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на стр. 3
Ôîíäàöèÿ "Åâрèкà“ е ôîíäàöèÿ îт клàñèчеñкè тèï, îñíîâàíà ïрез 1990 гîäèíà 
îт äържàâíè è îбщеñтâеíè îргàíèзàöèè ñ öел:
•ïîäïîмàгàíе íà äàрîâèтè äеöà è млàäè хîрà ïрè реàлèзèрàíетî íà ïрîектè â 
îблàñттà íà íàукàтà, техíèкàтà, техíîлîгèèте è уïрàâлеíèетî;

•ïîäкреïà íà млàäèте íîâàтîрè è ïреäïрèемàчè;
•рàзïрîñтрàíеíèе íà íàучíè, техíèчеñкè è èкîíîмèчеñкè зíàíèÿ;
•ïîäïîмàгàíе íà îбучеíèетî è ñïеöèàлèзàöèÿтà, íà межäуíàрîäíîтî 
ñътруäíèчеñтâî â îблàñттà íà íàукàтà è техíèкàтà è äр.

Фондацията осъществява пет програми:
•Тàлàíтè
•Èíôîрмàöèÿ, èзäàíèÿ, èзÿâè è межäуíàрîäíî ñътруäíèчеñтâî;
•Нàучíè èзñлеäâàíèÿ;
•Нàñърчàâàíе íà ñтîïàíñкè èíèöèàтèâè;
•Ðàзâèтèе.

За делови контакти: София 1000, 
бул. "Партиарх Евтимий" 1, тел.: 
02 981 51 81, 02 981 37 99, 
факс: 02 981 54 83, e-mail: 

office@evrika.org, www.evrika.org

Нàчàлîтî íà бългàрñкîтî àâтî-
мîбèлîñтрîеíе е ïîñтàâеíî â ñî-
ôèйñкèÿ Зàâîä 12 (ïрез 1968 г. 
ïреèмеíуâàí íà "Среäеö”). Още 
â гîäèíèте íà Бàлкàíñкàтà âîй-
íà (26 ñеïтемâрè 1912 г. – 17 
мàй 1913 г.) ôàбрèкàтà ремîíтè-

рà гîлÿмà чàñт îт âîеííèте àâ-
тîмîбèлè, à â íàчàлîтî íà 30-те 
гîäèíè ïрàâè îïèтè зà èзрàбîт-
âàíетî íà беíзèíîâè äâèгàтелè. 
През 1949 г. тàм е èзрàбîтеí 
ïрîтîтèïът íà ïърâèÿ бългàрñкè 
кàмèîí "Дèмèтрîâеö”, à ñреäàтà 
íà 50-те гîäèíè зàïîчâà ïрîèз-
âîäñтâîтî íà äâèгàтелè зà мîтî-
кàрè è мîтîöèклетè. 

Дî ñерèйíîтî ïрîèзâîäñтâî 
íà кàмèîíè у íàñ ñе ñтèгà ïрез 
1966 г. кîгàтî â зàâîä "Мàäà-

Българското 
автомобилостроене

рà” – Шумеí зàïîчâà мîíтàжà 
íà ñъâетñкèте кàмèîíè ГÀЗ, à îт 
íàчàлîтî íà 70-те гîäèíè è íà 
чешкèте LIAZ. 

През 1960 г. бèâшàтà ñàмî-
летíà ôàбрèкà â Лîâеч ñъзäàâà 
ïрîтîтèï íà ïърâèÿ бългàрñкè 

лек àâтîмîбèл 
"Бàлкàí”. Шеñт 
гîäèíè ïî-къñ-
íî тàм зàïîчâàт 
äà ñе ñглîбÿ-
âàт àâтîмîбè-
лèте "Мîкâèч”, 
чèйтî мîíтàж 
е ïреуñтàíî-
âеí ïрез 1991 
г. ïрез âтîрà-
тà ïîлîâèíà íà 
60-те гîäèíè â 
Лîâеч зà крàткî 
ñе èзрàбîтâàт è 
лекè àâтîмîбè-
лè Ôèàт, à ïî–
ñъщîтî âреме 
â Плîâäèâ ñе 

ñглîбÿâàт àâтîмîбèлèте Ðеíî. 
Прîèзâîäñтâîтî íà кàмèîíè 

ïî лèöеíз íà ГÀЗ è LIAZ ïрî-
äължàâà äî крàÿ íà 90-те гîäèíè. 
През 1994 г. е íàïрàâеí îïèт зà 
âъзñтàíîâÿâàíе íà àâтîмîбèлíîтî 
ïрîèзâîäñтâî у íàñ. Â Дуïíèöà е 
èзрàбîтеíà îïèтíà ñерèÿ íà уíè-
âерñàлíèте àâтîмîбèлè NAMCO 
Pony, à межäу 1995-1996 г. âъâ 
Âàрíà ñà ñглîбеíè íÿкîлкî хè-
лÿäè брîÿ îт лекèте àâтîмîбèлè 
Rover Maestro. 

Асен Йорданов 
– създателят на 

българската авиация

Парни 
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Парни машини  играчки
кîмïîíеíтè íà мîäелà ñà мîíтè-
рàíè âърху тъмíîзелеí метàлеí 
ïèеäеñтàл ñ кâàäрàтíî ñечеíèе. 
Пàрíàтà мàшèíà èмà метàлеí 
ñïèртíèк ñ ôîрмà íà ïàрàлеле-
ïèïеä, ñ îтâîр зà зàрежäàíе ñ 
кàïàче è хîрèзîíтàлеí äълъг ôè-
тèл, кîйтî ñе ïîñтàâÿ â кîрïуñ 
îт метàл, èмàщ íà тÿñíàтà ñтрà-
íà метàлíà âрàтèчкà. Ðàзïîлàгà 
ñ “гîрèâíà кàмерà“ è меñèíгîâî 
кîтле ñ ôîрмà íà öèлèíäър, зàх-

âàíàтî ñ ôèíà тîчкîâà зàâàркà 
зà гîрèâíàтà кàмерà ñ äâе 
меäíè ïлàíкè ñ ôîрмàтà 
íà ïîлукръг. Нà íегî èмà 
крàíче ñ черâеíà äръжчè-
öà îт зäрàâà ïлàñтмàñà 
- зà èзïуñкàíе íà âî-
äàтà.

Дî íегî ñà мîí-
тèрàíè: âертèкàлíà 
ñтъклеíà àмïулà, ïî 

В НПТМ се съхраняват три ин-
тересни парни машини-играчки. 
Моделите представляват миниа-
тюрни играчки, конструирани и 
направени с образователна цел за 
деца или като демонстрационно 
пособие за възрастни любители на 
двигателите, задвижвани с пара. 
През ХIХ и началото на ХХ век 
подобни модели е имало в техни-
ческите университети и училища. В 
три поредни дни ще Ви разкажем 
за тях.

