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С ôèíàíñîâàтà ïîäкреïà íà Ôîíäàöèÿ “ÅÂÐÈÊÀ”.

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 ñътруäíè-
чеñтâî 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

Самолетостроенето в 
Казанлък 

Казанлък е един от големите авиационни центрове през 20 век 
у нас, след създаването през декември 1926 г. на Аеропланното 
училище. То се открива малко след производството на първите 
летателни апарати на Държавната аеропланна работилница – ДАР 
в София, където до 1941 г. се строят 16 типа самолети. Малко 
след това започва  строителството на модерни учебни и жилищни 
сгради. Интересът на младите българи към авиацията и училището 
расте, което поражда нуждата от самолети, собствено производ-
ство. През април 1927 г. държавата сключва договор с чехосло-
вашката самолетостроителна фирма “Aero-Praga“  за построяване 
на фабрика и отдаване на концесия. Фирмата избира Казанлък 
сред множеството предложения за база на новата фабрика. Ско-
ро обаче, държавата остава недоволна от предложенията на че-
хите и оборудването, с което разполагат. Решава се да се търси 
друга фирма. Започва епохата “Капрони“. Италианската фирма 
“Caproni-Milan“ купува съоръженията на “Aero-Praga“ през 1930 
г. Новите собственици изцяло приемат предложението на бъл-
гарската държава за влагане в производството предимно на бъл-
гарски материали, предварително  одобряване от правителството 
на произвежданите самолети и надзор на дейността от Българска 
държавна самолетна контрола. Приема се името на фабриката – 
“Самолетна фабрика Български Капрони“- Казанлък. В построена-
та фабрика до 1938 г. се строят предимно учебно-тренировъчни 
самолети, съобразно ограничителните изисквания на Ньойския 
договор. Изпълняват се и ограничен обем монтажни и ремонтни 
работи при заплащане на “ишлеме“ по договорена калкулационна 
схема с Министерство на войната.
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Представяме ви един изклю-
чително интересен проект за 
приемно здание на летище Со-
фия от в статия от вестник “Ле-
тец“, г. VI, кн. 10, юни 1938 г. 
от инж. В. Д. Шопов. В статията 
са поместени скици на сданието

Èз ñтàтèÿтà: 
“Тъй кàтî â Сîôèÿ ñе ïîä-

гîтâÿ ñтрîежà íà еäíî летèще, 
кîетî äà îтгîâàрÿ íàïълíî íà 
мîäерíèте èзèñкâàíèÿ íà âъз-
äухîïлàâàíетî кàктî ïрè äíеш-
íèте уñлîâèÿ, тàкà è зà â бъ-
äеще, т. е. ïрè еäíî ïî-гîлÿмî 
рàзâèтèе íà âъзäухîïлàâàíетî â 
ñтрàíàтà, ñчèтàме зà умеñтíî äà 
äàäем ñ íÿкîлкî ñкèöè íà ръкà 
èäеÿ зà еäíà летèщíà ñгрàäà íà 
тîâà летèще. Прè ïрîектèрàíетî 
е îбръщàíî âíèмàíèе кàктî ïî 
âъíкàшíîñт, тàкà è ïî рàзïреäе-
леíèетî íà âътрешíîñттà, ñгрà-
äàтà äà îтгîâàрÿ îт еäíà ñтрàíà 
íà èзèñкâàíèÿтà íà еñтетèкàтà, à 
îт äругà - íà уñлîâèÿтà зà еäíà 
âъзäушíî-ïрèñтàíèщíà ñгрàäà. 
Âтîрîтî, т. е. рàзïреäелеíèетî ñ 
îглеä íà íàй-гîлÿмà öелеñъîбрàз-
íîñт, е íещî, кîетî ïрè ñъщеñт-
âуâàщèте äíеñ âèäîâе âъзäушíè 
ïрèñтàíèщà е ïîâече èлè ïî-мàл-
кî рàзрешеíî. Нàïрîтèâ, âъíкàш-
íàтà ôîрмà, âèäът íà ïрèñтàíèщ-
íîтî зäàíèе îñтàâà зà íàïреä äà 
ñе ñъзäàäе. Âъзмîжíî е â бъäеще 
äà ñе âъâеäе еäèí тèï зà ñтрî-
еíетî íà ïрèñтàíèщíèте ñгрàäè, 
тàкà че ïî âъíкàшíèÿ ñè âèä è 
ïî âътрешíîтî ñè рàзïреäелеíèе 
âñèчкè äà бъäàт еäíàкâè...“

“Преä летèщетî, îт äâете ñтрà-

Проект за софийско летище 
от 1938 г.

