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Няколко свидетелства от отминалите времена на „Варна радио“, LZW 

Един брой на вестник „МАЯК” (предшественика на „Морски вестник”) от 8 

май, 1974 г. е публикувал интересни статии за тогавашната дейност на 

Брегова радиостанция  „Варна радио”. Но още по-интересни са 

публикуваните снимки. С благодарност към инж. Любозар Керанчев, който е 

съхранил броя от вестника и ми го подари. 

През 1974 г. Варна радио, LZW, се състои от две части – Радиопредавателен 

център „Акациите” (намираше се между сегашния спортен и фитнес център 

на “Акациите” и северната част на паркинга на ресторант „Хоризонт”) и 

Радиоприемен център „Почивка” (намираше се във вила в местността 

„Почивка” в посока към гимназиите). По това време се строят новите 

радиоцентрове – Радиопредавателен център „Китка”, който влезе в пробна 

експлоатация през октомври на същата 1974 г. , а в редовна – през 1975 г. и 

Радиоприемен център „Кичево”, който влезе в експлоатация през 1977 г. 

Последните два центъра, макар и необслужваеми, но според сегашното ниво 

на техниката, все още работят, и то с най-съвременна и модерна техника, 

като се управляват дистанционно.  

Следващите снимки, които са коментирани в материала са от Радиоприемен 

център „Акациите: 

 Както е показано в текста 

към снимката, колегата радиооператор Владимир (Владо) Сивриев е на вахта 

и работи на радиотелефония с даден кораб. Интересно е, че на снимката ясно 
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се вижда професионалният радиоприемник, с който Владо работи. И това 

отново е фамозният и прочут радиоприемник на фирмата SAIT (всъщност 

оригинала е на SIEMENS – Funk E566 745E310 - Siemens)
1
 
2
, наречен в нашия 

флот „РОЗАТА” , и за който вече много пъти става въпрос по страниците на 

„Морски вестник”
3
. Този корабен и брегови радиоприемник наистина 

заслужава вниманието, което е предизвиквал в годините на своята 

експлоатация – основен радиоприемник по огромна част от европейските 

кораби от средата на 50-те през 60-те и до средата на 70-те години на 20 век. 

Той е с изключително добри качества за своето  време и е основа на връзките 

на много от тези кораби със станции и кораби от цял свят (разбира се в 

комбинация  с подходящи радиопредаватели) във време, в което липсват 

всякакви сателитни комуникации. Колегата Сивриев беше много успешен и 

професионално подготвен радиооператор, който при това умееше добре да 

контактува с колегите си и по корабите, и в станцията. Интересно е, че пред 

Владо, вляво, се вижда и микрофонът, с който той работи. Този микрофон е 

запазен и до днес от колегата инж. Е. Райновски и той любезно ми го 

предостави за снимки. На долните снимки е показан точно същият микрофон, 

а не някакъв друг подобен или реплика: 

   

                                                           
1
 http://morskivestnik.com/compass/news/2018/012018/012018_16.html  

2
 http://morskivestnik.com/compass/news/2019/122019/images/Radio-m_v-Ruse-1-24122019.pdf 

3
 http://morskivestnik.com/compass/news/2017/012017/images/RadioStD-06012016.pdf 
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Микрофонът е от динамичен тип (подобно на някои високоговорители, но 

работещ „на обратно” като преобразува звука в електрически сигнал). Вижда 

се, че е на фирмата RFT. За по-младите читатели ще уточня, че това беше 

много известна фирма за радиокомуникационна апаратура в бившата 

Източна Германия. По същото време (началото на 70-те години на 20 век) 

Варна радио разполагаше и с два радиопредавателя на същата фирма. 

Интересно е, че и до днес този запазен екземпляр на микрофона е 

работоспособен.  

Следващата снимка е също от Радиоприемен център „Почивка”, направена 

през 1974 г.  

