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 „Варна радио, LZW, през 70-те години” – още по темата 

(фоторепортаж) 

В броя на „Морски вестник” от 20.01.2020 г. е публикувана статията „Варна радио, LZW, 

през 1973 година”1. В статията е описана част от работата, персонала и техниката основно в 

Радиоприемен център „Почивка” на Брегова радиостанция „Варна радио” през 1973 г. В 

настоящата статия ще се опише част от работата през 70-те години и малко по-рано. В темата на 

тази статия влизат и Радиопредавателен център  „Акациите”, и някои корабни апаратури, но 

последните само във връзка с хора, които са работили в Бреговата радиостанция. Новите тогава 

центрове РПЦ „Китка” и РПЦ „Кичево” ще бъдат обект на съвсем отделни статии и не са засегнати 

тук.   

Показаните по-долу снимки отново са осигурени от главния редактор на „Морски 

вестник”, д-р Атанас Панайотов. По този начин имаме възможност за показване на още части от 

историята на „Варна радио”. 
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На горните две снимки е показан РПЦ (Радиопредавателен център) „Акациите”. Снимката 

е от малко по-ранен период – 1966 г. Тук се публикува защото същата апаратура се ползваше дори 

до 1977 г. 

Човекът с мустаците, прав на лявата снимка, е Иван Марков (радиотехник), клекналият е 

вероятно радиотехник с фамилия Тонев. Иван Марков работи много дълги години както в РПЦ 

„Акациите”, така и в РПЦ „Китка”. С него се работеше много лесно и винаги бе приятелски 

настроен към колегите си. Нямаше никаква ревност, че ние младите, току ще завършили 

инженери, знаехме теория много повече от него и се оправяхме много добре с предавателите без 

почти никаква практика – учеше се от нас, но и ни показваше някои неща. Изобщо създаваше 

изключително добра атмосфера с колегите си. Може би затова му помагаше и военният опит – бил 

е учител, но по време на Втората световна война е мобилизиран като офицер и там е трябвало да 

разчита на подчинените си. Беше и много сръчен в механичната и монтажна работа – заваряване, 

шлосерство – а тогава това бе нужно, защото сами си поддържахме антените и кулите. Знаеше 

наистина какво е екип на практика.  Показаният на снимката предавател е руски, КВ-5М. Това е 

петкиловатов (5 kW) морски брегови радиопредавател за къси вълни. Той имаше възможности за 

работа на морзова телеграфия (CW) – А1А и на радиотелефония (АМ) – А3Е. В него имаше много 

интересни решения. Вероятно е проектиран през Втората световна война или малко след нея. 

Произвеждан е през 50-те години на 20-ти век. За времето е бил доста модерен. Имаше интересни 

решения – мощен стабилизиран токоизправител за анодно и екранно напрежение с големи 

газонапълнени с живачни пари упрявляеми радиолампи  – тиратрони – те бяха високоволтови от 

типа ТР1-6/15 с анодно напрежение до 15 киловолта  (kV), аноден ток (амплитудна стойност) до 20 

ампера (A)  и среден аноден ток 6,5 ампера (A), диаметърът им е 90 mm,  височината им e 35 cm2 – 

тези данни са съвсем сигурни, защото авторът съхранява оригинален технически паспорт на 

тиратрона. Предавателите имаха вграден осцилоскоп за контрол на модулациите. Освен това 

имаше управляем стабилизатор на входящото захранващо мрежово напрежение, реализиран 

чрез променлив автотрансформатор, който се придвижваше в нужната посока чрез електромотор, 

управляван от лампова електроника.  Макар и интересни от техническа  гледна точка и двете 

решения (с тиратрони и с автотрансформатор) не бяха много надеждни и това всъщност бяха 

основните повреди – в тези два блока. Както се вижда на снимките РПЦ „Акациите” разполагаше с 

два такива радиопредавателя. На снимките се вижда и измерителен уред (мултицет) АВО-5М. 

