 г. Това означава, че „Варна радио“ е в редиците на модерните станции 

по това време, независимо от трудното съоръжаване с апаратура. 

1957 г. Назначават известен български радиолюбител за техник в станцията. 

Това е Тотю Цанков, един от много малкото тогава, притежаващи УКВ 

любителска станция и повиквателен сигнал. По-късно е преподавател във 

ВМЕИ (Технически университет) - Варна и преподава на някои от 

инженерите, впоследствие направили кариера във „Варна радио”.  

1960 г. През 1960 г. „Варна радио”, се разделя на два радиоцентъра 

„Акациите” (предавателен) и „Почивка” (приемен). 

1957 – до около 1963 г. Доставена е по-сериозна апаратура. Тази, която 

тогава, а и по-късно през 60-те използват за радиоприемане, е професионален 
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радиоприемник „Редифон” за средни вълни на морзова радиотелеграфия и за 

радиотелефония, а на къси вълни  се използват приемници „Сименс” (или 

„САИТ”) – известни като „Роза”. Доставени са и руски предаватели за средни 

вълни „Р – 643”. 

  Сграда и екип на „Акациите” 

– 60-те години. От 1951 г. до 1960 г. - „Варна радио”. От 1960 г. до 1977 г. – 

РПЦ „Акациите” на „Варна радио”. 

Във втората половина и особено в края на 50-те, а и след това - в началото на 

60-те, са назначени съкратени или пенсионирани военни, но те нямат 

специална подготовка. Въпреки това се научават да боравят с апаратурата и 

да я ремонтират. Още по-полезни са радиолюбителите – макар също без 

формално образование, те са по-квалифицирани в областта на радиото и 

особено на радиокомуникацииите и ремонта на апаратурата. С изключение 

на Иванко Антонов, инженери липсват. В този период става все по-ясно, че 

трябват по-високообразовани хора в системата на морските комуникации – и 

за корабите, и за брега – за Бреговата станция „Варна радио“. В края на 50-те 

се формират няколко групи от студенти в Държавния полувисш институт по 

съобщенията (ДПИС), специално за корабите и бреговите служби. Завършват 

между 1960 и 1964 г., а и в следващите години, с прекъсвания – до началото 

на 70-те години. Те са радиотелеграфисти и техници с полувисше 

образование. Някои от тях стажуват освен по корабите и в радиостанцията. 

Те вече са с по-високо образование от останалите и донасят нов дух в 

дейността на станцията. 
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  15 декември, 2007 г. 60 години 

„Варна радио” LZW. Ветераните отляво надясно: инж. Иванко Антонов, 

инж. Тотю Цанков, радиоператор Боян Велев. 

1963 – 1973 г. В този период се случват или се подготват сериозни промени в 

станцията „Варна радио”: 

Доставят се нови радиопредаватели и приемници за средни вълни, 

построяват се нови антени. Предавателите са от типовете „КВ – 5М” – 5 k W,  

„RFT” – 1 и 0,8 kW, „Снежинка” – 1 kW, „ВЯЗь -  2М” – 5 k W, приемниците 

„Волна” и „Р 250” – без „RFT” всички са съветски. В средата на 60-те става 

ясно, че търговският флот се нуждае от много по-сериозни, по-качествени и 

по-големи по количествен обхват морски комуникации, а не само от доставка 

на нова апаратура. Жизнено необходимо е разширение на „Варна радио”. 

Това може да се реши единствено чрез избор на нови места и започване на 

голям проект. 

През 1968 г. е завършен проект на Радиопредавателен център (РПЦ) „Китка”, 

преработен през 1969 г. Използват се само съветски предаватели, модели на 

съветски антени, които ще се изградят на място и съответно с консултации от 

съветски специалисти, поради конюнктурата тогава. Малко по-късно, в 

началото на 70-те започва проектиране и на Радиоприемен център (РПЦ)  

„Кичево”, основно със съветски апаратура.  

