
София, 24 мартъ 1930 г.

П. Г.

Акционенъ комитетъ:
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Генералъ Лазаровъ проф. Ас. Златаровъ 
д-ръ Баланъ Пейчевъ Николовъ инж. Г. М. Георгиевъ Г. Георгиевъ 
Върбановъ

Тукъ приложени Ви изпращаме единъ проекто - уставъ и 
едно изложение отъ които се виждатъ необходимостьта за обра
зуването на единъ Български Съюзъ „Родно Радио“ за да мо
же да се създаде и разпространи у насъ радиотехниката, която 
носи въ себе си една нова ера на материална и духовна кул
тура и средства за бързо повдигане на нацията ни.

Не се съмняваме, че целитЪ на Съюза сж целитЪ на 
всЪки единъ културенъ българинъ или организация и затова 
Ви канимъ най-учитиво да присжтствате на учредителното съб
рание на Съюза „Родно Радио“, което ще се състои на 30 т. г. 
въ 9 ч. сутриньта въ салона на Инжинерно-Врхитектурното Д-во, 
ул. Раковска при дневенъ редъ.

1) Приемане устава.
2) Избиране на Управително тЪло на съюза.
3) Избиране на управление на Софийски клонъ
4) Разни.



София 20. II. 1930 год.

Инициативенъ Комитети;
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ние Ви молимъ да 
въ 9 ч. сутриньта въ зданието 1 

, и въ което ще се 1  
щастливата възможности да

дой
на За- 

постави ос-

какво грамадно 
на радиораз- 

какви опасни 
ако него- 

да извлича 
културна работа, за каквато жа-

- Кр.М.
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Генералъ Лазаровъ, 
у Д-ръ Янчуловъ,

Проф. Ас. Златаровъ
Инж. Г. М. Георгиевъ

п. г.
, «у,х\3 ' Отъ тукъ приложеното изложение Вамъ ще стане ясно, отъ 
«течение за културното развитие на народа ни е правилната организация 
пръсвателната станция у насъ. Излишно е, струва ми се, да Ви сочимъ на 
увлечения би станало жертва най-гениалното срЪдство за общение на хората, 
вата експлоатация се отдаде на частната инициатива, която ще има задачата 
печалби, а не да се постави въ услуга на просветната и 
дува нашата изостанала действителности.

Ако експлоатацията на радиоразпръсвателната станция, бжде отдадена на час- 
тенъ концесионеръ, то за повече отъ положително трЪбва да се счита, че нейната слу
жба ще бжде съобразена и подчинена на вкусоветЪ на масата и ще бжде отдалечена отъ 
ЬериознитЪ просвЪтни и културни задачи, както тая служба се поставя въ културнитЪ 
страни. А доколкото бжде принудена да застжпва и тая область, тя ще я направи обектъ 
на печалби и съ това чувствително ще я затрудни.

Нека не изпущаме изъ предъ видъ и обстоятелството, че при нашитЪ похабени по
литически нрави, при нашия подложенъ на капризни промЪни политически животъ, 
винаги ще сжществува риска, концесионерътъ да поставя станцията, презъ време на из
бори, остри политически борби, само на оная партийна сила, която разполага съ властьта 
и която следователно има възможностьта да упражнява единъ другъ контролъ върху ха
рактера на развиваната отъ станцията дейность.

Не е мжчно да се разбере отъ колко сжществено значение е службата на станци
ята да се намира подъ контрола не само на държавна администрация, но и на организи
рани обществени сили, които като я предпазятъ отъ увлечения, ще я вмъкнатъ въ ролята 
на една културна мисия.

Ние, прочие, вземаме свободата да Ви помолимъ да се зимислите надъ горни
те бЪгло нахвърлени възможности и да оценитЪ не би ли било възможно експлоатацията на 
радиоразпръсвателната станция да бжде дадена на една кооперация съставена отъ инди
видуални и колективни членове. За колективни членове да се приематъ всички сжществую- 
щи нацибнаглни,■'кооперативни, стопански, професионални, културно научни и пр. органи
зации и Институти, на които чрезъ станцията ще се обезпечи широката възможнось да 
влизатъ въ непосрЪдственъ контактъ съ срЪдитЪ, които групиратъ, както за нуждит-Ь на 
организационните имъ задачи, така и за тая на 1

Въпросътъ е много голЪмъ. Въпросътъ

Дим. Казасовъ,
Н. Джебаровъ,

културно-просвЪтната имъ дейность
. е дори сждбоносенъ за една страна ка

то нашата, кждето повече отъ всичко друго се нуждае отъ организиранъ тласъкъ въ всич 
китЪ области на стопанската и културна деятелность за да стжпи здраво въ пжтя на бър
зото и правилно развитие.