Пърâèÿт е “Marklin“, мîäел 
6. Тîй е äàреí íà музеÿ îт 
èíж. Цâÿткî Êàäèйñкè – гî-
лÿм ïрèÿтел íà НПТМ. Бèл 
е äîíеñеí зà íегî îт Гермà-
íèÿ, кàтî ïîäàрък îт бàщà 
му. Мîäелът е ïрîèзâеäеí 
âерîÿтíî â крàÿ íà 30-те è 
íàчàлîтî íà 40-те гîäèíè íà 
ХХ â. Ðàзмерèте íà èгрàч-
кàтà ñà 390х300х300 мм, 
à теглîтî ѝ е 2,575 кг. 
Èзрàбîтеí е âъâ ôèр-
мàтà “Marklin“, îñíî-
âàíà ïрез 1859 гîäè-
íà â грàä Гьîтèíгеí/

Мîäелът “DC“ е ñрàâíèтел-
íî îïрîñтеí è èзчèñтеí îткъм 
äетàйлè. Прè íегî тîïлèííà-
тà еíергèÿ ïрèâежäà â äâèже-
íèе чрез бутàлîтî â öèлèíäърà 
äâе îтíîñèтелíî гîлемè кîлелà, 
кàктî е бèлî ïрè клàñèчеñкèте 
ïàрíè мàшèíè îт XVIII-XIX âек. 
Нà ïîñтàмеíтà, íеïîñреäñтâеíî 
ïреä îтâîрà íà гîрèâíàтà кàме-

рà, е îтïечàтàíî елèïñîâèä-
íîтî лîгî íà ôàбрè-
кàтà ïрîèзâîäèтел. 
Бутàлöетî è äâете 
кîлелöà íà крàÿ 
íà öèлèíäърче-
тî ñà íèкелèрàíè. 

Êъм кîлелöàтà, 
ñ ремъчíà èлè 
лàñтèчíà ïре-
äàâкà, âерîÿт-
íî ñà ñе ïрè-
кàчâàлè äру-

гè äâèжещè ñе 
кîмïîíеíтè – мè-

íèàтюрíè ñтругче-
тà, бургèè è äругè 
èíñтрумеíтè. Ðàз-
мерèте íà мîäелà 
ñà 290х150х400 
мм, теглîтî му е 
1,205 кг. Мîäе-
лът ïрîäължàâà 
äà рàбîтè.

Парна 
машина – 

Парна машина – играч-
ка DC

Âтîрèÿт îбрàзеö îт 
кîлекöèÿтà ïàрíè мîäе-
лè â НПТМ е èгрàчкàтà 
ïàрíà мàшèíà, куïеíà â 
Гермàíèÿ îт àрх. Дèмè-
тър Бàзàйтîâ зà ñèíà му 
Петър. Тÿ е äàреíà íà 
НПТМ îт âíучкàтà íà 
àрх. Бàзàйтîâ - Ðàлèöà 
Бàзàйтîâà. Прîèзâеäе-
íà е îт гермàíñкàтà 
ôèрмà зà èгрàчкè 
“DC“ ïрез 40-те 
гîäèíè íà ХХ â.

Marklin мîäел 8 е íàй-гîлÿ-
мàтà îт трèте èгрàчкè ïàрíè 
мàшèíè. Негîâèте гàбàрèтè ñà 
370х370х350 мм, à теглîтî - 
5,155 кг. Пàрíîтî кîтле е ñíà-
бäеíî ñ äâîйíî èзïуñкàтелíè 
ïлъзгàщè клàïàíè, ñтъклеíà тръ-
бèчкà-âîäîмер, ïî кîÿтî ñе ñлеäè 
кîлèчеñтâîтî íà âîäà â кîтлетî 
è ïàрíà ñâèркà, îñâîбîжäàâàщà 
èзлèшíîтî íàïрежеíèе. Пîñлеä-
íèÿт ïрîöеñ е ïрèäружеí îт зâу-
кîâ ñèгíàл. Отлèчíî ñъхрàíеíî è 
ïреöèзíî èзрàбîтеíî, äèíàмîтî 
е зàäâèжâàíî îт трàíñмèñèèте íà 
ïàрíàтà мàшèíà, кîèтî ïîâтàрÿт 
ïрîèзâîäñтâеíèÿ öèкъл íà тèïèч-
íèÿ ïàреí äâèгàтел. Цèлèíäърът, 
ñíàбäеí ñ îñöèлàтîрíî бутàлî, 
кîлÿíîâ âàл è мàхîâèк, ïреâръщà 
тîïлèííàтà еíергèÿ â мехàíèчíà, 

à äèíàмîтî, îт ñâîÿ ñтрàíà, ïре-
âръщà тàзè мехàíèчíà еíергèÿ â 
електрèчеñкà, ïрèключâàйкè ïрî-
öеñà íà трàíñôîрмàöèÿ. 

Друг îтлèчèтелеí äетàйл, кîй-
тî ïрàâè мîäелà уíèкàлеí, е ме-
тàлíà тръбèчкà ñъñ ñèñтемà îт 
äâà âеíтèлà, кîÿтî îтâежäà îтрà-
бîтеíàтà ïàрà îт öèлèíäърчетî ñ 
бутàлîтî îбрàтíî â кîтлетî. Тàкà 
ïрîèзâîäñтâеíèÿт öèкъл ñе зàтâà-
рÿ è äâèгàтелÿт мîже äà рàбîтè 
мíîгî ïî-äългî без äîïълíèтелíî 
зàрежäàíе ñ âîäà, èкîíîмèñâàй-
кè è îт гîрèâîтî, íужíî зà ïîä-
грÿâàíе. Сïèртíèкът му, кîйтî е 
èзтîчíèк íà тîïлèííàтà еíергèÿ, 
ïреäñтàâлÿâà ïрàâîъгълеí ïàрàле-
леïèïеä è äàâà ïлàмък ïрез äâà 
îтâîрà, рàзïîлîжеíè â äâàтà му 
крàÿ îт гîрíàтà ñтрàíà. Êîтлетî, 
äèíàмîтî è âñèчкè кîмïîíеíтè 
íà мîäелà ñà ïрîèзâеäеíè âъâ 
ôàбрèкàтà зà èгрàчкè Marklin 
â гермàíñкèÿ грàä Гьîтèíгеí, â 
ñреäàтà íà 30-те гîäèíè íà ХХ 
âек. Гîрèâíàтà кàмерà ñе зàтâàрÿ 
ñ мèíèàтюрíà метàлíà âрàтèчкà, 
íà кîÿтî е мîíтèрàíà ïлàíкà ñ 
èметî íà ôèрмàтà - Marklin è 
íîмерà íà мîäелà. Åкñïîíàтът 
мîже äà ñе âèäè â екñïîзèöèÿтà 
íà НПТМ.

Marklin 
модел 8

Из Дворцовата колекцИя На НПтМ 

каминен часовник
кîÿтî ñе ñлеäè рàâíèщетî íà âî-
äàтà â кîтлетî; îтâîр ñ кàïàк 
зà ïълíеíе íà âîäà; ñâèркà ñъñ 
ñïèрàтелеí крàí ñ черâеíà äръж-
кà; кръгъл мàíîметър ñъñ ñтрелкà, 
ïîкàзâàщ íàлÿгàíетî â кîтлетî; 
äюзà ñ тежеñт-бàлàíñ è äâе ñте-
ïеíè зà рàзлèчíî íàлÿгàíе â äру-
гèÿ крàй ñïрÿмî мàíîметърà, à 
ñъщî è тръбèчкà ñъñ ñïèрàтелеí 
крàí, îтâежäàщà ïàрàтà äî öè-
лèíäър ñ îтâîр зà ñмàзâàíе è бу-
тàлöе, кîетî ñ ïîмîщтà íà кîлÿ-
íîâ âàл ñ äâà лîñтà трàíñôîрмè-
рà ïрàâîлèíейíîтî âъâ âъртелèâî 
äâèжеíèе, ïреäàâàйкè гî íà мà-
хîâèк, кîйтî е ñâързàí ñ гъâкàâà 
ïреäàâкà към ремъчíà шàйбà íà 
äèíàмî ñ череí метàлеí кîжух, 
кîйтî ïрîèзâежäà електрèчеñтâî, 
äîñтàтъчíî зà зàхрàíâàíетî íà 
íÿкîлкî крушкè íà ~1.5 V èлè 
еäíà ïî-гîлÿмà îт ~25 V.