През 1969 г. става още една промяна. За пръв път за началник на център от 

радиостанцията е назначен инженер. Той е с по-голяма квалификация от 

всички останали, вкл. началниците. Това е инж. Богдан Русев. Става 

началник на РПЦ „Акациите”, а по-късно и до 1987 г. е началник на РПЦ 

„Китка”. През 1970 г. за началник на РПЦ „Почивка” е назначен човек от 
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групата на завършилите ДПИС - Никола Клюнков. Той заема същата 

длъжност и в РПЦ „Кичево”, също до 1987 г. 

 Вила на Почивка. От 1960 г. до 1977 

г. – РПЦ „Почивка” на „Варна радио”. 

1973 – края на 1986 г. В самото начало на 70-те продължава проектирането и 

започва строителството на Предавателен център „Китка”. Той е известен като 

обект „708”. Това е така, зашото се счита, че ще има и спомагателни функции 

към Военноморския флот. И той ги има, поне по отношение на някои учения 

тогава. Но и в много документи вече носи нормалното си име - РПЦ „Китка”. 

Приемен център „Кичево” ще почака. Последният през юни-юли 1974 г. е 

едва на ниво първи етаж и изглежда замразен.  

 Документ от времето на 

строителството на РПЦ „Китка“, 20 февруари 1970 г. 
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През 1973 г. в РПЦ „Акациите”, но с поглед за осигуряване на инженери за 

новостроящия се РПЦ „Китка”, са назначени инж. Стефан Димитров и инж. 

Илия Бекчиев, а също и инж. Александър Димчев. Малко по-късно в РПЦ 

„Почивка” е назначен инж. Любозар Керанчев за кратко. След години той 

отново се присъединява към РПЦ „Кичево”.  

1974 г., октомври. Влиза в пробно действие РПЦ „Китка”. 

1975 г. Влиза в редовно действие РПЦ „Китка”: с нови и мощни 

радиопредаватели – „Молния 2” – 20 kW – 1 бр; „Циклон” – 5 kW – 3 бр;  

„Снежинка” – 1 kW – 2 бр; „ВЯЗь - 2М” – 5 kW – 1 бр; „Р – 643” – 0,8 kW – 3 

бр.; 1 УКВ радиостанция „Корабль” – 9W за връзка между РПЦ „Китка” и 

„РПЦ „Кичево”. Общ брой – 10 нови радиопредавателя, 1 УКВ станция и над 

20 нови антени.  

1976 г. На специализация в „Москва радио” (станция, която има 

комуникации във всички океани, вкл. Антарктика, и каквато трябва да стане 

„Варна радио”) е изпратен инж. Стефан Димитров. 

 Предавател КВ – 5М в  РПЦ „Акациите”, 

настройван от Иван Марков. Края на 60-те - началото на 70-те години. 

1975 - 1977 г. Успоредно работят новият РПЦ „Китка” и старият РПЦ 

„Акациите”. От 1977 г. цялата дейност се поема от РПЦ „Китка”.  

1977 г. – след сериозно забавяне влиза в действие РПЦ „Кичево”. Новите 

радиоприемници, както и предавателите са само съветски – „Волна” за 

средни вълни и „Р – 250 М” (известен в някои модификации и като 

„Русалка”) за къси вълни. Има и УКВ станция  „Корабль” – 9 W. Построени 

са няколко приемни антени, тип „Бягаща вълна” и понеже са с известна 
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насоченост, всяка е ориентирана в различна посока. Ж.Б. стълбовете им още 

може да се видят в полето около РПЦ „Кичево”.  

1977-78 г. са демонтирани от РПЦ „Акациите” и монтирани отново в РПЦ 

„Китка” предавателите „Снежинка”  – 1 kW, „ВЯЗь -  2М” – 5 k W и един 

„Бриг” – корабен. Това е трудна ооперация – да се запази апаратура при 

демонтаж, да се инсталира, настрои и пусне за работа на ново място. Всичко 

е извършено само от инженерите и техниците на  РПЦ „Китка” – инж. Илия 

Бекчиев, инж. Стефан Димитров, инж. Богдан Русев, техниците Александър 

Христов, Минко Богданов, Стоян Генчев, Белчо Николов, Симеон Симеонов, 

Иван Марков, Георги Григоров и др. Така РПЦ „Китка” увеличава 

радиопредавателите си на 13 броя. 