Убедени, че Вие схващате напълно неговото значение, 
/ !:-,<«щете.;.на събранието което ще се състои.на 23 т, г. ц„ 2 ..

>’ * наятчицска професионална Банка ул. Царь КалоЯТТЬ'* София,
нова на кооперацията, на която радиото обезпечава толкова 
преведе бързо и по ефикасно една полезна културно-просвЪтна дейность,

ш адц’
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Българска радиоразпръсвателна служба.

у

Преди да се разреши въпроса за радио- 
разпръсвателната служба, у насъ е необхо
димо едно предварително и грижливо изуч- 
ване както на терена, така и на климатиче
ските условия, отъ които ще зависи местопо
ложението и мощьта на една или неколко 
предавателни станции за вълна 319 м. която 
ни е определена отъ интернационалната кон
ференция. Обикновения начинъ, по който сж 

Птостжпвали другите държави, напр. /Австрия, 
която сжщо има неблагоприятенъ теренъ и 
е заобиколена съ мощни станции подобно на 
насъ, е да се установи въ столицата една 
малка радиоразпръсвателна станция, която 
ще има две предназначения: да подготви слу
шатели за една бждаща мощна, но скжпа 
национална предавателна станция и изучи 
естествените условия, които ще определятъ 
мощьта, системата и местоположението й. 
Малката предавателна станция следъ това мо
же да се премести на другъ второстепененъ 
пунктъ. Съ увеличение на слушателите, ако е 
необходимо, ще се построи трета радиостан
ция и повече. Създаването на множество стан
ции е една много скжпа система: 1. Скжпо 
подържане. 2. Свързването на станциите съ 
кабели, по които се предаватъ програмите на 
централната радиоразпръсквателна станция, 
струватъ много повече отъ самите станции. 
Предаването на програмата по въздуха, при
емането й отъ второстепенните станции и 
следъ това препредаването е много неудобно, 
защото всичките смущения, които те ще при- 
ематъ, ще бждатъ предадени отново и къмъ 
т±хъ ще се прибавятъ и новите смущения, 
които евентуално могатъ да се появатъ при 
препредаването. Слушателите на второстепен
ните станции ще получатъ едно много не
чисто приемане, което само ще пречи на 
развитието на радиото у насъ. 3. Съгласно ме
ждународните конференции въ Прага и Хага 
на насъ се определя само една вълна, следо
вателно, главната, както и второстепенните 
станции ще требва да работятъ на една и 
сжща вълна. Последствието отъ това е, че 
ще има множество места въ България, кж- 
дето ще се приематъ две станции съ една и 
сжща сила, последните ще си пречатъ и тамъ 
радиоприемането ще бжде съвършенно не
възможно. Тази,, система беше възприета въ 
/Англия и се обмислятъ въпроса за нейното 
премахване.

Всичко това показва, че въпроса за на
ционалното радио е твърде сложенъ и изи
сква грижливо изучване. Второстепенните 
станции по възможность требва да се избе- 
гнатъ, докато не ни се разреши още една 
вълна за радиоразпръскване. Едно важно съ
ображение за една мощна предавателна стан
ция е, че предназначението й е не само възпи

танието, обучението на нашия народъ, но и 
да може, чрезъ . нея българската музика и 
речь да се носи далече задъ границите на 
нашето отечество и поддържа духа и нацио
налното самочувствие на нашите сънарод
ници, които се намиратъ вънъ отъ границите 
на свободна България. Тя требва да бжде 
толкова мощна, че последните да могатъ да 
я слушатъ съ ефтини, малки и леснодостжпни 
апарати. Една мощна национална станция съ 
добре подредена и избрана музика съ наци
онални мотиви, охотно ще се слуша и отъ 
милионите слушатели въ Европа. Една малка 
сказка на френски или немски, която ще 
придружава тази музика безсъмнено ще ока
же своето влияние и тя може да послужи 
като едно мощно средство за пропаганда на 
на.щите..шационални интереси.

Правилното разрешение е да се даде на 
концесия радиоразпръсвателната служба, ка
то последната се раздели на две части: 1. Вре
менна концесия на малка опитна станция, 
която да се даде незабавно съ неопределени 
срокъ докато се пусне въ действие мощната 
национална станция. 2. Националната радиоди- 
фузна служба, условията за концесия на ко
ято ще се изработятъ 3 месеца следъ като 
е работила малката опитна предавателна стан
ция и последната има на лице необходимите 
данни отъ изучването на терена, климатиче
ски условия, фадингъ, далечина на разпро
странението и т. н.