Гермàíèÿ îт Теîäîр 
Ôрèäрèх Âèлхелм 
Мàрклèí. Ôàбрè-
кàтà ñъщеñтâуâà è 
äî äíеñ кàтî чàñт 
îт “Simba Dickie 
Group“.

О т ä е л í è т е 

Декîрàтèâíàтà укрàñà ñлеäâà äèзàйíà íà 
чàñîâíèöèте îт âреметî íà Луè XV – теí-
äеíöèÿ â ïрîèзâîäñтâîтî íà чàñîâíèöè ïрез 
âтîрàтà ïîлîâèíà íà XIX â., кîèтî ñà ïреä-
íàзíàчеíè зà зàмîжíàтà чàñт íà ñреäíàтà 
клàñà, à âъíшíî íàïîäîбÿâàт рàзкîшà íà 
îтäàлечеí âъâ âреметî ñтèл.

Чàñîâíèкът е îт îбзàâежäàíетî íà öàр-
ñкèÿ äâîреö â Сîôèÿ. Прîèзâîäèтел: Mathieu 
Planchon, Пàрèж, îк. 1890 г. Чàñîâíèкîâ 
мехàíèзъм: Сàмюел Мàртè. Ðàзмерè: 200 х 
360 х 630 мм. Мàтерèàлè: метàл, äърâî, 
черуïкè íà кîñтеíуркà.

Ôèгурàтà èзîбрàзÿâà “Бàщàтà 
íà кîмеäèÿтà” – Àрèñтîôàí, ñъñ 
ñâèтъöè íà äâе îт íàй-èзâеñт-
íèте му кîмеäèè: Оñèте (“Les 
Guepes”) è Облàöèте (“Les 
Nuees”).

Скулïтîр íà ôèгурàтà е 
Àíрè Åтèеí Дюмеж (1830-
1888).

Чàñîâíèкът е îт îбзàâеж-

каминен часовник с 
бронзова фигура на 
аристофан

Цèôрèте зà чàñîâете è 
мèíутèте ñà рàзïîлîже-
íè âърху äâàтà ïръñтеíà, 
âъртÿщè ñе ïî екâàтîрà 
íà глîбуñà.

Тîзè тèï чàñîâíè-
öè ñà èзâеñтíè кàтî 
рàäèàлíè ïîрàäè 
ïрèкреïâàíетî íà 
ïръñтеíèте към рà-
äèàлíî рàзïîлîже-
íè ïлàíкè âътре â 
ñôерàтà. Стрелкàтà 

е ñтàтèчíà – ïергел, 

äàíетî íà öàрñкèÿ äâîреö â Сîôèÿ. Прîèзâеäеí e âъâ Ôрàíöèÿ 
ïрез âтîрàтà ïîлîâèíà íà ХIХ â.

Ðàзмерè: 200 х 620 х 540 мм. Мàтерèàлè: метàл, мрàмîр

Часовник 
от царския 
дворец в 

София

кîйтî ïîкрîâèтелкà íà àñтрîíîмèÿтà – музàтà Урàíèÿ – äържè â 
еäíàтà ñè ръкà. Сюжетът íà бàрелеôà âърху мрàмîрíàтà бàзà íà 
чàñîâíèкà ñъщî е ñâързàí ñ àñтрîíîмèÿтà è âремеèзмерâàíетî: 
мàлкèте мîмчеíöà – геíèèте îт àíтурàжà íà музàтàñà èзîбрàзеíè 
зàетè ñ äейíîñтè, ñâързàíè ñ àñтрîíîмèÿтà.
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1924 г.: Ботевградският майстор-колар Рачо Джамбов 
започва изработването на първите български пътнически 
каросерии. За основа служат бракувани шасита на во-
енни линейки и камиони. През същата година у нас са 
внесени 219 автомобила.

1926 г.: Новопостроената самолетна фабрика в Ка-
занлък започва изработването на автомобилни каросерии 
върху шаси на Chevrolet. Начинанието продължава само 
три години. През същата година у нас са внесени 470 
автомобила.

1929 г.: Според вестник “Юг” Хенри Форд възна-
мерява да посети България и Турция с намерението да 
построи завод. Той така и не идва, но за сметка на това 
заводът в Турция вече е факт. Основано е дружеството 
“Бакиш” – първият български производител на гуми. У 
нас са внесени 931 автомобила.

1937 г.: Братя Илчеви, вносители на International в 
България, основават собствена работилница във Варна и 
започват изработването на автобусни и други каросерии 
върху шасита от същата марка. Първият български авто-
бус е пуснат в движение по линията Варна – Бургас на 
27 май 1937 г.

1938 г.: Ботевградската работилница на Рачо Джамба-
зов се усъвършенства, при негово посещение в герман-
ския автобусен завод Kassbohrer в гр. Улм са закупени 
нови машини. През същата година у нас са внесени 478 
автомобила, автомобилният парк на страната вече на-
броява 2585 автомобила.

1939 г.: Построен е първият аутобан у нас между 
Пловдив и Пазарджик.

1947 г.: Ботевградската работилница на Рачо Джамба-
зов е национализирана. Показан е първият й следвоенен 
автобус по време на панаира в Пловдив. Тя достига 
предвоенния капацитет от 100 каросерии годишно едва 
през 1949 г.

1948 г.: Ботевградската фабрика е преименувана на 
“Чавдар”, тя запозва сътрудничеството си с Skoda RTO

1951 г.: В София е усвоено сглобяването на съветски 
тролейбуси МТБ 82, като първият е пуснат в движение 
на 15 февруари.

1952 г.: Изработен е първият български подемен елек-
трокар от работилницата на трамвайното депо в София.

1956 г.: В бившата държавна самолетна фабрика в 
Ловеч, преименуван на завод “Балкан”, е произведен 
първият български мотоциклет. 

1960 г.: На Пловдивския панаир е показан първият 
български автомобил “Балкан 1200”, произведен на база-
та на VW Kafer. За съжаление той остава само прототип. 

1961 г.: Появява се първата автомобилна реклама, 
тя е на страниците на сп. “Авто-Мото” и е на Renault 
Dauphine.

1962 г.: Отново по време на Пловдивския панаир 
завод “Балкан” – Ловеч, демонстрира първите български 
пикап и микробус, този път механиката е от “Волга”, но 
и те останат само прототипи.

1965 г.: Първата голяма автомобилна инвестиция в 
България, в Пловдив започва производството на Renault 
8 – “Булгаррено”.

1966 г.: Ловешки завод започва сглобяването на 
“Москвич”. Ботевградският завод “Чавдар” пуска нова 
серия автобуси М81 с модерен български дизайн.

1967 г.: Завод “Балкан” – Ловеч, започва да сглобява 
FIAT, модели 850, 850 Купе и 124 (по-късно известен 
като “Жигули”). Производството продължава само 4 го-
дини. В Пломдив отново е показан микробус “Балкан”, 
отново само прототип. ХИПКИЕМ проектира електромо-
бил “Пионер 63”.