1978 г. След неуспешни опити да се намери желаещ, и то не само във Варна,  

да инсталира втория предавател „Молния – 2”, който престоява в складове, а 

след това и в РПЦ „Китка” от 1973 г., е решено техническият и инженерен 

състав под техническото ръководство на инж. Стефан Димитров и под 

административното ръководство на инж. Богдан Русев, и с активното участие 

на инж. Илия Бекчиев да монтира и пусне в действие съоръжението. В края 

на годината предавателят влиза в действие. 

  Страхил Бельовски – 

Странджата. Ръководител на смяна в РПЦ „Кичево” през 70-те. Снимката 

е от по-късно време – 80-те години - инспектор в отдел „Свръзки” на БМФ 

1978 г. Изпробвано е директно буквопечатане – радиотелекс, но без мерки за 

повишаване на достоверността, т.е. напълно различен от сегашния 

радиотелекс в GMDSS. Въпреки това е успешен и работи известно време. За 

предавател се използва „Циклон”, № 8. Успешни връзки се правят в 
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Атлантическия океан с много запален радиооператор – Стоян Стоянов – 

Тромпета.  

В РПЦ „Кичево” вече се извършва цялата операторска дейност по 

обработката на огромния трафик на морзова телеграфия и радиотелефония на 

средни вълни и на ултракъси вълни без помощта на РПЦ „Почивка” – както и 

при РПЦ „Китка” в началото, така и при РПЦ „Кичево” има съвместна 

дейност в началния период. 

В РПЦ „Кичево” обаче има нужда от много оператори. Няма сателитни 

комуникации. Всички комуникации на корабите на БМФ се обработват от 

„Варна радио“. В началото на 70-те радиотрафикът започва рязко да се 

увеличава. И преди започване на работа на новия Радиоприемен (той е и 

Оперативен) център се организират курсове за обучение на нови  

радиооператори. Вече са приети и много жени. Сред тях са Румяна Николова, 

Сияна Желязкова, Дарина Рачева, Смиляна Чорбаджийска. А ръководители 

на смени в новия център са: Ставри Фотинов, Кирил Касабов, Лалю Николов, 

Христо Иванов, Страхил Бельовски. 

 РПЦ „Китка” – средата на 70-те, 

след откриването. 

1981 г. Тази година е решаваща в новите технологични промени. На 

предишни Световни радиоконференции е решено, че от 1 януари 1982 г.  

честотата за бедствие на телефония на средни вълни 2182 kHz ще се 

обработва само на една странична лента (т.н. SSB – с пълна носеща или без 

носеща). Но още преди това рутинните комуникации на радиотелефония на 

средни и къси вълни вече трябва да са на SSB. За целта са доставени и 

монтирани, пак само от екипа на РПЦ „Китка” два мощни и най-модерни 

тогава радиопредавателя „Циклон – М” с номера 1 и 2.  
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С малко по-рано монтирания втори „Бриг” и с монтирания същата година 

средновълнов (също най-модерен от средновълновите тогава) Р- 654, общият 

брой радиопредаватели на РПЦ „Китка” нараства на 17 броя – внушителна 

цифра за това време. 

 Момент от откриването на РПЦ 

„Китка“. 

1981 - 1982 г. Под ръководството на инж. Стефан Димитров и инж. Илия 

Бекчиев и със сериозната подкрепа на инж. Васил Димитров (БМФ) и инж. 

Богдан Русев е проектиран, конструиран, инсталиран и пуснат в действие 

измерителен пулт в РПЦ „Китка”. Той обаче е само технологичен, тъй като 

РПЦ „Китка” е изключително технологичен обект (осигурява предаването на 

цялата информация до корабите, но няма оперативни функции, както РПЦ 

„Кичево). Този пулт решава основна задача: лесният и оперативен контрол на 

измерване на излъчваните честоти. До този момент „Варна радио” има 

международни забележки за неточност на присвоените честоти в 

излъчванията си (понякога излъчва в нарушение на Радиорегламента). При 

монтажа и пускането в действие на този пулт участват и всички техници на 

РПЦ „Китка” – Алесандър Христов, Белчо Николов, Ангел Георгиев, Минко 

Богданов, Стоян Генчев, Коста Желев, Стефан Стефанов и др.  

