
Ретро-фото репортаж: Варна радио преди повече от две десетилетия 

Снимките са исторически и основната част от тях са предоставени от 

главния редактор на „Морски вестник” д-р Атанас Панайотов 

  

Радиопредавателен център „Китка” на Варна радио. Две от 50 метровите ЖР 

кули, служещи за монтиране на средновълновите антени за NAVTEX. Вижда 

се и фасадата на техническата сграда. На преден план, в средата - контролна 

приемна антена, създадена в РПЦ „Китка”. 

  



Радиоприемен център „Кичево” на Варна радио. Радио-лаборатория. 

Инженерите Емил Райновски – на преден план, с брадата; Огнян Димитров – 

прав, и Пламен Първанов – седнал, на среден план. Работят по ремонт и 

усъвършенстване на апаратурата. Виждат се много измерителни уреди, с които 

те контролираха и ремонтираха СВ и КВ радиоприемници, УКВ станции, DSC 

апаратура, антени и други апаратури. 

  

РПЦ „Кичево”. Инженерите-експерти Райновски, Димитров и Първанов.  



  

Експерт-радиооператорът Благовеста Кръстева реализира демонстрационна 

радиовръзка корабна радиостанция – брегова радиостанция - домашен телефон 

на брега в нощно предаване на живо на БНТ. В живото предаване бе 

реализирана връзка с кораб с домашен телефон във Варна и проведен разговор 

от член на екипажа с неговите близки. Тези връзки бяха много търсени от 

екипажите преди корабите да имат на разположение интернет, който може да 

се ползва от екипажите. Но най-често подобни радиовръзки се ползваха за 

служебни цели или при търсене и спасяване. 

 

 



  

РПЦ „Китка”. Техникът-експерт Иван Иванов проверява японски 

радиопредавател за къси вълни на фирмата JRC. Проверката се прави със 

спектър-анализатор (горе вляво). С този предавател, една много технологична 

въртяща  и насочваща се логопериодична антена (и съответни приемници в 

РПЦ „Кичево”) се реализираха много далечни радиовръзки с Далечния изток, с 

Латинска Америка, както и по-близки такива. 

  

Експерт-радиооператорът Нели Йорданова-Пенчито работи с УКВ 

радиостанция, тип STC. Прави връзка между кораб и телефон на брега през 

УКВ радиостанцията (комуникационният път е: корабна радиостанция – 

брегова радиостанция – превключател (пач) „радиостанция-телефон” – брегови 

телефон). Преди ерата на мобилните телефони, това беше изключително често 

срещана и много използвана комуникационна възможност. Пачът (черната 

кутийка) е дело на инж. Емил Райновски от Варна радио. 



  

Инж. Бисер Матев наблюдава радиопредавателите чрез  измерителния пулт в 

Радиопредавателен център „Китка” на Варна радио.  

 

  
Експерт-радиопeраторът Илиян Катранджиев работи в стария Радиоприемен 

център на Варна радио (РПЦ „Кичево”). Работи с радио-дневника и 

цифровото избирателно повикване (DSC). За него се виждат компютрите на 

системата за NAVTEX, каквато е била тогава. Този вариант на системата е 

трети поред и е създаден във Варна радио.  



  

Инж. Стефан Димитров (вдясно), като съвсем млад и новоназначен 

ръководител на Варна радио (след конкурс). Разговаря с гост в двора на РПЦ 

„Китка”. Все още предпочита работно пред официално облекло, технически 

теми пред административните такива и държи в ръка техническа 

документация. 

 

  
Иван Иванов отново се занимава с предавател JRC – редовен преглед. РПЦ 

„Китка”. 



  

Експертите по разчитане и таксуване на морски радиокомуникации Силвия 

Керанчева (преден план, вляво) и Кремена (седнала, заден план) и още един 

служител от Бюрото за разчети на морски комуникации – РПЦ „Кичево”. 

Коментар на снимките: 

Инж. Стефан ДИМИТРОВ 

   