1968 г.: Проектиран е автомобилът “Хеброс 1100”, 
плановете са той да замести произвежданите в Пловдив 
“Булгаррено 8” и “Булгаррено 10”. SAAB предлага да 
сглобява автомобили в България, което е уникално пред-
ложение, защото шведите не произвеждат свои модели 

извън Скандинавия. Предложението е отхвърлено. Завод 
“Мадара” – Шумен, започва сглобяването на ГАЗ и ЗИЛ.

1969 г.: Дебютира най-ефектния български автомобил 
до днес – “Булгаралпин 1100”.

1970 г.: “Мадара” – Шумен, се кооперира с чешки-
те заводи ЛИАЗ за сглобяване на товарни автомобили 
Skoda. По-късно се специализира в производството на 
задни мостове. В Пловдив е представен нов прототип на 
автобус “Чавдар”, създаден по лиценз на Kaesbohrer.

1975 г.: Производството на “Москвич” в Ловеч достига 
15 000 броя годишно. Автомобилният парк на страната 
вече е надхвърлил 1 милион. През същата година у нас са 
регистрирани 56 060 автомобила. 

1977 г.: “Чавдар” окончателно усвоява производството 
на Setra.

1978 г.: Конструиран е първият български спортен ав-
томобил от известния ни състезател Бончо Дунев – “Фор-
мула Естет”. “Балканкар” става най-големият производител 
на подемно-транспортна техника в света.

1979 г.: Спира производството на Renault в Пловдив, 
единствените автомобили, които все още се произвеждат, 
са “Москвич” 1360/1500. Продажбите надхвърлят 75 000 
автомобила годишно.

1982 г.: “Мадара” – Шумен, започва производството на 
малките камиони Avia.

1985 г.: Инж. Велизар Андреев показва спортния ав-
томобил “София”, който произвежда в малка серия до 
началото на 90-те. Усвоява се производството на дизело-
ви двигатели MAN в добричкия завод “Клемент Готвалд”.

1988 г.: Започва производството на “Москвич 2141 
Алеко” в Ловеч. През същата година у нас са регистрира-
ни 37 450 автомобила.

1989 г.: Създаден е българо-югославският консорциум 
“Балканавто” с цел производство на Zastava у нас.

1994 г.: В Дупница започва производството на лекото-
варните NAMCO Ford Pony, но още през същата година 
то е прекратено. Една годино по-късно умира Рачо Джам-
базов. Регистрирани са 13 566 нови МПС.

1995 г.: Започва вторият голям автомобилен проект в 
България, във Варна се произвежда  Rover Maestro. Произ-
водството продължава 6 месеца, за които са асемблирани 
3641 автомобила.  Регистрирани са 11 129 нови МПС.

1996 г.: Опит за производство на автомобили Skoda 
Beta, базирани на Hyundai, но без успех. Zastava отново 
предлага у нас да започне производството на автомобили 
Yugo Florida, след като производството на Rover е спряно. 
Продажбите у нас падат до рекордно ниски нива, сравни-
ми с 50-те години – 7 600 нови автомобила.

1998 г.: Дебютът на първия български всъдеход “Пре-
слав”, който така и не влиза в серийно производство. 
Година по-късно заводът “Чавдар” е ликвидиран. Регис-
трирани са 12 196 нови МПС.

2001 г.: Световен лидер в областта на автомобилната 
електроника и софтуер за нея Johnson Controls открива 
клон в София, който се занимава с развойна дейност 
около продуктите за автомобилите Citroen, Nissan, Renault 
и др. Регистрирани са 13 365 нови МПС.

2004 г.: В Ботевград започва производството на пред-
приятието “Сензор Найт”, което доставя температурни 
сензори на водещи автомобилни гиганти като Volkswagen 
Group и Hyundai. Регистрирани са 25 786 нови МПС.

2006 г.: Melexis Bulgaria отваря нова производствена 
база в София. В Кърджали е открит завод на турската 
компания “Теклас”, специализирана в гумени и пластма-
сови компоненти за автомобили. Регистрирани са 45 300 
нови МПС.

2007 г.: Японската корпорация “Язаки” построява за-
вод за кабелно оборудване за автомобили в Ямбол, който 
произвежда компоненти за вграждане в колите Renault. 
Регистрирани са 56 281 нови МПС.

2008 г.: Специализираният в производството на алуми-
ниеви компоненти завод на френската група “Монтюпе” 
в Русе официално започва работа. Предприятието про-
извежда цилиндрови глави за Audi, BMW, PSA и Renault, 
както и носачи. Регистрирани са 60 600 нови МПС.

2009 г.: Заводът на “Витте Аутомотив” в Русе стартира 
производството на компоненти като заключващи меха-
низми за автомобилни капаци, размерни компенсатори и 
др. Регистрирани са 26 842 нови МПС.

2011 г.: В Търговище е открит завод за производ-
ство на автомобилни стъкла на “Тракия Глас България”. 
Продуктите се вграждат в модели на Dacia, Skoda, Audi, 
BMW и др. В Кърджали е открит втори цех на завода на 
“Теклас” за каучукови и пластмасови изделия (например 
тръби за охладителни системи, уплътнителни елементи и 
др.), използвани в автомобилната индустрия. Регистрирани 
са 22 667 нови МПС.

2012 г.: Заводът на “Литекс Моторс” до с. Баховица 
за автомобили от китайската марка Great Wall  започва 
работа. От поточната линия слизат компактния Voleex 
C10, високопроходимия Hover H5и пикапът Steed. “Яза-
ки” подготвя производството на кабелни комплекти за 
Ford Сливен. Доставчикът на BMW ALC открива фабрика 
за кожени седалки в село Мусачево до гр. Елин Пелин. 
Учреден е “Аутомотив Клъстер България”, целта на сдру-
жението е да промени драстично и трайно показателите 
и да подкрепи развитието на автомобилната индурстрия в 
страната ни. Регистрирани са 22 154 нови МПС.

2013 г.: Според Financial Times българската автомо-
билна индустрия се превръща в пример за успешното 
развитие, продажбите в сектора надхвърлят 1 млрд. евро 
и съставляват над 5% от общия износ на страната.

Регистрирани са 24 953 нови МПС.
2014 г.: Започва производството на Great Wall Hover 

H6 и специални варианти на пикапът Steed. ALC разкрива 
втори завод край Ихтиман. Продадени са 24 331 нови 
леки МПС.

2015 г.: Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) отваря врати 
в индустриалната зона “Божурище”, немската компания е 
сред ключовите производители на оборудване и контрол-
ни системи за климатици за автомобили, за производи-
тели, като Lamborghini, Bugatti, Volkswage, Audi, Bentley, 
Ford и Renault.

При социализма леките коли са дефицит, защото се 
осигуряват от внос, затова и продажбата им е лимити-
рана. Със специална наредба от 1978 година официал-
ният “дилър” на всички нови автомобили в България е 
определен ДСО “Мототехника”. Червен “Москвич”, бяло 
“Жигули”. Това е мечтата на българина от 70-те и 80-те 
години на миналия век, когато настъпва бумът в заку-
пуването на личните превозни средства в България. Тъй 
като мераклиите са много, а колите малко, продажбите 
стават по реда на внесения в ДСК депозит от 1500 лева 
– вноска за кола. Получавате номерче и чакате. След 2-3 
години ви излиза за редът за “Запорожец” (през 80-те 
вече зазка можеше да се вземе и без ред), след 3-4 за 
“Москвич”, “Жигули” или “Лада” се чакаше и до 8-10 
години. Нова кола не можеше да се продава до 3 години. 
Ако все пак се налагаше продажба – наредбата изискваше 
“Мототехника” да определи цената и купувача. За избяг-
ване на спекулата.