Както първата така и втората часть на 
концесията требва да се поверятъ на една 
обществена организация въ която да влизатъ 
всичките наши културни, образователни и 
родолюбиви съюзи защото предназначението 
на една такава станция е културното повди
гане и възпитание на нашия народъ, създа
ване национална музика и изобщо насочване 
народа къмъ напредъкъ. Въ това отношение 
ние не може да се сравняваме съ западните 
народи, които отдавна сж се самосъзнали ма
сово и културно и значително ни превъзхо- 
ждатъ. Освенъ това организацията на радиоди- 
фузната служба се създаде у техъ преди го
дини, когато още културното значение и про
пагандната мощь на радиото тамъ не бе 
още разбрана. Ние сме при особени условия 
и техните грешки нема нужда да повтаряме. 
При това, когато станцията ще принадлежи 
на организация, което ще представлява всич
ките слоеве на нашия, народъ, избегва 
се опасностьта тя да се обърне на орж- 
дие за прокарване тесните котерийни ин
тереси на една политическа групировка, при 
известни политически сътресения или да стане 
средство за пропаганда на чужди интереси. 
Единъ концесионеръ всекога би се стремилъ 
да извлича най-големи печалби отъ радиораз-
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неделя главно: 1) Религиозна 
черквите — подръжка отъ

пръсването; не би се спрЪлъ да състави про
грама, която да се хареса на болшинството и 
се приравни иа техния уровенъ: лека музика, 
куплети, хуморески и пр: Когато една истин
ска програма требва да предшествува съ нЪ- 
колко стжпала културния уровенъ на болшин
ството за да може да го издига. Опасностьта 
е още по-голЪма, ако станцията стане сред
ство за забогатяване, защото всичките нови 
придобивки на радиотехниката, които тя ни но
си всеки новъ день въ подоберение на самото 
предаване както и новите начини на преда
ване, телевизията: предаване движещите се 
образи въ пространството, киновизията: пре
даване на филмъ въ пространството, Билд- 
функъ: предаване на фотографии въ про
странството, които вече се използуватъ прак
тически вь некои страни на Европа, а най- 
вече въ Сжединените Щати, кждето радио- 
техниката твърде много развита не ще се 
приложатъ у насъ. Радиотехниката всеки день 
ни носи изненади и ние не знаемъ какво ще 
ни донесе утрешния день и престжпно би. било 
ако бждемъ ограничени да се ползваме отъ 
благата й, поради интересите на некакъвъ си 
или некакви си концесионери. Положението 
ше бжде съвсемъ друго ако радиоразпръсва- 
телната станция принадлежи на една обща 
културна организация, чиито печалби върху 
капитала Сж строго ограничени и евентуал
ните големи приходи ще отидатъ за подо
брение и разширение на самата служба. Само 
една такава организация ще може да раз
чита за единъ сигуренъ успехъ на разпро
странение на радиотехниката въ България, 
защото всеки единъ членъ на отделните съ
юзи ще бжде агигаторъ на сжщата, докато, 
ако е въ ржцете на частенъ концесионеръ 
или концесионери, твърде вероятно е, благо
дарение на непознаването на радиотехниката 
отъ мнозинството, последното отначало да се 
отнесе недоверчиво къмъ 
претърпи неуспехъ. Това значи въпроса за 
■издигане национална радиодифузна станция 
да се отложи за още неколко години, както 
ние вече имаме опита отъ такива нереализи
рани концесии.

Радиоразпръсвателната служба требва 
да се повери на една обществена организа
ция въ форма на кооперация съставена отъ 
всичките наши културни обществени органи
зации, защото въ програмата ще бждатъ 
евентуално застжпени следните отдели:

Сутринь въ 
служба отъ

страна на съюза на свещениците.
2) Утринна ритмична гимнастика, спор

тни новини, сказка за спорта, туристически 
сведения и сказки и т. н. Поддръжка отъ спорт
ни и туристически организации.

3) Борсови сведения, тарифа, цени на 
световния и местенъ пазарь, економическй 
сказки — економическите дружества и коо
перации, търговския съюзъ

4 Земледелски новини, метеорологиче
ски сведения, сказки за подобрение земледе- 
лието и т. н. — Земледелски Д-ва и Коопе
рации.

5) Професионални сведения, сведения за 
работа, организирание на професионалисти 
и работническите професионални съюзи.

6) Женски часъ — сказка за жените — 
готварство, домакинство, отглеждане детето, 
жената като работничка, права на жените И 
т. н. — Женския съюзъ.

7) Детски часъ — детски приказки 
сни, за възпитанието на детето, детето 
училището и т. н,—Възпитателни съюзи.

8) Народна музика, произведения на на
ши композитори, четене национална поезия, 
литература, народни умотворения, национални 
умотворения, национална история, страници 
изъ миналото, описание хубостите на на
шата страна и т. н- — поддръжка отъ нацио
нални и родолюбиви организации.