Това беше основният уред за диагностика и  за измервания при отстраняване на повредите на 

радиопредавателите. Беше с много добри показaтели – като най-добрите световни образци – 

имаше възможност за измерване на 6000 V постоянен и променлив ток (с външни сонди, част от 

комплекта, а не “optionаl”, както сега ще ти кажат и ще ти ги продадат по-скъпо от целия уред). 

Това беше много важно, защото анодното  и екранното напрежения на крайното стъпало 

(усилвател) беше около 5000 волта (5 kV). Имаше и входно съпротивление по постоянен ток 20000 

ома (20 kΩ) – също много важно за измерване на лампова техника. 
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На следващите две снимки отново са показани радиопредавателите КВ-5М в РПЦ 

„Акациите”. Отляво, със слушалките на първата снимка, е радиотехникът Иван Турлаков, а отдясно 

– радиотехникът Венко Стоянов (него го видяхме и в предната статия и като радиооператор в РПЦ 

„Почивка”). Интересното е, че и двамата бяха с полувисше образование от Държавния полувисш 

институт по съобщенията (ДПИС) – за него виж тук [3]. И двамата бяха корабни радиооператори, а 

също и брегови радиотехници. Иван имаше много тънко чувство за хумор и беше доста весел 

човек, а с Венко  също се работеше добре – той беше и много опитен като радиотехник, но и като 

механик – както се казва ръцете му пипаха точно, а умът му сечеше.  Над Иван, най-горе на 

радиопредавателя се вижда вграденият осцилоскоп, за който стана дума (с кръглия екран и към 

който са включени слушалките – тези осцилоскопи имаха и вграден AM детектор за слухово 

оценяване на модулацията на радиотелефония, освен електронно-оптичната оценка с 

осцилоскопа). 

 

 
  

Снимките са датирани около 1970 година, но всъщност авторът  си спомня, че и двамата 

колеги дойдоха като техници в центъра през 1976 или 1977 г. (точно тогава за известно време, 

макар и като съвсем млад инженер, авторът беше натоварен с временно ръководство на РПЦ 

„Акациите” от инж. Богдан Русев – титулярният ръководител, за когото си струва, и трябва,  да се 

напише съвсем отделна статия). И датите на снимките трябва да се приемат като 70-те години, а 

не 1970 г.  

На следващата снимка  отляво надясно са: Румен Дамянов (той също е с полувисше 

образование от ДПИС), Румен Янев (в средата ) и Веселин Цолов. Снимката е датирана 1970 

година, но и тук е сигурно, че е направена през 70-те години преди 1977 г.,  но не е задължително 

да е точно през 1970 г. Всъщност това е работното място за средни вълни в РПЦ „Почивка”. Там се 
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е работило на  морзова телеграфия на обхватите около 500 kHz (международна честота за 

бедствие на морз), както и на близки честоти като примерно 489 kHz, за ежедневните или по-

малко спешни съобщения. 

Веско Цолов (в дъното) работи с приемник „Волна” (руски).  Този приемник има много 

модификации с най-различни диапазони, включително до 23 MHz,  но и такива само до 5 MHz. 

Радиоприемникът  е лампов с лампи от типовете 6К4П, 6А2П, 6Ж2П, 6П1П, 6Н3П и други. 

 

В радиостанция „Варна радио” (РПЦ „Почивка” 

и след това РПЦ „Кичево”) много често се 

употребяваха за работа на средни вълни. 

Приемниците от серията „Волна” се 

произвеждат от края на 50-те години, та чак до 

средата на 80-те,независимо от не много 

добрите си параметри (нямат кварцова 

стабилизация на честотите на хетеродините)  и 

от по-слабите си механични качества – 

разстройка на трептящите кръгове при 

повишени вибрации. Последното ги правеше не 

съвсем пригодни за корабите, но за брегови 

цели (макар и не като основни приемници) бяха 

достатъчно добри през  60-те и дори през  част 

от 70-те години.  