íè íà ñъîбщèтелíèÿ ïът, ñà рàз-
ïîлîжеíè äâà ïàркà ñ èзîбèлíà 
зелеíèíà, âîäîñкîöè, мÿñтî зà 
рàзхîäкà è ïîчèâкà. Некà бъäе 
ñïîмеíàтî îще â ñàмîтî íàчà-
лî, че летèщетî, â ïрèñтàíèщíî-
тî зäàíèе íà кîетî ñе ïîмещàâà 
реñтîрàíт, ще ñлужè è кàтî èз-
летíî мÿñтî, къäетî ïîñетèтелÿт 
ще мîже äà ïрекàрà íÿкîлкî чàñà 
äàлеч îт грàäñкèÿ шум è ïрàх. 
Същî îт äâете ñтрàíè íà ñъîбщè-
телíàтà улèöà ñе зàбелÿзâàт ñïèр-
кèте зà îтîбуñèте è äр. ïреâîзíè 
ñреäñтâà. Меñтíîñттà íà ïîâече 
îт ñтîтèíà метрà îт летèщетî е 
зàлеñеíà ñ гîрà - îт äâете ñтрàíè 
íà ñъîбщèтелíàтà улèöà è îкîлî 
ïàркчетàтà. Нà чàñт îт летèщíàтà 
ïлîщ ñе âèжäàт íÿкîлкî бетîíе-
íè èâèöè, кîèтî èзлèзàт рàäèàл-
íî îт âхîäîèзхîäà íà зäàíèетî 
è зàâършâàт íà ñàмàтà летèщíà 
ïлîщ.“

“Ðàзмерèте íà летèщíîтî зäà-
íèе ñà ïрèблèзèтелíî: Нàй-гîлÿ-
мà äължèíà îт 90 äî 100 метрà. 
Нàй-гîлÿмà шèрîчèíà îт 30 äî 
40 м. Âèñîчèíàтà е îкîлî 17 ме-
трà. Тèÿ рàзмерè мîгàт äà бъäàт 
è ïî-гîлемè. Нà ñкèöà 3 е äàäеí 
ïлàíà, îт кîйтî ñе âèжäà рàзïре-

äелеíèетî íà ïàртерà. Неïî-
ñреäñтâеíî îт äâете ñтрàíè 

íà âхîäà (лÿâî è äÿñíî) 

ñà рàзïîлîжеíè äâе ñъîбщèтелíè 
ïрîñтрàíñтâà (ïреäñтàèщà, кîрè-
äîрè), кîèтî âîäÿт â äâе ñтрàíèч-
íè ïîмещеíèÿ: хîтелà è ïîмеще-
íèÿтà зà ïрèñлугàтà (ïерñîíàлà). 
Зà ñъîбщеíèе ñ тèÿ äâе îтäелеíèÿ 
èмà ñïеöèàлíè âхîäîâе â лÿâîтî 
è â äÿñíîтî. Прàâî ñрещу âхîäà 
ñе íàмèрà еäíî îбщî ïрîñтрàí-
ñтâî (ïрèемíà - чàкàлíÿ) ñ îâàлíà 
â îñíîâàтà ñè ôîрмà ñ рàзмерè 
îт 20 äî 25 метрà äълбîчèíà ïî 
îñтà ОС è 15 äî 20 метрà шè-
рîчèíà. Â тîâà ïрîñтрàíñтâî ñе 
ïîмещàâàт кàктî ñлеäâà: â äÿñ-
íî è лÿâî ñтълбèщàтà зà 1 етàж 
,âхîäà - реñтîрàíтà è ñлужебíèте 
ïîмещеíèÿ. Â лÿâî е âхîäà зà 
ïрèñтèгíàлèте ïътíèöè, â äÿñíî 
âхîäà зà зàмèíàâàщèте. Â лÿâî è 
äÿñíî, íеïîñреäñтâеíî äî âхîäà 
è èзхîäà зà ïътíèöèте, ñе íà-
мèрàт ïîмещеíèÿтà зà ïрîäàж-
бà íà кíèгè, âеñтíèöè, èзглеäíè 
кàртèчкè, ñïîмеíè, öèгàрè è äр. 
Оñтàíàлèте трè ïîäрàзäелеíèÿ â 
äъíîтî íà îбщîтî ïрîñтрàíñтâî 
ñà ïреäâèäеíè кàктî ñлеäâà: 1. 
Бàíкà зà бързî îбñлужâàíе íà 
íужäàещèте ñе ïътíèöè. 2. Пîщà. 
3. Уïътâàíе, ïътíî бюрî è äр. 
Неïîñреäñтâеíî íà âхîäà è èз-
хîäà зà ïътíèöèте е ïреäâèäеíî 
ïî еäíî ïîмещеíèе (ñтàèчкà) зà 
ïрèемàíе è ïреäàâàíе íà ïàñïîр-
тèте. Оñтàíàлîтî ïрîñтрàíñтâî â 
лÿâîтî, кàктî è â äÿñíîтî крèлà 
е зà мèтíèчеñкî îбñлужâàíе íà 
ïътíèöèте, ïрèемàíе è èзïрàщà-
íе ïîщà è бàгàж. Пîñîкàтà íà 
ñтрелкèте îзíàчàâà ïътÿ íà ïът-
íèкà ïрè зàмèíàâàíе (â äÿñíî) è 
ïрèñтèгàíе (â лÿâî).