9) Симфонични концерти, пение солови 
концерти, опера, драма и др. Съюза на ар
тистите музикантите.

10) Правни сказки по нашите закони, 
данъчни компликации и др. — Съюза на ад
вокатите, сждиите и др.

11) Медицински ск. — Полови болести, 
болести на работника, професионалиста, зара
зителни болести и др. —• поддръжка на лекар
ския съюзъ.

12) Технически беседи : организации на 
последната и да стопанства, фабрики, изъ напредъка на тех

никата, изъ приложенията на техниката. — 
Д-во на инженерите и архитектите, на техни
ците съ средно образование и т. н.

13) Обществени сказки, организиране на 
общините, значението на общински избори, 
финансова политика на общините, политиче
ски сказки, поддръжка отъ съюза на общи
ните, политически организации и др.

14) Образователни сказки: прегледъ на 
чужда литература, философия, художество, 
френски, немски, английски езици, есперанто, 
— читалищни съюзи, образователно Друже
ство, Д-во на есперантистите и др.



ИЗЛОЖЕНИЕ
на анционния номитетъ

Съюза Родно Радиона

че. Дори и да бжде внесено 
ва комисия за проучване и 
поемнитГ условия, която 
малко 3 месеца, обявяване

казва, че въпроса не е още добре проученъ 
отъ отговорнитГ фактори и необходимо едно 
обществено тГло, което да имъ разясни по
ложението и настоява да се употреби всичко 
възможно за да се ускори разрешението му.

2) Съгласно изявленията, до построява
нето на мощната станция нъма да има ни
каква друга преходна такава, и ний още 3 
години ще бждеме безъ Родно Радио. Още 
3 години ний ще бждеме лишени отъ едно 
мощно средство за култура, отъ единъ све- 
тълъ лжчъ съ които да събудиме апатията 
и сгрЪема сърдцата на бедната въ духовно 
отношение и оскждно материално интелиген
ция въ провинцията. Ний ще изгубиме 3 злат
ни години, въ които ний можехме да възбу- 
диме масата къмъ национално съзнание и 
влЪеме нови искри за стремежъ къмъ по-до- 
бъръ животъ и подобрено производство. Въ 
продължение на 3 години ний ще лишиме 
нашитЪ братя вънъ отъ границитЪ 
на свободната България, отъ българска речь 
и музика, което да стопли изморенитЪ имъ 
сърдца и подържа искрата на националното 
самосъзнание.

Въ това преходно време требва нЪщо 
да се направи. Требва да се създаде една 
времена радиоразпръсвателна станция до 
създаванието на мощната такава. ТрЪбва да 
има едно обществено тЪло, което да се пог
рижи и настоява за това, за да се постигне 
въ едно кратко време.

3) Условията при които се намира днеш
ното развитие на радиотехниката въ Бълга
рия сж повече отъ плачевни. Презъ 1927 год. 
се създаде единъ законъ, преди още да се 
съзнава културното значение на радиото, ка
то последното се считаше като нЪщо луксоз
но и опасно за държавата. Създадоха се 
множество ограничения, формалности и такси, 
които отчайваха хората дори и да помислятъ 
да се ползватъ отъ приемателни апарати за 
да чуватъ чужди станции. Този законъ бЪше 
още на времето осмЪтъ въ чуждата преса и 
още отъ 192 7 год. се заговори за изменение
то му. Миналата година се създаде комисия, коя 
то го измЪни и се даде възможность на по-ши
роко приложение на радиотехниката въ Бъл
гария. Проекта отъ 3 месеца е още при

Събранието за кооперация „Родно Ра
дио“ което се състоя на 15 т. г. въ Свобод
ния Университетъ реши да се предшества 
първата съ единъ Съюзъ, който да обединява 
всички ония българи и организации, които 
смЪтатъ, че е необходимо създаването на 
радиоразпръсвателна станция и развитието 
на радиотехниката въ България за културния 
националенъ и стопански подемъ на народа 
ни и запазване националните ни интереси 
вънъ отъ границитЪ. Нкционния комитетъ се 
попълни съ още 3 нови члена: г-нъ Д-ръ Ба- 
ланъ, г-нъ Г. Георгиевъ и г-нъ Върбановъ, 

Необходимостьта за създаването на този 
сьюзъ се изтъкнаха поради следнигк съобра
жения:

1) Отговорните фактори сж направили 
изявление, че ще се построи една мощна на
ционална станция съ средствата на спестовни
те каси. За да може това да се постигне, ре
шението имъ трЪбва да се санкционира отъ 
Министерския Съветъ и Народното Събрание. 
Господинъ Министра заяви, „че му е невъз
можно да внеса предложението преди 1-й ап- 
рилъ“ т, г| а чакъ следъ разглеждането на 
бюджета. По всичко изглежда, че предложе
нието нГма да бжде внесено преди ГХ т. г. 
И като имаме предвидъ една евентуална ре- 
компликация, може да се забави много пове- 