1981 – 1983-4 г. Под техническото ръководство на инж. Любозар Керанчев, 

завърнал се в радиостанцията, където е започнала кариерата му на известен 

инженер, е създадено и въведено в действие важно нововъведение – пулт за 

управление на технологичните процеси при обработка на информацията за 
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морски комуникации, вкл. за бедствие, търсене, спасяване. Този пулт 

разрешава много по-оперативна и ефикасна работа на ръководителите на 

смени на радиооператорите и бърза диагностика на технически проблеми от 

страна на инженерите на РПЦ „Кичево”. Сред участниците в създаването са 

инж. Надежда Атанасова и техниците Младен Матеев, Агоп Калемкерян, 

Свилен Кеманов, Димитър Цигаровски. 

  Ръководителят на РПЦ 

„Китка” инж. Богдан Русев (с очилата) говори при откриването на 

центъра, началото на 1975 г. 

1983 г. Назначен е инж. Недко Трифонов, който също допринася много за 

развитието на РПЦ „Китка”. В същата година е назначен и един много 

иновативен инженер, пак в РПЦ „Китка” – инж. Митко Апостолов.  

1984 г. За първи път се появява възможност за въвеждане на сериозна 

компютърна техника с голяма полза за РПЦ „Китка”, респ. за цялата „Варна 

радио”. С подкрепата на инж. Васил Димитров, началник на отдел „Свръзки” 

на БМФ, започва съвместната работа с Технически университет (тогава още 

ВМЕИ) - Варна. В нея участват доц. инж. Кирил Джуров - ръководител на 

катедра „Далекосъобщителна техника”, гл. ас. инж. Драгомир Славов – по-

късно става създателят на интернет в България („Цифрови системи”), доц. 

инж. Петър Антонов – по-късно ръководител на катедра по компютърни 

технологии и мрежови комуникации в ТУ – Варна и декан по научната част 

на ТУ Варна, инж. Стефан Димитров, инж. Илия Бекчиев, някои от техниците 

в РПЦ „Китка”. Поръчана е в Завода за изчислителна техника в Пловдив една 

конфигурация „CAMAC” – идеология и технология, разработена в CERN –

Швейцария (много преди колайдера и WWW, разработени също там), 
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използваща паралелни интерфейси за автоматизирано измерване на 

физикални величини, най-вече чрез паралелна шина (IEEE 488 = HP-IB), 

управляваща честотомери, измерители на радиочестотна мощност, уреди за 

измерване на магнитно поле и мн. др. Две такива конфигурации, произведени 

от същия български завод, участват в руски космически полет и изследване 

на Халеевата комета по-късно. Конфигурацията „CAMAC” е въведена в РПЦ 

„Китка” и рязко подобрява качеството на услугата – чрез предварителното 

автоматизирано измерване на честотата на радиопредавателите преди и по 

време на емисии и вземане на адекватни мерки навреме вече няма  

международни нарушения; чрез дистанционното следене на температурата на 

стъкления балон на мощните, скъпи и крайно дефицитни мощни 

радиопредавателни лампи се осигурява запазването им за много по-дълго 

време от номиналния им ресурс от 2000 часа. 

1985 г. Радиостанция „Варна радио” излъчва факсимилни морски карти с 

прогнози за времето за българската част на Западно Черно море. Данните се 

подготвят от БАН  - Националния институт по метеоролгия и хидрология и 

се излъчват на къси вълни от РПЦ „Китка”. През 1985 г., през ноември, е 

направен успешен опит между РПЦ „Китка” и учебно-производствения кораб 

„Никола Вапцаров” за предаване и приемане на факсимилни карти. Такава 

прогноза се излъчва около две години.  

Към средата на 80-те години в РПЦ „Кичево” се снабдява с модерна 

радиоприемна апаратура. Част от нея е нова, друга е свалена от кораби, но в 

много добро състояние. Има приемници ЕКД -300 (RFT), „RACAL” – 

английско производство и др. Тя много помага за качественото обработване 

на сериозния трафик на морзова радиотелеграфия и на радиотелефония. По 

това време ръководител на центъра е Никола Клюнков, а водещ инженер 

инж. Любозар Керанчев. 