        Вижда се, че радиооператорите работят 

много близо един до друг, което е съвсем 

неудобно. Затова решението на тогавашния 

собственик  на радиостанцията за „Варна 

радио” да се построят два съвсем нови и 

модерни (според тогавашното разбиране в 

България – задължително с руска (съветска) 

техника) 

центрове за ”Варна радио”, а именно РПЦ „Китка” (радиопредавателен, на юг от Варна) и РПЦ 

„Кичево” (радиоприемен и оперативен,на север от Варна), е било правилно и навременно. На 

горната снимка се вижда още нещо интересно – колегата Румен Янев работи с   прословутия 

корабен и брегови  радиоприемник SIEMENS4 5 (тук SAIT – „Розата”). 

 

По-нататък следват снимки с корабна апаратура и корабни радиоконзоли, но са включени 

тук, защото   показаните колеги впоследствие работиха в радиостанция „Варна радио”. 
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На двете следващи снимки е Йордан Георгиев Петков – Данчо Левски или само Левски, 

както беше известен. Интересна личност, но малко повече за него тук [6] .  Показан е на кораб, на 

който има и интересен радиоприемник, описан по-долу. Тук е даден защото дълги години работи 

в радиостанция „Варна радио”, основно като радиотехник. Той също беше с полувисше 

образование от Държавния полувисш институт по съобщенията (ДПИС).  Накратко ще се опише и 

радиоприемникът, с който работи колегата Петков – това просто ще бъде допълнителен коментар 

към снимката. Приемникът е “MARCONI ATALANTA” – точно в средата на конзолата, пред колегата. 

Това е високотехнологичен радиоприемник за времето, в което е произвеждан и използван. Това 

е последният корабен приемник на MARCONI, изпълнен само с радиолампи – Следващият, макар 

и също основан на  лампова идеология, но  вече е първият напълно транзисторизиран корабен 

приемник на фирмата и това е не по-малко прочутият “APOLLO”. За този приемник виж тук [7] . 

 

 

 
 

 

В крайното стъпало (нискочестотния усилвател) е 

използвана собствената разработка на MARCONI – 

радиолампата N37, като мощността на крайното 

нискочестотно стъпало е един (1) ват (1 W). Точно като 

последен корабен радиоприемник нa  фирмата 

„MARCONI” от ламповата ера това устройство е 

интересно в технико-исторически аспект. 

 

Като радиотехнически параметри приемникът е с високо качество – в някои диапазони 

има двустъпален входен радиочестотен усливател – рядко решение, защото на някои диапазони 

повече вреди, отколкото да помага, но тук е решен много умно – на такива диапазони се изключва 
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(автоматично) единият усилвател. Радиоприемникът работи от 15 kHz до 28 MHz и то без паузи в 

диапазоните. Приемникът има четири различни ленти  (ширини на лентите)по междинна честота, 

които могат да се превключват – 8 kHz, 3 kHz, 1 kHz, 100 Hz.  Най-тясната от тях се постига чрез 

магнитострикционен филтър.  Едно изключително интересно и странно решение е използването 

на високо напрежение за отоплителните вериги на радиолампите – те са за 6,3 V или за 12 v и за 

паралелно захранване (серия Е) , a са включени на високо напрежение (110 V), но последователно 

(като серия U) и за да се пазят отоплителните вериги последователно на тях има включен мощен 

термистор. Не е ясно от какви съображения е предизвикано това решение.  За „ATALANTA”  по 

разни форуми (основно радиолюбителски, но от хора с морски опит) може да се прочетат 

коментари, че приемникът е бил конструиран, както много други от края на 50-те  и 60-те години 

на 20-ти, да може да издържи на ядрени радиации (разбира се, не от пряко попадение) .  

Приемникът тежи около 35,5 kg. 

 

 

На снимката е колегата Симеон 

Пешков, радиоператор. Според 

колеги-радиоператори той 

работи с апаратурата на един  от 

българските пътнически кораби 

„Варна”или „Несебър”, като по-

вероятно е „Варна” (Да, някога 

имахме и пасажерски кораби!).  

Тук е показан поради това, че 

той също е работил и е бил част 

от екипа на „Варна радио” в 

годините, за които става въпрос. 

Снимката обаче е от по-ранен 

период (около 1966 г.). 