къмъ ГХ: след- 
създаване на 

ще се бави най- 
на търга още 3 

месеца, утвърждаването му 1 месецъ, достав
ка 9 месеца (Понеже частитЪ за една мощна 
станция се изработватъ по поржчка и не се 
държатъ на складъ) и още 9 месеца за пос
трояване и тургане въ действие самата стан
ция. Значи, при най-благоприятни условия ний 
не може да имаме родна радиоразпръсвател
на станция преди края на октомврий 1932 г., 
а твърде вГроятно и значително по-късно. А. до 
това време ний сигурни ли сме, че съ напре 
дъка на радиотехниката нГма да се измЪнятъ 
и интернационалните норми за радиоразпръс- 
ването и ца ни се отнеме както вълната, та
ка и мощьта, която ни е определена отъ 
конференцията въ Прага и построената стан
ция да остане безпредметна. Това всичко по-
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услу-

бжде

1
за-

на

- ■■■& *

ще може да под- 
която ще 

по-светло и щас-

даването на една такава 
нЪколко такива не само е

на г-нъ Директора на Пощите. Само едно ор
ганизирано общ. гЬло може да спомогне за 
ускоряване създаването на закони и положения, 
които да отговарятъ на културното предназ
начение на радиото и по този начинъдадътъ 
възможности на широката маса да се въз
ползва отъ благата му за духовното й и мате
риалното повдигане-

Не стига това, но и митата които се взе- 
матъ за радиоапарати и части сж много по- 
високи, отколкото тЪзи за грамофона и по 
този начинъ изкуствено го правятъ недостж- 
пенъ за народа, за който требва да 
необходимость.

4) Вредъ болшинството на нашата ин
телигенция и народъ Радиото е нЪщо съвър- 
шенно непознато. Широкообразователното и 
възпитателното му значение не се съзнава и 
се приравнява до обикновения грамофонъ. 
Значението на една Родно Радиоразпръсва- 
телна станция, съ широките възможности 
българската речь и музика да може да се 
разлее далечъ задъ границите на България, 
за да може да бжде чута отъ вс^киго, който 
пожелае, безъ кой да е другъ да може да го 
спре въ това му желание, не се познава до
ри и отъ многото отговорни фактори, отъ 
които зависи ускоряването на въпроса, а ка- 

Бждащето разви- 
чуднитЪ възмож- 

се представятъ

гата на чужденците да изнесеме 
на радиотехниката у насъ. За да 
новетЪ на съюза да иматъ 
тЪло което да ги упжтва 
държа въ изправность 
уреди.

6) Бждашето на Радиотехниката се ясно 
очертава въ тъй наречените кжси вълни. Лю
бителските предаватели за сжщите сж отдав
на разрешени почти въ всички държави исъ 
техъ се подържа постояна връзка съ интерна
ционалните организации на радиолюбителите, 
както и между самите членове. Такива веро
ятно ще бждатъ разрешени и у насъ въ по
следствие и единъ евентуаленъ съюзъ би мо- 
гълъ ефикасно, да ги използува както за кул
турна пропаганда между членовете така и за 
национални цели.

7) Причините сж още много и ще ги из- 
броиме на кжсо, създаване на клубове за об
ща обмена на мисли, съ съответните библио
теки и читални, които ще дадатъ възможность 
на любознателите да разширятъ познанията си 
и да ги насърдчатъ къмъ творческа работа.

Демонстрациите съ нови уреди изъ откри
тията на Радиотехниката, които частно не мо- 
гатъ да се набавятъ, поради скжпати имъ це
на, печатане на българска радиолитература, 
създаване на радио школа и т. н. ‘

Причините сж явни, многобройни и 
сегатъ по-големата часть нашия народъ. Съю
за Родно Радио не е съюзъ на отделни еди
ници или групировки, а е съюзъ на целия бъл
гарски народъ. Въвеждането на нови средства 
за разпространение на култура, възпитание и 
пропаганда, които скоро ще станатъ много 
по-достжпни, отколкото е днесъ книгата и пис
мото и разпространението на една нова тех
ника, която може да революционира целото 
производство и измени целия економически 
животъ на хората не е цель на отделенъ чо- 
векъ или съюзъ, а на всеки българинъ или 
организация, които милеять за бждащето на 
своето отечество и желаятъ неговото културно 
и економическо повдигане.