Хроника на автоинвестициите в БългарияВ края на 1966 г. основателят на френската 
фирма Алпин Жан Ределе пристига в София по 
покана на ДСП “Булет“, което наред с Булгарре-
но има намерение на усвои и монтажа на Алпин 
в България. В България Ределе се запознава с 
нашия изтъкнат автомобилен пилот Илия Чубри-
ков, който има възможност да изпробва атрактив-
ния Алпин A110 по една от готовите отсечки на 
все още строящото се Околовръстно шосе. Ределе 
предлага изгодна оферта за взаимно сътрудничест-
во и още в началото на 1967 г. изпраща в Бълга-
рия 1100-кубикови двигатели и агрегати, с които 
са окомплектовани два автомобила Булгаррено 8. 
Малко по-късно същата година, с единия от тях 
Илия Чубриков печели първо място в генералното 
класиране на рали “Трансбалкания“. Съвсем ско-
ро след този успех Ределе изпраща в България и 
собствен екип, който да съдейства на българските 
специалисти при усвояване на монтажа на Булга-
ралпин.

Булгаралпин GT 4
Зà èзрàбîтâàíетî íà ñтъклîïлàñтîâèте кàрîñерèè 

е зàкуïеí лèöеíз íà ñтîйíîñт 8 мèлèîíà ôреíñкè 
ôрàíкà, â резултàт íà кîетî е äîñтàâеíî ñïеöèàлíî 
îбîруäâàíе, à Чубрèкîâ е íàзíàчеí îт ДСП “Булет“ 
зà îтгîâîрíèк ïî ñïîртíîтî ïрîèзâîäñтâî. Èзïîлз-
âàíàтà â ñлучàÿ еïîкñèäíà ñмîлà зà èзрàбîтâàíе íà 
кàрîñерèèте, ïърâîíàчàлíî ñе âíàñÿ îт Ôрàíöèÿ, íî 
âïîñлеäñтâèе зàïîчâà äà ñе äîñтàâÿ îт ГДÐ è Пîлшà.

Пърâèте брîйкè Булгàрàлïèí ñà ñглîбеíè â крàÿ 
íà 1967 г., кîгàтî еôектíèÿт ñïîртеí àâтîмîбèл âече 
е àбñîлютеí хèт â Åâрîïà è Àмерèкà, à íегîâîтî 
ïрîèзâîäñтâî â Бългàрèÿ ñтàâà ïîâîä зà зàñлужеíà 
íàöèîíàлíà гîрäîñт. През 1968 г. äâà ñъñтезàтелíè 
àâтîмîбèлà Булгàрàлïèí, уïрàâлÿâàíè ñъîтâетíî îт 
екèïèте íà Èлèÿ Чубрèкîâ è Нèкîлà Чубрèкîâ, Àтà-
íàñ Тàñкîâ è Àтàíàñ Àгурà, зà ïърâè ïът âзèмàт учàñ-
тèе â рàлè Мîíте Êàрлî.

Âъïрекè че е ïреäíàзíàчеí ïреäèмíî зà ñïîртíè-
те тèмîâе â ñтрàíàтà, Булгàрàлïèí е äîñтъïеí è зà 
íÿкîè îт ïî-зàмîжíèте чàñтíè клèеíтè, ñреä кîè-
тî е èзâеñтíèÿт бългàрñкè режèñьîр Âàñèл Мèрчеâ. 
През 1969 г. тîй ïîñещàâà кèíîôеñтèâàлà â Êàí, 
èзмèíàâàйкè рàзñтîÿíèетî межäу Сîôèÿ è курîртíèÿ 
ôреíñкè грàä ñàмî зà 16 чàñà. Пî ñъщîтî âреме 
ñ чèñтî реклàмíà öел към ДСП “Булет“ е ñъзäàäеí 
è àâтîмîбèлеí îтбîр, â кîйтî ñà âключеíè брàтÿ 
Чубрèкîâè, брàтÿ Àгурà, Ðîберт Êюркчèеâ, Слàâчî 
Геîргèеâ è Àтàíàñ Тàñкîâ. Още ñ ïърâèте ñè èзÿâè, 
крàткî ïрîñъщеñтâуâàлèÿт ñïîртеí тèм ñе íàлàгà кàтî 
ôàâîрèт â гîлÿмà чàñт îт àâтîмîбèлíèте ñъñтезàíèÿ 
â Бългàрèÿ è â чужбèíà. През 1978 г. âñèчкè àâтî-
мîбèлè Булгàрàлïèí èзлèзàт îт хîмîлîгàöèÿ è ñà 
ñïреíè îт ñъñтезàíèÿ.

П ъ р â î í à -
чàлíèте íàме-
реíèÿ ñà äà 
бъäе èзрàбîт-
âàí ïî еäèí 
à â т î м î б è л 
Булгàрàлïèí 
íà äеí, íî è äî 
мîмеíтà âñе 
îще е труäíî 
äà ñе утîчíè 
îбщèÿт брîй 
ñïîртíè кîлè, 
ïрîèзâеäеíè 
â Плîâäèâ зà 
ïерèîäà 1967-

1969 г. Сïîреä íÿкîè äàííè ñà зàâършеíè ñàмî 60 
àâтîмîбèлà, ñïîреä äругè те ñà 120, кàтî 70 îт тÿх 
ñà бèлè ïреäíàзíàчеíè зà рîäíèÿ ïàзàр, à îñтàíàлè-
те 50 зà èзíîñ. Ðъкîâîäèтелÿт íà тîâà ïрîèзâîäñтâî 
Èлèÿ Чубрèкîâ [1] ñè ñïîмíÿ зà îкîлî 100 ïрîèз-
âеäеíè брîÿ, кàтî íèтî еäèí îт тÿх íе е èзíàñÿí 
зàä грàíèöà. Цеíàтà íà Булгàрàлïèí â крàÿ íà 60-те 
гîäèíè е 8200 леâà.
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ôреíñкèÿ летеö è кîíñтруктîр 
Луè Блерèî.

Стрàñттà към летàтелíèте àïà-
рàтè íе ñïèрà. С èзбухâàíетî íà 
Бàлкàíñкàтà âîйíà, 16-гîäèшíèÿт 
млàäеж зàмèíàâà зà äîбрîâîлеö 
è рàбîтè кàтî мехàíèк â àерîï-
лàííîтî îтäелеíèе крàй Сâèлеí-
грàä. Дîкàтî ремîíтèрà ñàмîлетè, 
íе ñïèрà äà рàбîтè âърху ñâîÿ 
ñîбñтâеí ïрîект – “Åкñреñ“ èлè 
“Йîрäàíîâ-1”. Нà 19-гîäèшíà âъз-
рàñт âече е уñïÿл äà ñбъäíе меч-
тàтà ñè è âлèзà â èñтîрèÿтà. Слеä 
кàтî зàâършâà гèмíàзèàлíîтî ñè 
îбрàзîâàíèе, Йîрäàíîâ е ïрèет â 
Шкîлàтà зà зàïàñíè îôèöерè. Пъ-
тÿт му ïрîäължàâà äà бъäе íàñî-
чеí към àâèàöèÿтà, зàтîâà ïрîäъл-
жàâà îбучеíèетî ñè â Бîжурèще. 
Тàм зà крàткî âреме уñâîÿâà мà-
терèàлà è ïîлучàâà чèí ïîручèк, 
кîетî е äîñтàтъчíî äà зàмèíе íà 
ôрîíтà, ñлеä кàтî ñâетà зà ïърâè 
ïът ñе рàзâèхрÿ â глîбàлеí âîе-
íеí кîíôлèкт.