Пîñтрîйкàтà е ñèметрèчíî 
рàзïîлîжеíà ñïрÿмî îñтà ОС.“

По повод Световния ден на авиацията и космона-
втиката – 12 април – в Националния политехнически 
музей бе открита временната изложба “Самолетостро-
енето в Казанлък”, организирана съвместно с Музея 
на фотографията и съвременните визуални изкуства. 
В нея са представени документални снимки от разви-
тието на самолетостроенето в един от големите авиа-
ционни центрове в България, създаден през 1926 г. От 
фондовете на НПТМ са показани книжни материали, 
фотоси, броеве на списание “Летец” и книги. Излож-
бата можеше да бъде разгледана до 15 май 2019 г.

Изложбата в Музея на фотографията и съвремен-
ните визуални изкуства под името “Самолетостроене-
то в Казанлък“, представя снимки от строителството 
на училището и фабриката, моменти от обучението, 
подготовката за полети, както и снимки от високо по 
време на полет.

Голяма част от експозицията са копия от фотоси на 
полковника професор от българската Военна академия 
“Г.С. Раковски“ - Димитър Недялков.

Изложба 
“Самолетостроенето в 

Казанлък“
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от стр. 1
Специалните материали за 

производство на самолети се 
доставят от Германия. По вре-
ме на Втората световна война 
поради затруднения в самата 
Германия “Капрони Български“ 
не изпълнява поръчки поради 
липса на специални стомани и 
профили и на държавни поръч-
ки. По-късно фирмата фалира и 
собственик на фабриката става 
българската държава от 15 сеп-
тември 1942 г. След фалита на 
“Български Капрони“ производ-
ството на самолети продължава 
във фабриката, вече носеща но-
вото име Държавна самолетна 
фабрика (съкратено ДСФ). През 
1945 г. към производствени-
те мощности на фабриката са 
присъединени производствени-
те работилници и материалната 
част от производствената и мо-

Самолетостроенето в Казанлък 
Инженерен и летателен състав 
до учебен изтребител В.122 - 
летище Казанлък,1939 г.

КБ-11 
Фазан-едномоторен високоплощен 

щурмовик и разузнавач.  
Произведен 1941 г.

Български навигатори пред 
учебен полет с двумоторен 
КБ-6 "Папагал"

торната работилница на учебния 
въздушен полк в Казанлък. Про-
изводството на самолети е лик-
видирано през 1945 година. След 
1947 г. предприятието преминава 
към производство на други про-
дукти.

Произвеждани са следните 
самолети: 

КБ-1 “Пеперуда“. Едномоторен 
двуместен биплан за начално обу-
чение. Произвежданият самолет 
през 1932 г. е българска версия на 
италианската машина Caproni Ca-
100. Двигателят е деветцилиндров, 
звездообразен с въздушно охлаж-
дане и мощност 88,2 kW/120 hp. 
Произведени са 9 самолета.

КБ-2УТ. Двуместен едномото-
рен учебно-тренировъчен биплан. 
Самолетът се произвеждан от 
1933 г. Приет е за експлоатация 
със заповед № 102 от 2 юли 1934 
г. Представлява увеличено с 10% 

копие на 
италианския 
изтребител с 
развита вто-
ра кабина 
за наблюда-
тел. Произ-
веждан е с 
три типа ре-
дови двига-
тели с водно 
охлаждане. 
Произведени са 9 броя самолети.

КБ-2А Чучулига. Едномоторен, 
двуместен биплан. Произвежда се 
от 1936 г. Като се използва до-
брата аеродинамика и конструк-
ция на КБ-2УТ, този самолет е 
едно развитие на летателния апа-
рат. Запазени са крилата и опаш-
ните плоскост. Като трудни за 
обслужване остарелите двигатели 
са заменени със седемцилиндров 
звездообразен двигател с въздуш-
но охлаждане Walter “Kastor“ с 
мощност 176,5 kW/240 hp. Раз-
работена е нова конструкция на 
тялото и колесника. Произведени 
са 6 броя самолети.