 

 

Накрая ще завършим тази част на статията 

с младите тогава радиоператори Мария 

Недева и Йоан Петев. И двамата станаха 

много известни и с отлична професионална 

подготовка радиооператори, не само в 

Бреговата радиостанция, но и по корабите, 

по които служиха.  Без да е сигурно, има 

предположение, че Мария работи с някой 

от по-ранните типове  радиоприемници (в 

по-долната част на масата) на източно-

германската фирма RFT.  
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В края на тази статия ще бъде дадено и едно допълнение към статията   „Варна радио, 

LZW, през 1973 година” от 20.01.2020 г. Там някои от показаните на снимките морски 

комуникационни експерти не бяха разпознати, това се отнася и до някои от техническите 

съоръжения. И хората, и техниката са част от историята  и на тази станция, и на морските 

комуникации в България и затова бе важно да се уточнят тези данни. Сега има възможност да се 

добави още информация към дадената в посочената статия. Много колеги се обадиха за статията, 

тъй като им е припомнила по-старите времена, други – по-млади, защото им е било интересно да 

разберат кои са техните предшественици, каква техника е използвана и да видят снимки от това 

време. Надявам се да е било така. Някои  колеги съвсем добронамерено добавиха допълнителна 

информация, а някои и уточнения. Искам да изкажа благодарност на колегата Иво Танев, който 

първи разпозна неразпознатите в първата статия радиоприемници и на колегата-радиооператор 

Недко Минчев, който помогна да разпознаем всички колеги на основната снимка, която следва, 

както и на още една снимка. Колегата Младен Матеев (който беше радиотехник в РПЦ „Кичево”) 

направи едно уточнение за човека на четвърто място отляво надясно  на първата снимка – не е 

колегата Васил Георгиев, а колегата Евтим Евтимов – дизелист. Благодарение на тези данни, стана 

възможно да се уточнят както допълнителни технически параметри на използваните 

радиоприемници (и дори те да се представят по-подробно –  това енаправено в по-горната част на 

тази статия)  по това време във „Варна радио”, и така да запазим историко-технически данни, така 

и да се покажат всички хора, които тогава са изпълнявали важните и отговорни задачи по 

обслужване на корабите с денонощна връзка.  

 

  В следващия текст вече са посочени всички комуникационни и технически експерти с 

техните имена и професии през 1973 г. Снимани са в двора на Радиоприемен център (РПЦ) 

„Почивка”. Отляво надясно: Енчо Токушев (радиооператор), Мария Пачева (телексен оператор, 

впоследствие радиотехник и администратор), на заден план, трети с буйната коса – Йордан 

Грънчаров (радиооператор), Евтим Евтимов (четвърти –дизелист), до него, на заден план – Никола 

Клюнков – началник на Радиоприемен център „Почивка”, впоследствие началник на 

Радиоприемен център „Кичево”. Пред Клюнков, в центъра с белия пуловер и сако, е Димитър 

Филипов (радиооператор). До него вляво – Иван Керкин (радиоператор). До Филипов на преден 

план – Венета (телексен оператор). Зад нея – Агоп Калемкерян (радиотехник),  до Венета – Христо 

Иванов (радиооператор и впоследствие – ръководител на една от смените радиооператори). Зад 
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Христо – Венко Стоянов (радиоператор, впоследствие – радиотехник), до Христо – Костадин Цолов 

(радиооператор). 

 Следващите снимки представят радиоприемник Радиоприемник „Hagenuk E 75” е 

произвеждан от западногерманската фирма „Hagenuk” (от град Кил) от 1952 г. и с модификации 

дори през 60-те години на 20-ти век. Показаният на снимката вляво приемник (използван от 

колегата Л. Златев) от РПЦ „Почивка” е от малко по-ранните варианти.  