Йîрäàíîâ ïîлучàâà бîеí ñàмî-
лет è учàñтâà ñ íегî â реäèöà 

За първи път в България: Асен Йорданов – създателят 
на българската авиация, учителят на американските 

пилоти и партньор на Томас Едисън

за първи път в 
България: Първият 
български светец

Авиацията е едно особено постижение в човешката еволюция, 
което доказва, че бозайникът, който не е пригоден да лети, може 
спокойно да пребори гравитацията. Разбира се, мнозина знаят, че 
българските авиатори са сред първите, които използват самолет, 
за да хвърлят бомби, но за жалост историята коригира вярването, 
че българин е първият, който извършва този исторически подвиг. 
Трябва да разочароваме читателите, но първата бомба е хвърлена 
само една година по-рано от италианския лейтенант Джулио Гаво-
ти на 1 ноември 1911 г. Българските бомбардировки край Одрин 
се случват на 17 ноември 1912 г., но дори това не трябва да ни 
разочарова.

Èтàлèàíеöът Джîâàíè Сàбелè 
è мàйîр Âàñèл Злàтàрîâ èзïîлз-
âàт уñлугèте íà “Блерèî XI“, зà 
äà íàïрàâÿт îбхîт è äà зàïîчíàт 
бîмбàрäèрàíе íà âрàжеñкèте ïî-
зèöèè. Тîâà îбàче íе бèâà äà íè 
ïрèтеñíÿâà, à ñàмî трÿбâà äà ïî-
кàже íà кàкâî ñà ñïîñîбíè бъл-
гàрñкèте èíжеíерè, ïрè тîâà ñàмî 
3 гîäèíè ïî-къñíî. Èñтîрèÿтà ïî-
кàзâà, че кîгàтî èмà желàíèе зà 
рàзâèтèе, тî íеèзбежíî ще ñе 
ñлучè. През лÿтîтî íà âъïрîñíàтà 
гîäèíà, Мèíèñтерñтâîтî íà âîйíà-
тà ще зàïèше зàключеíèе îтíîñíî 
ïрîèзâîäñтâîтî íà íîâ è ïî-ñерè-
îзеí летàтелеí àïàрàт. Слеä щàте-
леí îглеä, â íегî ñе ïîïълâà, че 
лèïñâàт грешкè, кîíñтрукöèÿтà е 
ñèгурíà, à Àñеí Йîрäàíîâ ще ñе 
ñмÿтà зà èзîбрàтетàл.

Нà 10 àâгуñт 1915 г. Бългàрèÿ 
îôèöèàлíî îтâàрÿ âрàтè зà ñà-
мîлетîñтрîеíетî. Àñеí Йîрäàíîâ 
мîже äà ñе ïîхâàлè ñ èíîâàтèâíî 
мèñлеíе зà âреметî ñè – äîбà-
âÿ âтîрî крèлî зà ñтàбèлíîñт ïрè 
ïрàâеíетî íà зàâîè ïî-гîлемè îт 
45 грàäуñà. Съзäàтелÿт íà ïърâèÿ 
бългàрñкè ñàмîлет èмà âïечàтлÿ-
âàщà èñтîрèÿ. Не мîжем äà îт-
речем ôàктà, че ñе рàжäà â ñе-
мейñтâî íà èíтелектуàлöè. Бàщà-
тà íà Àñеí – Хрèñтî Йîрäàíîâ е 
èíжеíер è хèмèк. Дâàмàтà чеñтî 
ïрàâÿт хâърчèлà, à ïрез тîïлèте 
меñеöè ïîñещàâàт техíèчеñкè èз-
лîжбè è музеè â Èтàлèÿ, Шâейöà-
рèÿ è Ôрàíöèÿ. Àñеí е èзïрàтеí 
äà учè â Греíîбъл, íî ïрîмеíÿ 
треàктîрèÿтà íà бъäещетî ñè, èз-
бèрàйкè учèлèщетî зà ïèлîтè íà 

ñрàжеíèÿ, кîèтî íîñÿт è îрäеí зà 
хрàбрîñт. Млàäèÿт àâèàтîр èмà 
блÿñкàâî бъäеще è îще кàкâî äà 
ïреäлîжè íà рîäèíàтà ñè, èзïîлз-
âàйкè тàлàíтà зà ïîäîбрÿâàíетî 
íà летàтелíèте àïàрàтè è ïрîèз-
âîäñтâîтî íà îще ïî-ñерèîзíè мà-
шèíè, íî ñ ïîмîщтà íà âелèкèте 
ñèлè è ïрîñлîâутèÿ Ньîйñкè äîгî-
âîр, Бългàрèÿ губè ïрàâîтî ñè äà 
èмà àâèàöèÿ, ïрèтежàâàíèте ñà-
мîлетè ñà уíèщîжеíè, à лèчíèÿт 
ñъñтàâ е уâîлíеí. Очеâèäíî àí-
глèйñкàтà àрмèÿ âñе îще íе мîже 
äà ïреглътíе ñтрàäàíèетî ñè è 
уíèжеíèетî â бèткàтà зà Дîйрàí, 
à ñлеä кàтî îñъзíàâà, че бългàр-
ñкàтà àрмèÿ íе е лъжèöà зà íей-
íàтà уñтà, ïреäïîчèтàт äà ÿ îñà-
кàтÿт â ñàмîтî íàчàлî. Пî-къñíî 
Бîрèñ III ще îргàíèзèрà ñерèîзеí 
ïрîтеñт ïî темàтà.

Бългàрñкèÿт àâèàтîр е рàзîчà-
рîâàí, íî ïрез 1921 г. èзгрÿâà 
íîâà âъзмîжíîñт. Àмерèкàíñкèÿт 
àерîклуб îбÿâÿâà кîíкурñ зà îбè-
кîлкà íà ïлàíетàтà, ñъñтезàíèетî 
äàâà è íàгрàäà îт еäèí мèлèîí äî-
лàрà. Àñеí, ïрèäружàâàí îт ñâîй 
кîлегà Гàâрèл Стîÿíîâ, ïîлучàâàт 
ïàрèчíà ïîмîщ îт ïрàâèтелñтâîтî 
è зàмèíàâàт зà СÀЩ. Дîкàтî чà-

кàт âъзмîжíîñттà зà 
íàäïреâàрàтà, îргàíèзà-

тîрèте îттеглÿт ïреäлîжеíèетî, 
зàщîтî íе ñе ñъбèрàт äîñтàтъчíî 
мерàклèè, кîèтî äà ñе âключàт â 
тàзè èгрà. Йîрäàíîâ ïреäïîчèтà 
äà îñтàíе â СÀЩ è ñ рàзрешеíèе 
îт Бългàрèÿ, зàïîчâà äà рàбîтè 
кàкâîтî è äà е, зà äà мîже äà 
íàучè бързî езèкà.