лаборатория или 
необходимо отъ 

тази гледна точка, но и за създаване на опит
ни професионалисти, за да може безъ 

развитието 
може чле- 

едно постоянно 
технически и по- 

технитЪ приемателни

мо ли отъ широката маса, 
тие на Радиотехниката съ 
ности, които сега могатъ да 
само като единъ фантастиченъ бленъ, още 
по-малко се знаятъ. Само една културна Ор
ганизация съ една широка печатна пропаган
да, сказки и демонстации
готви масата за тази нова култура 
я заведе бързо къмъ едно 
ливо бждаще.

5) Напредъка на радиотехниката не е 
само въ областьта на културното й приложе
ние като средство за предаване речь, музика 
и образи. Откриха и завладяха области, кои
то могатъ да се използватъ като мощна на
ционална защита и едновременно като страш
но средство на разрушение и гибель. Лабо
раториите на всичките културни държави 
усилено работятъ и хиляди средства се хар- 
чатъ за запазване откритията за национални
те интереси на държавата откривателка. Съз-
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чл. 1. Основава сеУСж.ЮЗ'1 
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В.СИЧКИ
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съюзната каса. .
I годиш-
дейность

конгреса и

почетни и бла/одетелни 
За почетни 

съ особени зае.
За благ,

лицата, коив 
ко 5000 лв.

ЗДБЕЛ. Всички членове се ползватъ
отъ всич-

конгреса.
могатъ

сжщата
Йонът

/(а ЧСмо^а Л/4й&ал^ 
цШшМа е&усг ■ &

„РОДНО РАДИО“

телство предъ 
тгпгшиитЪ, кои-

тк^Родно Радио“-
•'Щ-1 1 У н

лфи-я,- и кяе

граждански
на 
■<Л 

14»'

1 сжществуфа
. [ )И8"?ГТ1 С'--------

членове въ кло
(ь център-ъ
ущрЯвлява по уставъ и 

-П|Л"пт" тгрлгп- 
вжтрешна_та си

«Д^йностъ^ __________ :
8. ВсЬки клонъ^мегЯТеда повдига въпроси' *Лч 

,-егГъ оощъ съюзенъ МраКт^ръ 
изпълнителния комитетъ«

за опозна-

се грижи за разпространението на съ‘- 
издания.

— спр^.мО” 
лишаватъ отъ и | и III ч ц~| пгг ц 
конгреса, какт^х.и+-втКТтравата и 
то-^ГЧДапи дтт с~П" III

юнъ, който измеьш-^гя ~-кпит-к на 
съюза или не се с-цй®р>а-зЯ"ва съ чл. 7 и 9 се изключва

и сказ-

та\Съюза

чл. 3. За постигане на 
служи съ следнитЪ средства.

а) Сдружава всички радиолюбители: частни 
лица, организации и институти, които желаятъ да спо- 
магатъ за развитието на радиотехниката въ България; 

.~еф"+!здава съюзенъ -орган-ъ- и други издания;
- в) -Урежда бибяи^т.екщ и клубове;

г) Проучва и обежжда въпроси изъ областьта 
на радиотехниката и нейното приложение и дава 
мнение по тЪхь.

д) Урежда публични четения, реферати 
изъ областьта на радиотехниката.

е) Урежда курсове по радиотехниката;
ж) Урежда лаборатории за изпитване, поправ

ки и подкрепяне частната инициатива въ полето на 
откритията за запазване националнитЪ ни интереси.

з) Чрезъ създаване на любителски радиостан- 
следъ получаване разрешение за това отъ

държавата.
и) Чрезъ организиране програми предавани съ 

средствата на радиото;
к) Чрезъ публични 
на членовете си съ

никата.
л) Чрезъ влизане въ федерация съ 

организации въ България или чужбина.

И’ полу
телната 
а месеченъ вносъ 20

брганъ?
вноска на колективните членове е

:1. ;|-о
' записва-
^мин/стра
сън и клон

управителни тЪла удобр|
телно тЬло ище-"""йвтономенъ 
уредбаг

*щл.
п ре длага- мЬрк

интересъЛйи^ъ
/чл. 9.
а) Своевременно да представя наЬизг 

ния комитетъ списъка на членоветЬ си и 
сведения, които му_ бждатъ поискани:

б) Редовно да се издължава предъ
в) Да представи единъ месецъ преди 

ния конгресъ писменъ отчетъ за своята , 
и състояние.

г) Да изпълнява
тия на И. К.

д) Да
юзНит^

такива.
(ленове се провъзгласяватъ лица 

ги къмъ радиотехниката.
,етелни членове се провъзгласяватъ 

внасятъ въ касата на съюза най-мал 
или направятъ дарение въ разм^ръ на 

ма. -;
|ълнбл^тнитф и лишенитЬ отъ

права .жкмйТЙ' право
и гласуване. У И / я

ч.ъУЗ^-Клонъщ-и^&ъю^ 
акс/ имф цаДмалио ~!^—рл>А"= 
желающите ф/ 
/ай-близкир ащ 

Тин Д.