 Различните варианти са произвеждани с различни честотни диапазони. Интересен за 

разглеждания случай са диапазоните I (100-265 kHz), II (250-535 kHz), III (620-1680 kHz) und IV (1600-

4600 kHz) и по-специално II (250-535 kHz), III (620-1680 kHz) и IV (1600-4600 kHz). Вижда се, че 

настройката започва от дълги вълни, преминава през много важните средни вълни, около 

честотата за бедствие 500 kHz на основната тогава връзка морзова телеграфия и стига до част от 

късите вълни.”Hagenuk E 75”: 

 
Kолегата Любен Златев работи с радиоприемник  

„Hagenuk E 75” 

 
 

 

Морски радиоприемник „Hagenuk Е 75”  

( общ вид) 

  Тук има един интересен факт – в немската и руската литература и терминология честотите 

от диапазона 1600-4600 в границите 1600-4000  kHz се наричаха „междинни вълни”. Такава 

класификация на честотите в официалните документи на Международния съюз по 

телекомуникации (ITU) няма. А това е единствената институция, която има право на официална 

класификация на честотите по международните споразумения. Нас в Университета (тогава 

Институт) естествено ни учеха само на официалните класификации. И когато като съвсем млади и 

току-що завършили инженери попаднахме в РПЦ „Почивка”, респ. РПЦ „Акациите” бяхме учудени, 

че по-възрастните колеги говорят за „междинни вълни”. Дори считахме, че нещо не сме се 

донаучили в Института. Всъщност този начин на класификация е идвал от  индустрията (а тя не 

винаги се съобразява с официалните класификации), която произвежда радиопредаватели и 

радиоприемници и естествено така е описано в техническите описания, оттук и колегите 

радиооператори и радиотехници са използвали коректно това, което е пишело в описанията. 

Всъщност точно в диапазона на малко измислените като класификация „междинни вълни” се 
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намира втората важна честота за бедствие, която и сега е такава, а именно за радиотелефония – 

2182 kHz.  

 По схема радиоприемникът е суперхетеродинен приемник, изпълнен с радиолампи от 

една интересна серия – 42  серия. Тази серия е интересна с това, че цокълът е  от т.н.  тип 

„римлок” – изводите са осем иглени крачета, изведени през стъкленото дъно на лампата, след 

това то е запресовано с допълнително метално дъно за здравина, а за ключ и правилна 

ориентация на лампата в цокъла служи стъклена или метална пъпка, изработена отстрани долу на 

лампата.  Това са лампи, някои от които за първи път са представени след Втората световна война 

(около 1947  - 49 г.). От тази серия в “Hagenuk E 75” се използва диод-пентодът EAF 42 – в 

приемника са вложени 4 лампи от този тип с различни функции. За смесител и хетеродин е 

използвана интерeсната лампа ECH 42, чието производство започва през 1949 г.  и по конструкция 

е триод-хексод. Нискочестотен усилвател с възможна максимална мощност от 3.9 W (вата) е 

лампата EL 41. Нейното производство стартира през 1947 г. В приемник “Hagenuk E 75” 

нискочестотният усилвател е изработен с 2 W изходяща мощност. По този начин лампата е 

разтоварена и е по-дълготрайна, а тъй като основно се работи на слушалки не е необходимо да се 

ползва максималната възможна мощност – това е много далновидно решение, каквито решения 

са характерни за западногерманската техника. Използваните радиолампи са 6 на брой, но от всяка 

е извлечено най-доброто, което може да даде. Тези лампи са с високо качество. Във всеки случай 

това не е приемник от висок клас, а от среден такъв. Това е напълно основателно – основното 

предназначение на този приемник е да бъде резервен и авариен, и подобен клас е напълно 

достатъчен за изпълнение на задачите. Има данни, че приемникът по конструкция и поради 

използваните радиолампи с повишена надеждност е бил доста надежден. Подробности могат да 

се видят например в [8].  

  Странно, но следващата снимка (вляво на паното)  не бе разпозната в първата статия. Сега, 

благодарение на Иво Танев и Недко Минчев имаме пълна информация. 