Âеäíъж щîм е гîтîâ äà гîâîрè 
ñâîбîäíî, бългàрèíът ïîñтъïâà â 
кîíñтруктîрñкî бюрî Curtiss кàтî 
чертîжíèк. Â ïîñлеäñтâèе любî-
âтà към летеíе ïрîäължàâà äà ñе 
зàñèлâà è ñкîрî кàíäèäàтñтâà зà 
летеö-èзïèтàтел. Негîâ учèтел е 
Уèлÿм Уèíñтъí, кîйтî ñлеä âреме 
ще ïреïîäàâà è íà Чàрлз Лèíä-
берг. Летàтелíàтà му кàрèерà ïîз-
âîлÿâà äà ïреâîзâà ïътíèöè, äà 
бъäе кàñкàäьîр è ñъщî тàкà èí-
ñтруктîр, íî към тîâà íе трÿбâà 
äà зàбрàâÿме è рàбîтàтà му кàтî 
меíèäжър ïî ïрîäàжбè â кîмïà-
íèÿтà. Зàрàäè тàлàíтà è умеíèÿтà 
ñè â àâèàöèÿтà, Йîрäàíîâ гîñтуâà 
íà Тîмàñ Åäèñъí – ïîкàíеí е лèч-
íî îт íегî â ñîбñтâеíèÿ му äîм, 
къäетî äà îбñъжäàт ñъзäàâàíетî 
íà ïрîтî-рàäàр è ñъзäàâàíетî íà 
хелèкîïтерè.

Зà âтîрîтî Йîрäàíîâ âече 
учàñтâà â ïàрàлелеí ïрîект. Дâà-
мàтà рàбîтÿт зàеäíî íÿкîлкî ме-
ñеöà. Межäуâремеííî äîïълâà 
зíàíèÿтà ñè ïî àерîèíжеíерñтâî, 
хèмèÿ, ôèзèкà è рàäèîèíжеíер-
ñтâî. Прîäължàâà äà рàбîтè ñ 
äругè àâèî кîмïàíèè, íî ïрез 
1941 г. âече е íàучèл äîñтàтъч-
íî, зà äà îñíîâе ñâîе ñîбñтâе-
íî äружеñтâî – “Jordanoff Aviation 
Company“, кîетî ñе ïîзèöèîíèрà 
íà Меäèñъí Àâеíю â Ню Йîрк. 
Ðàбîтàтà íà íегî è екèïът е èз-
öÿлî ñâързàíà ñ âîеííàтà îтбрà-
íà íà СÀЩ è îïерèрà â ïълíà 
ñекретíîñт. Скîрî ñлеä тîâà ñе 
îткрèâà è àâèàöèîííî учèлèще. 
Àкî еäíà ñèлà е àâèàöèÿтà, äругî 
îñîбеíî кàчеñтâî е ñъзäàâàíетî 
íà рàзíîîбрàзíè íàучíè труäîâе.

Книги на Асен Йорданов се 
предлагат в интернет и до днес, 
като цената им често надвишава 

1000 долара.
Пîâечетî ñà íàñî-

чеíè към ïèлîтèрàíе-
тî, ïîäгîтîâкàтà íà 
летöè, ñъâетè зà íîщ-
íî ïèлîтèрàíе, ïîä-
äръжкà, рàäèîекèïè-
рîâкà, метеîрîлîгèчíè 
ñтàíöèè è îще мíîгî 
äругè. Â СÀЩ ñе ïрî-
äàâàт îкîлî 750 000 
екземïлÿрà, ïреâежäàт 
ñе â реäèöà ñтрàíè. 
Àâтîрът îñъзíàâà, че 
мàтерèÿтà е äîñтàтъч-
íî ñлîжíà, зà äà зàïî-

чíе ñ термèíè, âмеñтî тîâà èзбè-
рà рàзгîâîреí è ñïîкîеí тîí зà 
ñâîèте чèтàтелè, ñÿкàш îбñъжäà 
темàтà èзключèтелíî лекà темà 
ñ ïрèÿтел. През 40-те гîäèíè íà 
мèíàлèÿ âек, àмерèкàíñкèте ÂÂС 
èñкàт îт íегî äà íàïèше íàръчíè-
öè зà уïрàâлеíèе íà âîеííè ñàмî-
летè, ïîäâîäíè è ñàмîлетîíîñàчè.

Ôîкуñът íà âñèчкè тезè èí-
ñтрукöèè трÿбâà äà бъäе íàñî-
чеí към ïрезèмÿâàíетî, рàбîтàтà 
ñ рàäèîтî íà ñàмîлетà, ñтъïкîâà 
метîäîлîгèÿ è îще мíîгî äругè. 
Тîзè ïîäхîä ïîзâîлÿâà íà мíîзè-
íà äà ïрîäължàт äà íàäгрàжäàт 
зíàíèÿтà ñè, âмеñтî äà ñе îбез-
курàжàт. Åäèí îñîбеí уñïех íà 
бългàрèíà е èäеÿтà зà замразена 
Горивна система. Йîрäàíîâ ïреä-
лàгà гîрèâîтî â ñàмîлетà äà бъäе 
îхлàäеíî ñ ïîмîщтà íà ñух леä è 
àлкîхîл, кàтî ïî тîзè íàчèí íèкî-
гà íÿмà äà бъäе зàïàлèмî, äîкàтî 
е â резерâîàрà, ïреâръщàйкè гî 
â зíàчèтелíî ïî-безîïàñíî. Сèñ-
темàтà íèкîгà íе ñе 
èзïîлзâà, íî гîäèíè 
ïî-къñíî ще îткрèем, 
че äругè кîмïàíèè 
âзèмàт тàзè èäеÿ è 
ÿ äîрàзâèâàт â ñâîè 
ñîбñтâеíè ïрîектè.

Другî èíîâàтèâíî 
ïреäлîжеíèе е уñ-
трîйñтâî зà îбръщà-
íетî íà äâèгàтелíàтà 
тÿгà. Негîâîтî ïреä-
íàзíàчеíèе е äà ïîз-
âîлè реäуöèрàíетî íà 
гîрèâî â ñàмîлетíè-
те äâèгàтелè, кàтî зà 
ñметкà íà тîâà äà ïî-
âèшè ñъïрîтèâлíèетî. 
Пî тîзè íàчèí ïрè 
ïрèземÿâàíе ñàмîле-
тът íÿмà äà íàтîâàрâà 
äîïълíèтелíî ñïèрàч-
кèте, à ще èзïîлзâà 
äâèгàтелèте зà íàмà-
лÿâàíе íà ñкîрîñт-
тà. към изобретения-
та му ще трябва да 
добавим и изработка-
та на въздушната въз-
главница през 1957 г., 

първият проект за телефонен се-
кретар и добавя опицята за кон-
ферентните разговори – екстри, 
за които малцина подозират, че 
са възможни през 50-те години 
на XX век.