1986 – 1987 г. Едно от най-важните събития в историята на „Варна радио” и 

на световните наземни морски комуникации: Във втора зона в света (след 

Балтийско море) в Черно море се въвежда и до сега се обслужва като част от 

GMDSS автоматизираната радиотелексна система за разпространяване на 

информация за морска безопасност „NAVTEX”. На международнните 

форуми за въвеждането й участват к.д.п. Никифор Герчев - ръководител;  

инж. Васил Димитров; физик - к.ф.н. Добромир Гроздев – от НИХМ БАН, 
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представител на Министерството на външните работи. През 1987 г. в 

сградата на сегашния Държавен архив – Варна се провежда едно от 

заключителните съвещания с участие на упълномощен представител на IMO.  

На окончателното заседание в Петербург е решено и разпространено като 

официален документ на IMO (Inf. 33), че България ще излъчва NAVTEX 

съобщения и от името на Румъния, което е и до сега. 

През 1986 г. завършва първият випуск инженери-електроници за морския 

транспорт, обучени във ВВМУ. От тях в станцията са назначени няколко, 

сред които особено се отличават Атанас Георгиев и Деян Денев. И двамата 

стават водещи фигури и допринесят за подобряване на технологичното ниво 

на РПЦ „Кичево”. 

1987 – 2008 г. Това е периодът с най-голям радиотрафик с корабите в 

историята на станцията, включително с чужди кораби, засилен трафик по 

време на инциденти и много голям обем излъчена информация за 

безопасност. Това е и период, в който се въвежда в действие GMDSS.  

 Инж. Стефан Димитров (седнал) и 

инж. Недко Трифонов в техническата зала на РПЦ „Китка“, 2006 г. 

1987 – 1993 г. 

1987 г. В началото на годината се провежда конкурс за ръководител на 

структура, която е наречена БСК (Брегови свързочен комплекс). Тя обхваща 

освен „Варна радио”, още „Бургас радио”, телексните служби и техниците по 

проводните връзки. Опитът показва, че е много по-добре радиостанциите да 

работят самостоятелно. И по-късно ръководителят на БСК е натоварен 

изключително с отговорността за „Варна радио“. Конкурсът е спечелен от 

инж. Стефан Димитров. 
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1987 г. След продължителни перипетии (1976 г. - 1987 г.) е пусната в 

действие, конструираната и построена със собствени сили неподвижна 

вертикална логопериодична антена. Тя изиграва голяма роля за ефективна 

работа на северозапад, накъде сочи основният лист на диаграмата й. 

Използва се за работа на морзова телеграфия, но също и за радиотелефония 

на КВ към Средиземно море, Западна Европа, Северния Атлантик, Източното 

крайбрежие на САЩ и особено Канада. T.e. там където корабният трафик и 

нуждата от радиокомуникации са най-големи. Тя е демонтирана през лятото 

на 2015 г. за монтаж на нова СВ и КВ антена по проекта VTMIS 3. 

1988 г. – 1989 г. – 1990 г. 

Предприета е инициатива за тотално технологично обновление на „Варна 

радио”. След продължителни преговори е сключен мащабен договор с 

фирмата „RFT – Kьопеник” – Берлин, за реално и почти пълно 

преоборудване особено на РПЦ „Китка”, но също и за РПЦ „Кичево”. Той 

включва доставка и монтаж на два предавателя за 5 kW, седем предавателя за 

1 kW, две конични антени за къси вълни, две диполни антени за средни 

вълни, два антенни комутатора, уплътнително телеграфно устройство 

(комплект за двата центъра) и калориметричен измерител на мощност, 

коаксиален кабел с диаметър от 110 mm, мощни феритни съгласуващи 

трансформатори за РПЦ „Китка”, модерни радиоприемници, активни 

радиоприемни антени, антенен разпределител за РПЦ „Кичево”. И солиден 

брой най-разнообразни измерителни уреди за двата центъра. 

1990 г. В тази и през следващите няколко години рязко нараства нуждата от 

още специалисти по информационни технологии, или такива с комбинирани 

умения – радио и компютри. Назначени са и доказват своята иновативност и 

полезност Емил Райновски, Симеон Бельовски, Милен Георгиев, малко по-

късно Емил Хараланов, Иванка Стоянова и др.  