всички
въра, цп—отъ съюзната лаборатория и изобщо 

ки облаги уредени съ Специални правилници.
чл. 14. Членъ, който се откаже да изпълнява 

устава и конгреснитЪ решения или съ действията 
си уронватъ престижа на съюза се изключва по ре 
шепне на съответния клонъ, като решението тр^б-

1я по решен7ге—н& I
чл. 12. за членове на клоноветЪ 

пУппТТ! ГИ ППГ-УГ|Щ| П1|

13, ВсЪки членъ плаща аесещщщ, членски 
вносъ отъ^О лв^^З^ЙЗф-йф-Лй^ь^такъвъ ' отъ 50 лв.

зодчзлжи ЩЛ1Ю' сьюзний Органъ.'1-Встъпи- *
150 лв.

-Й.

1-седалище” у.» 
гщ0»щщщяя;а. ДУФ - — .— ..................

чл. 2. за цель да работи за:
а) Културното, обществото, националното по

вдигане на България чрезъ средствата на радиото.
б) Разпространение националните ни интереси 

чрезъ сжщото.
в) Да се грижи за развитието на радиотехни-
и приложенията й въ България.

г) Да защищава моралните и материалните 
интереси на членовегЬ си.

11! Съставъ.
КйХЖСс

чл. 4. Членове на могатъ да
частни (индивидуални) лица и колективни, 
индивидуални членове могатъ да бждатъ 
български граждани безъ разлика на полъ. 
народность, поданство и възрасть. За колективни 
членове могатъ да бждатъ всички дружества, съю
зи, организации и институти, чийто цели и средства 
не противоречатъ на този уставъ и конгреснитД 
решения. Освенъ редовни членове съюза може да
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като пбканятЪ
едномесеченъ

ИЗВЯ

ни

IV Управление.
.следнит!управляв; отъ

вит<
преследвазпълнителенъ

;ие.

конгресите ина
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и

него.отъ

;а на

членове съ има
б) Върхов. Управ. Съветъ.

смЪтките
се

на

по
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VI. Ттр^о|гуТТ1| роттгьм/отттлст

му
чл.

отъ
кснституиратъ еднсгсе

г

реше-
въ

/директиви 
пълнителенъ

гресъ
*тгенъ Съветъ

Комитетъ—пос-

законно, 
се взи-

ренъ
ганъ

нови инди 
съ

е изпълнител: 
които

въ 
разглеждането му

акш.ъауь. 
колкото

ва да се потвърди отъ централи.
III ентпя пМТТО 1

да направятъ това, следъ 
на И. К. въ

«нТреса.
чл. 24 Учредители;

представители
/ всЬка година

чл. 16.
брани отъ родошнчтЬ- к/го: •г?' ^ъиааа
I 1ЧШ11 |||||| 1'цдц|гп 1П Т1птп1 ПГПГТГП"’ за 

0ТЪ десетъ' °44*’
рт р;\ п гни гтт ппН.пнтр

а ърг редовни

Комитетъ, Контр.
Върхов. Управителенъ Съветъ 

годишния съюзенъ бюджетъ 
'ласяване почтени членове 
занимае и взима съответни 

И. К. членоветЬ на
Членовет-к/ва И. К. сж поотд-Ьлно и солидира- 

но отговорни з/ далата си предъ годишните конгреси, 
чл. 19 /контролния съветъ се съсеои отъ 3

чл’ 15. /Тьюза се 
управителни т-Ьла:

а) Общъ годишенъ
б) Върховенъ Утгй'
в) Централен-

тоянно присжт
г) Конл^оленъ съветъ

делегати из- 
(всЬки 

всЬки свои 
т"1ь на

д-Ьлата си
контролния

'андатъ една година. Той има за зада- 
най-малко два пжти въ годината

|ППП1ИТП пп гппгр
делегати да присжтствуваг>Г

Той се ржководи отъ/оюро избрано
Работата на конгреое
а) Одобрение отчета
б) Даване общи
в) Избиране Ив

Съветъ и 9 члена
г) Гласуване
д) Провъ:
е) Да с/ занимае и взима

Ния по всички въпроси повдигани отъ 
свръзка съ/прилагането на настоящия уставъ.

Кон/реса се свиква всЬка година отъ И. К- 
при опр/д-Ьленъ отъ него дневенъ редъ въ съгла
сие съ ^врч—Упр. Съветъ презъ м. Февруарий

от- 
на В. У. С. 
въ случай

се състои въ;
на И. К. и Кон. Съветъ

направи това, то по 
членовегЬ отъ В. У.

ча да провурява най-малко два 
в съюзната каса.