На снимката на преден план е Енчо Токушев (радиооператор), а до него в заден план е 

Димитър Филипов (радиооператор). Приемникът е руско производство. Това е прословутата 

„Русалка” (Р – 250). Този КВ радиоприемник  има изключително много модификации. На долната 

снимка, за придобиване на по-ясна представа от четящите, е показана една от модификациите, 

използвани в морския флот. Тя е почти същата, като показаната от РПЦ „Почивка”. Приемникът е 

от много висок клас. В модификациите преди Р-250 М2 е изпълнен с лампи от метална серия с 

октален цокъл (6К3, 6А7, 6Ж4, 6П6С – последната е краен нискочестотен усилвател и е в стъклен 

корпус), а в по-късния вариант, именно Р-250 М2,  е с т.н. „палчикови” лампи със стъклен балон 

(6К4П, 6Ж9П, 6Ж2П, 6Н3П, 6П14П, СГ16П – стабилитрон,  но и с метален екран). Използваните 

радиолампи са цели 19 или 20 на брой. Този суперхетеродинен радиоприемник на почти всички 

диапазони е с двойно преобразуване на честотата. Има кварцова стабилизация на хетеродина на 

първия преобразувател.  Кварцовете са различни за всеки обхват и се превключват заедно с 

                                                           
8
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превключването на обхватния хетеродинен трептящ кръг. Има регулиране на ширината на 

честотната лента и по междинна, и по ниска честота – едно изключително рядко срещано 

решение, защото невероятно много усложнява механиката за регулиране, но от друга страна 

рязко повишава възможностите и качествата на приемника. След дадени серии, приемниците са 

произвеждани с плавно регулиране на ширината на лентата по междинна честота  в границите от 

1 kHz до 14 kHz. 

Нискочестотният усилвател е решен с три лампи. Между първите две е включен стъпален 

филтър за регулиране на лентата на пропускане на степени. Това води до много приятен и 

неуморяващ оператора звук при работа в различните режими, които  са А1 (морзова телеграфия), 

А2 (модулирана тонална морзова телеграфия) и А3 (телефония). Общата маса на приемника, без 

захранването и приставките, е 95 kg. В по-късните варианти е включена допълнителна приставка и 

приемникът може да работи и на стандартен еднолентов режим, тогава означаван като А3J (SSB). 

Тук може би трябва да се каже, че всеки радиоприемник, който може да работи на морзова 

телеграфия, би могъл да работи и на SSB, но при условие, че има междиночестотен филтър с 

широка честотна лента, или регулируем такъв, както е при „Русалка”. 

 
На горната снимка Димитър Филипов и Енчо Токушев  

Работят с радиоприемник „Русалка” R – 250 (вероятна 

модификация Р – 250 М). 

Отдясно горе – една от последните модификации 

„Русалка” Р-250 М2 със SSB блок (не се вижда ясно).  

Отдясно долу – същият приемник в малко по-различна 

модификация (по-стар).  

 

 

Все пак, ако приемникът не е специално произведен за SSB, работата в този вид при 

използване на  режим А1 не е много качествена.  

 С тези две статии (тази от 20-ти януари, 2010 г., и настоящата) бе предствена във вид на 

фоторепортажи с малко по-подробен текст работата на радистанция „Варна радио” в началото и 

до средата на 70-те години на 20 век. Тази станция тогава, в и много по-късни периоди, имаше 

много голяма роля, както в осигуряване на условия за безпопасна работа на море, така и във 

всекидневните контакти на корабите с брега, а даже в определени случаи и като посредник за 
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връзка между кораби. В условията на липса на сателитни комуникации всъщност тя се явяваше 

основен посредник за информационното осигуряване на нашите, а и на чужди кораби. Знайно е, 

че информационният дефицит води до много неблагополучия в работата на море. Ето защо не 

бива да се забравя нейната работа в описваното време. Разбира се, в по-късни времена, та и 

досега също трябва да има документи и писмени материали за дейността на „Варна радио”. 

Такива има и само въпрос на време е (надявам се) да се коментират в подходящ вид и да се 

представят пред публика, пък и за да се запазят по-трайно. 

 В края искам да изкажа благодарност на главния редактор на „Морски вестник” д-р Атанас 

Панайотов  за неговата подкрепа, интерес към историята на „Варна радио”, осигуряване на 

документи  във вид на снимки (едни от най-ярко говорещите документи), а също и на колегите, 

които помогнаха в написването на тази статия с коментари и разпознаване на някои колеги и 

апаратури, а именно: Иво Тонев, Недко Минчев, Младен Матеев, Румен Дамянов. 

  

Инж. Стефан ДИМИТРОВ, 

Варна, 17.02.2020 г.  