1991 г. Въведена е модерната тогава работа на радиотелекс (NBDP). Вече се 

знае, че радиотелексът от този тип става част от GMDSS и радиостанцията 

има нужда от такава система. Освен това доста кораби имат радиотелексни 

системи в радиостанциите си. При положение, че не всички кораби имат 

INMARSAT, а и той е доста скъп като комуникационни единици (минути), 

радиотелексът е отлична система – много по-бърза от морзовата телеграфия, 

автоматизирана и документирана.  
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1992 г. Откроява се остра нужда от радиоператори с добър английски, с 

добра артикулация, ясен глас и умения за комуникация в различни ситуации 

на морската практика за лавинно нарастващата работа на радиотелефония и 

със солидни знания за GMDSS, която влиза частично на 1 февруари с.г., и 

разбира се, със знания по Радиорегламента. За тази цел е организиран нов 

курс за радиооператори в тази насока. Курсът започва през януари, а на 1 

юли са назначени най-добре представилите се: Благовеста Кръстева, 

Десислава Граматикова, Снежана Дочева (Фратева), Дарина Ненкова, Златка 

Тодорова, Яна Йорданова и др. По-късно в същата група радиооператори са 

назначени Мария Димова, Таня Стойнева и др., но те вече трябва да се учат 

на място в радиостанцията. 

  УКВ радиотелефонна апаратура от 

преди изграждането на зона А1. 

1992 г. Проектирани и изработени са 4 български двойни (без възбудителя, 

който е единичен и е единственият небългарско производство – „Hagenuk” –

Германия) предавателя. Така радиостанцията се сдобива с мощна, надеждна, 

а в редките случаи на нужда - и лесно ремонтириуема техника  за 

„NAVTEX”, при това с много сериозно резервиране. Предавателят като 

основна схема и тип на услуги е идейно разработен от съвместен състав на 

завода-производител (Завод за тежка електроника – София) и инженерен 

екип на РПЦ „Китка”, ръководителя на „Варна радио” и със съществената 

административна и организационна помощ на отдел „Свръзки” на БМФ. 

След това екипът на завода-производител проектира, конструира, изработва и 

сертифицира тези предаватели. А екипът на РПЦ „Китка” ги инсталира и 

настройва на място. Произведени са 4 такива предавателя, специално за 
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нуждите на РПЦ „Китка”. Предавателите работят надеждно дълги години. С 

тях се обслужва „NАVTEX”-трафикът до 2015 г. 

 РПЦ „Кичево”. Радиооператор 

Наталия Петрова работи на един от първите радиотелефонни пултове на 

УКВ. 

1993 – 1999 г. 

1995 г. Доставени и монтирани са два мощни 5 kW японски предаватели на 

фирма JRC, DSC апаратура JRC, въртяща логопериодична антена „Create”, 

инсталирана в РПЦ „Китка”, дистанционно управляема от РПЦ “Кичево”. С 

нея радиоператорите много лесно насочват енергията от единия японски 

предавател към конкретен кораб и връзката на SSB се подобрява съществено. 

С единия от тези предаватели се обслужва зона А2 (средни вълни) на DSC. 

Тази техника бе въведена в действие с основното участие на състава на 

инженерния и техническия състав на РПЦ „Кичево” за модулите за DSC (на 

средни, къси и ултракъси вълни) и приемниците, и на инженерния състав на 

РПЦ „Китка” за радиопредавателите и въртящата антена. Само 

първоначалното пускане в действие (т.н. „commissioning”) е от японските 

специалисти, най-вече по гаранционни причини. С тази техника и софтуер 

България, чрез „Варна радио” се включва за първи път в световната система 

на GMDSS (т.е. е изградена зона А2) и то 4 години преди окончателното 

въвеждане на системата. 

В този период се реализира най-интензивният трафик в цялата история на 

„Варна радио”. Освен основния трафик за морска безопасност, има много 

служебен и твърде обемист и интензивен персонален трафик на корабни 

екипажи. След окончателното въвеждане на GMDSS през 1999 г, този трафик 

постепенно намалява, но се запазва твърде висок до около 2007-2008 г. След 

това „Варна радио”, както и другите станции, се връщат към това, което е 
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най-основното им предназначение – обслужване  на трафика за морска 

безопасност. 