Åäíà îñîбеíà èäеÿ е рàзрàбîт-
кàтà íà ñàмîлетíà ïèñтà, кîÿтî 
мîже äà ñе ïîâäèгà, зà äà ïîзâîлè 
íà ñàмîлетèте äà èзлèтàт ïî-леñ-
íî, кàктî è äà гè ïрèíужäàâà äà 
íàмàлÿâàт ñкîрîñттà ïî âреме íà 
кàöàíе. Дèзàйíерът ïреäлàгà è ïî-
ñтàâÿíетî îгрàäè, ñ кîèтî äà ñе 
íàмàлè ïîтîкà íà âетрîâете, зà äà 
ïîзâîлè íà ïèлîтà äà ñе èзäèгíе 
ïî-безîïàñíî. асен Йорданов ос-
тава в историята на две страни, 
вписан е сред почетните граждани 
на Ню Йорк, портретът му може 
да бъде видян на нюйоркското ле-
тище “ла Гуардия“, намира мяс-
то в Смитсонския институт и още 
много други.

Не трÿбâà äà зàбрàâÿме, че 
бългàрèíът учàñтâà â рàзрàбîткà-
тà íà ñàмîлетè кàтî “Бîèíг“ è 
“Б-17”, “Б-29 ñуïер Ôîртреñ“ è 
äругè. Жеíè трè ïътè, уñïÿâà äà 
ïрежèâее еäèí ôèíàíñîâ кîлàïñ è 
íà ôèíàлà ñе ïеíñèîíèрà è жèâее 
тèхî è ñïîкîйíî â мàлкà къщà 
â Хàрèñъí, Ню Йîрк. Умèрà íà 
19 îктîмâрè 1967 г. Прàхът му е 
рàзïръñíàт íàä àмерèкàíñкà земÿ, 
ïî íегîâî желàíèе è ïрèÿтелèте 
íàемàт ñàмîлет, зà äà èзïълíÿт 
ïîñлеäíàтà мîлбà. Â íегîâà чеñт е 
кръñтеí мàлък зàлèâ â Àíтàрктèкà, 
íîñещ èметî Йîрäàíîâ зàлèâ èлè 
Jordanoff Bay.

Източник: CHRONICLE
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Прîèзâеäеíà â THE  
SINGER MANUFACTU-
RING, Êлàйäбеíк, Шîт-
лàíäèÿ, 1914 г. ñ рàзме-
рè: 810 х 445 х 970 мм. 
Мàтерèàлè: чугуí, äърâî.
Èзïълíÿâà ïрàâ äâукîíе-
чеí шеâ è èзïîлзâà кръглà 
ñîâàлкà. Мàшèíàтà е ñ äе-
кîрàöèÿ – “Сôèíкñ“ (èлè 
“Мемôèñ“), èзïîлзâàíà зà 
мàшèíèте, ïрîèзâежäàíè 
îт ôèрмàтà îт 1890-те äî 
1950-те гîäèíè.

от МÓзеЙНИте ФоНДове!

крачна шевна машина 
SINGER, 
модел 15 к

Слеä кàтî ïàтеíтîâà èзîбре-
теíèетî ñè ïрез 1851г., Àйзък 
Сèíгер зàïîчâà äà ïреäлàгà íà 
ïàзàрà шеâíà мàшèíà, кîÿтî “íà-
èñтèíà рàбîтè“. Уñтрîйñтâîтî е 
геíèàлíî, íî рÿäкî ñе куïуâà. 
Мàшèíèте ñà ñкъïè - öеíàтà èм 
ñе рàâíÿâàлà íà äîхîäà зà íÿ-
кîлкî меñеöà íà ñемейñтâî ñъñ 
ñреäеí ñтàíäàрт íà жèâîт.

Зà äà уâелèчàт ïрîäàжбèте, 
Сèíгер è íегîâèÿт ïàртíьîр Åäу-
àрä Êлàрк ïреäлàгàт мàшèíèте 
ïîä íàем, кàтî èмà è îïöèÿ ïрè 
кîÿтî ñемейñтâàтà, кîèтî íàемàт 
ïî-äългî мàшèíàтà è уñïеÿт äà 
ÿ èзïлàтÿт чрез âíîñкèте äà ÿ 
зàäържàт зà ïîñтîÿííî.

Зà äà äемîíñтрèрàт кîлкî ïî-
лезíè ñà мàшèíèте è кàк еäíà 
рèзà мîже äà ñе ушèе зà чàñ, 
âмеñтî ïрèблèзèтелíî зà 14 чàñà 
íà ръкà, äâàмàтà íàемàт млàäè 
жеíè, кîèтî шèÿт íà мàшèíà âъâ 
âèтрèíà íà Брîäуей. Тîâà ïрè-
âлèчà зíàчèтелеí брîй зрèтелè, à 
ïрîäàжбèте ñе уâелèчàâàт.

Сèíгер ïуñкà реклàмè ñïеöè-
àлíî íàñîчеíè към жеíñкàтà àу-
äèтîрèÿ. Âñÿкà жеíà ïîлзâàщà 
шèâàшкà мàшèíà “мîже äà ïече-
лè ñ тÿх 1000 äîлàрà гîäèшíî!“. 
Жеíèте âече ще мîгàт ñàмè äà 
ïрîèзâежäàт äрехè, äà гè ïрîäà-
âàт è äà бъäàт ôèíàíñîâî íезà-
âèñèмè.

През 1860 г. â. “Ню Йîрк 
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Тàймñ“ îтбелÿзâà, че 
íèкîе äругî èзîбре-
теíèе íе е äîíеñлî 
“тîлкîâà гîлÿмî îб-
лекчеíèе зà íàшèте 
мàйкè è äъщерè“. 
Слеä мàñîâîтî íà-
âлèзàíе íà шеâíèте 
мàшèíè, жеíñкàтà 
мîäà ñе ïрîмеíÿ 
äрàñтèчíî, íî тîâà 
âече е äругà темà.

Сèíгер е ñèí íà мелíè-
чàр. През 1803 г. рîäèтелèте 
му ñе ïреñелâàт îт Пôàлö  
(Гермàíèÿ) â СÀЩ. Нà äâà-
íàäеñет гîäèíè íàïуñкà äîмà 
ñè, рàбîтè ïрè ñтрîежà íà 
кàíàлè, à íà 19 гîäèíè зà-
ïîчâà äà учè зà мехàíèк â 
еäíà рàбîтèлíèöà.  

Пърâèÿт ïàтеíт íà Сèíгер 
е ïрез 1839 г. зà кàмеííà 
бîрмàшèíà. През 1849 г. ïà-
теíтîâà ñâîÿтà “мàшèíà зà рÿзàíе íà äърâî è 
метàл“. През 1850 г. ïîмàгà â уñъâършеíñтâàíе-
тî íà шèâàшкàтà мàшèíà íà Ôелïñ è äâàмàтà, 
ôèíàíñèрàíè îт Г. Б. Цèебер, îñíîâàâàт ôèр-
мàтà Сèíгер (I.M. Singer & Company). През 1851 
г. към тÿх ñе ïрèñъеäèíÿâà íюйîркñкèÿт àäâîкàт 
Åäуàрä Êлàрк.

I.M. Singer & Company ñкîрî ñтàâà íàй-гî-
лемèÿт ïрîèзâîäèтел íà шеâíè мàшèíè â ñâетà. 
Деñет гîäèíè ïî-къñíî Àйзък Сèíгер е мèлèîíер.  
Тîй е бàщà íà 18 äеöà îт четèрè жеíè. Сèíгер 
îñтàâÿ íàä 14 мèлèîíà äîлàрà è äâе зàâещàíèÿ. 
Негîâàтà ñъïругà, Isabella Eugenie Boyer, е мîäел 
зà íюйîркñкàтà Стàтуÿ íà Сâîбîäàтà.