 

Двама колеги, с които 

авторът е работил дълго 

време. В близкия план е 

техникът Агоп 

Калемкерян, а в задния 

план е инж. Любозар 

Керанчев. Агоп нямаше 

специално образование, но 

беше изключително умен, 

с природна 

интелелигентност и с 

огромно желание за 

самоусъвършенстване. 

Беше се учил на 

радиотехника в 

радиоклуба в Силистра 

непосредствено след Втората световна война в условия на дефицити на 

техника и материали. По-късно в радиостанцията той разви своя потенциал 

чрез самообучение и много практика и се превърна в един от най-добрите 

радиотехници. И това продължи дори до 90-те години на 20 век, когато се 

пенсионира. Много полезен специалист за радиостанцията – колегите винаги 

можеха да разчитат, че ще ремонтира навреме всякаква комуникационна 
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техника, включително от най-последните генерации, въведени тогава в 

станцията.  

Инж. Любозар Керанчев работи много дълго време в радиостанция „Варна 

радио”. Макар и да нямаше такива официални длъжности, той на практика 

изпълняваше ролята на главен инженер на Радиоприемен център „Акациите”, 

след известна пауза, в която работи в Завода за радионавигационна апаратура 

– на Радиоприемен център „Кичево” и след това на цялата радиостанция 

„Варна радио”, едновременно и като заместник-началник. По-късно беше и 

експерт в отдел „Информационни и съобщителни системи” на БМФ. 

Инж. Керанчев (дано не ми се сърди за тази бележка, защото той изобщо не 

подозираше намерението ми да пиша този материал, когато ми подари 

вестника, знаейки за увлечението ми по историята на техниката и особено по 

история на морското радио) е много иновативен и сръчен човек, изкушен от 

много ранни години от техниката и особено от радиотехниката и 

радиолектрониката. Той допринесе през годините за сериозно развитие и 

модернизиране на радиостанция „Варна радио”, включително с най-новите 

тогава компютърни технологии за пряка работа в станцията в началото на 80-

те години на 20 век, след това с въвеждане на бреговата част на GMDSS през 

90-те години, с проектиране и изработване на собствена апаратура на „Варна 

радио”, оказала неоценима помощ за съвременното ниво на работа по него 

време и с много други дейности. И още – допринесе и с обучение на млади 

инженери за работа в станцията, което беше също много важно за високото 

ниво на станцията през споменатите години.  

На снимката централно се виждат и две апаратури. Горната по всяка 

вероятност е УКВ трансивър „Маркони”, марка „ARGONAUT”, а долната 

предполагам, че е лабораторен източник на напрежение, българско 

производство на завод „Електроника” – София и много необходим за 

успешно ремонтиране на всякаква апаратура. Малко вляво се вижда и част от 

осцилоскоп. Т.е. още тогава станцията е разполагала с някои важни и 

необходими уреди за адекватна поддръжка на експлоатационната техника. 

С този кратък материал исках да покажа някои технически решения, 

използвани във Брегова радиостанция „Варна радио” в началото на 70-те 

години на 20 век и да спомена колеги, които много са допринесли за работата 

на тази радиостанция, когато тя беше особено важно  средство за връзка на 
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българските кораби с брега, с пристанищата, с управлението на съответния 

флот, с близките и роднините на моряците, с различните администрации, 

както и средство за разпространяване на информация за морска безопасност 

и за вахти за сигналите за бедствия. 

Разбира се, много от тези функции се изпълняват и в момента от станцията, 

но сега има и алтернативни възможности  чрез сателитните технологии. 

Материалът има за цел основно да припомни времената, когато нямаше 

сателитни комуникации, но най-вече да се покажат дадени технически и 

оперативни решения, и някои  хората, които стоят зад тях от близката 

история на Брегова радиостанция „Варна радио”. Трябва да помним и 

припомняме техниката и специалистите, за да не се забравя какво и как се 

правило.  

Инж. Стефан ДИМИТРОВ, 

Варна, 9.01.2020 г.  