След 2000 година. Общият трафик остава голям още доста време, макар и да 

става ясно, че с въвеждането на GMDSS (и с решението на IMO и ITU) 

апаратурата на GMDSS на корабите да може да се ползва и за комерсиални 

връзки (естествено ако не е заета с обслужване на морската безопасност), 

комерсиалният и служебният трафик започват да намаляват и обратно – 

увеличава се трафикът за безопасност. Апаратурите, инженерите, 

радиооператорите и техниците на „Варна радио” се справят много добре с 

обслужването и поддръжката. Последното се облекчава от това, че има много 

дублиране на апаратурата. Предавателите на RFT, макар и поостарели, са с 

високо качество, особено ако се поддържат добре, и служат без особени 

проблеми до 2015 г., т.е. 25 години. 

 РПЦ „Кичево”. 

Радиооператор Благовеста Кръстева, вдясно, обслужва трафика на 

корабите на радиотелефония на къси вълни на 8746/8222 kH., 

Радиооператор Снежана Дочева (Фратева), вляво, обслужва трафика на 

корабите на радиотелефония на 3740/ 4115, 7 kHz. Снимка от брошурата за 

50-годишнината на „Варна радио” – 1997 г. Апаратурата, която използват, 

е „RFT – Köpenick”, ГДР, инсталирана 1990 г. 

През 2004 г. (а GMDSS – през 2005 г.) е изградена фаза 1 на проект VTMIS – 

VTMIS 1. Съвместно с „Морска администрция”, която е бенефициент по този 
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проект с участие на експерти и директор на проекта от БМФ, във „Варна  

радио” се изгражда GMDSS, зона А1 за България (зона за ултракъси вълни). 

До този момент само районът на Варна, чрез апаратурата на JRC, има зона 

А1, изградена още през 1995 г. Радиотелефонията и DSC стават основни 

видове работа на „Варна радио”, каквато става след 1999 г. световната 

тенденция. През 1999 г. се преустановява окончателно работата на морзова 

телеграфия. През 2009 г. се преустановява и работата на радиотелекс поради 

почти липсващия трафик. За „NAVTEX” това обаче не важи. Той  е важна 

подсистема в GMDSS. Освен модерната апаратура и система за зона А1, 

изградена от фирма „Транзас”, „Варна радио” има и собствена разработка на 

операторска и модулационна апаратура и софтуер за „NAVTEX”. 

Разработката е дело на Емил Райновски и Снежина Петрова.  

2008 – 2017 г. През този период се случват много важни събития. През 2008 

г. радиостанцията преминава в състава на ДППИ и това позволява  

впоследствие тя да се модернизира. Същевременно, според тенденциите, 

„Варна радио“ преминава основно на работа за морска безопасност. 

Характерен случай е осигуряването на комуникациите при морската 

катастрофа в наши териториални води между корабите „Алесандро ДП” и 

„Карам 1” (29 ноември 2010). Едновременно с това „Варна радио” участва 

редовно в националните военноморски учения с международно участие 

„Бриз”. 

 Работно място за 

оператори GMDSS. 
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Най-голямата промяна се случва през 2015 г., когато е завършена фаза 3 на 

VTMIS и Оперативният център на радиостанцията се премества в новата 

сграда на „Брегови център Варна” в Аспарухов парк. Понастоящем станцията 

обслужва морската безопасност с нови и модерни съоръжения за GMDSS, 

изградени от фаза 3 на проект VTMIS. 

 

Хрониката е съставена от екип на „Морски вестник“ 

 

Още по темата в „Морски вестник”: 

100 години регламентирани радиокомуникации в света и в Морска България. 

Начала на реалните безжични комуникации 

(http://www.morskivestnik.com/2008/broj_17/page7.html ) 

12 декември 2012 г. Варна радио, LZW, стана на 65 години 

13 февруари 2014 г. Наследникът на първата наземна радиостанция в 

България - Варна Радио работи и днес 

6 януари 2017 г. За радиокомуникациите на брега и корабите в малко по-

стари времена 

https://www.morskivestnik.com/2008/broj_17/page7.html