но може

е устава.
:то на целитЬ,

съюза, и

С. може
писмено Председателя 
срокъ да свика В. У. С.

чл. 18. Изпълнителния Комитетъ се
7 члена: единъ Председатель, единъ подпредседатели, 
четирма секретари и единъ касиеръ - домакини.

Целата служба се подразд-Ьля на у отдала: ад 
министративенъ, технически, организацияненъ и кул" 
туренъ, които се завеждатъ отъ секре/гзритЪ.

Работата на И. К. е изпълнителка по отноше
ние ц-ЬлитД и задачитЬ 
се състои въ :

а) Да прилага изпълнението
б) Да работи за преуспява 

'които сж обекъ на съюза, у
в) Да изпълнява решенията/ 

онези на Върх. Упр. Съветъ. /
г) Да организирва и ржководи клоновете, 

[дуални членове.
майдатъ за три години,

> жребий по двама, а въ 
се заместватъ съ но- 

годишнит-Ь конгреси. Из- 
а/ се преизбиратъ

з/кони, когато присжтст- 
/е взиматъ по висшегласие.

V. Каса..
чл. 20 Приходит-Ь за &мдаа сж :
я4—отъ членскитк вноски на. нппноп^-Ь.
бу-йяйяда-й отъ сказки, лотарии, лаборато- 

рий, завещания, дарения, благодетелни членове и пр.
") Дп - ' .......... [' " —'. •■***. "

чл. 21. Всички шъюами разходи Д^извършватъ 
то решение на И. К. възъ основа на гласувания 
бюджетъ.

чл. 22. Ььюп-а има печатъ съ надписъ Втя1
ГИ'1 „РОДНО РадИО“1съ емблема израбо- СсЦА)
II, 1Н1 I Ф11 I и I | нО — I.— ..п .

23 Изменението и допълнението на насто
ящия уставъ става отъ конгресид±—проектъ удоб- 

отъ В. У. С. ип^йтТГкуванъ въ съюзния ор- 
най- мал^4®«УЗ месеца преди

__ ■ ___________________ • И’ К’

«Централда?гУД'’-1<;ц:№0ж^[1да. ттоиска отъ клоно- 
ветЬ си дд^&е--за1тимаятъ съ дейностьта на 

:вои членове. състои отъ

решения
въпроси, по 

Изпълнителния Коетъ
ти писмено.
гивни членове
.лжителни за Изпълни

телния Комитетъ, като за/еданията му сж редовни 
ако присжтстватъ 2/з оту членоветД му. Въ случай 
че на първото му събгаание не сж се явили толко 
ва членове, то следук/цето се счита за 
колкото и да сж се /вили. Решенията 
матъ по висшегласи/.

Той се свидна писмено отъ И. К. веднажъ 
всЬки три месеци,/но може да се свика’, ако е не
обходимо и по-рано.

Въ случай/че И. К. не 
решение на половината отъ

чл. 17. Върховния Управителенъ Съветъ 
състои отъ членовет-Ь на Из. Ком., отъ по единъ 
представитель на централ. управителни тЬла на ко
лективните членове, и 9 члена 
индивидуалните членове, избира:

Работата на него се състой:
а) Въ даване мнение и мимане 

важни съюзни акций и въоб/е по 
които той е билъ сезиранъ 
митетъ било въ заседание I

б) Въ приемане колей
Решенията му сж зар

д) Да приема
И. К. се избира 

като всека година излизатъ п 
последната останалигЬ, коитд/ 
ви такива избирани отъ 
л-ЪзлитЬ членове могатъ д:

Решенията му сж 
ватъ 5 души отъ него. Ть

Председателя и Секретаря на администр. 
д-Ьлъ на И. К. сж по п/аво такива и

И. К. има право/да назначава 
нужда чиновници и служащи.

По решение на И. К. одобренъ отъ В. У. С 
може да бждатъ заклащани н-Ькои отъ длъжностите 
на членовет-Ь на /его.
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временно въ учредителенъ конгресъ. Първиятъ редо- 
венъ конгресъ може да се свика и преди изтича
нето на съюзната година.

Върховния Управителенъ С 
ва постепено,

Първия Изпълнителен Комитетъ се конститу
ира веднага следъ учредяването на съюза, а ман
дата му започва да тече една година отъ тая дата.

Гетъ ще се попъл-

и отчетната

настоящия у- 
се явили при 
отъ специални 

г. К. и удобряванц

Съюзната година,
СЪВПадатъ СЪ ЦрПРШуариятя.. .

чл. 26. Вътрешните служби по 
ставъ, както и онези, които биха 
неговото прилагане се уреждатъ 
гузавилници, изработвани отъ

С. {ТУ?// Л-Гч'