КБ-3 “Чучулига I“ “Чучулига 
I“. Произвежда се от 1937 г. 
Представлява развитие на КБ-2А. 
Поставена е противокапотажна 
рама между двете кабини, подо-
брени са системата за управле-

ние, тялото и колесника. Про-
извежда се със седемцилиндров 
звездообразен двигател с въздуш-
но охлаждане Walter “Kastor“ II с 
мощност 250 kW/340 hp. Произ-
ведени са 20 броя самолети.

КБ-4 “Чучулига II“. Произвеж-
да се от 1938 г. Това е следва-
щата версия и развитие на “Чучу-
лигите“. Предназначен е да се 
използва като учебен, свързочен 
самолет и самолет за близко раз-
узнаване. Използва се деветци-
линдров звездообразен двигател 
с въздушно охлаждане Wright-E1P 
957 “Wiriwind“ с мощност 161 
kW/220 hp. По време на войната 
този двигател е заменен с Walter 
“Kastor – II“. Въоръжен е с една 
картечница и аерофотокамера за 
аерофотоснимки. Произведени са 
28 броя самолети.

Пърâîíàчàлíî ñе èз-
ïîлзâàт кàтî учебíî-треíè-
рîâъчíè ñàмîлетè â летà-
телíèÿ ñъñтàâ íà Àерîïлàí-
íîтî учèлèще, äèñлîöèрàíî 
â Êàзàíлък. 

Пî-къñíî ñе âключâàт è 
âъâ âîеííèте äейñтâèèÿ.

Самолет от серията 
"Чучулига"

КБ-5 “Чучулига III“. Произвеж-
да се от 1939 г. Едномоторен, 
двуместен биплан използван като 
лек щурмови, разузнавателен и 
свързочен самолет. Това е върхът 
в развитието на конструкцията на 
КБ-2УТ. Използва двигател Walter 
“Pollux II“, деветцилиндров звез-
дообразен с въздушно охлаждане 
и мощност 338,5 kW/450 hp. Въ-

оръжен е с една 
синхронна картеч-
ница над двига-
теля и подвижна 
картечница за за-
щита на опашката. 
Носи бомбов то-
вар от 8 х 25 kg 
бомби на външ-
но окачване под 
всяко полукрило. 
Произведени са 
45 броя самолети.

КБ-309 “Папа-
гал“. Този само-
лет е известен и 
като КБ-6. Прото-
типът е завършен 
на 23 ноември 
1940 г. Конструк-
цията му е раз-
лична от произ-

горноплощник със закрита ка-
бина и неприбираем колесник. 
Използва се като щурмовик и 
тактически разузнавач. Вграден 
е двигател Бристол Пегасус ХХI, 
звездообразен деветцилиндров с 
въздушно охлаждане и мощност 
614 kW/835 hp. Въоръжен с две 
синхронни картечници от две-
те страни на двигателя и една 
сдвоена картечница за защита 
на опашката. На бомбодържа-
тели под тялото носи бомби 8 
х 50 kg или 4 х 100 kg. Из-
вестен брой “Фазани“ участват 
във Втората световна война в 
състава на 333 разузнавателно 
ято. След войната 30 броя от 
тези машини са предадени на 
Югославия, където се ползват 
до 1955 г.

Произведени са няколко се-
рии безмоторни самолети тип 
“Български Капрони “ (1935 г.), 
учебен плъзгач УП-1 (1940 г.) 
за самолетен влек, учебен реяч 
УР-1 “Бебе“ (1950 г.) (от ориги-
нала на немския планер Grьnau 
Beby 2A), безмоторен двуместен 
самолет за високи постижения 
“Жерав“ (1953 г.) (от оригина-
ла на немския Kranich II). За 
високо спортно майсторство в 
Завод 13 (правоприемник на 
ДСФ-Казанлък) е произвеждан 
безмоторния самолет “Гълъб“ 
(1955 г.) (от немския оригинал 
Weihe).

Уâлечеíè îт ñлàâàтà íà кàзàíлъшкîтî Àâèàöèîí-
íî учèлèще è ñàмîлетíà ôàбрèкà, ñтîтèöè млàäежè 
ïîемàт ïътÿ íà ïрîôеñèîíàлíèте летöè, èíжеíерè, 
ïàрàшутèñтè.

Â Êàзàíлък è ñегà èмà äейñтâàщ Àâèîклуб. Грàäът 
ïрîäължàâà äà бъäе ежегîäеí äîмàкèí íà àâèîñъбîр, 
рàбîтè è ôèрмà зà ïрîèзâîäñтâî íà мàлкè летàтел-
íè àïàрàтè.

Самолет КБ-2УТ преди 
опознавателен полет

Деца и самолети

номоторен дву-
местен моноплан 
горноплощник със 
закрита кабина и 
неприбираем ко-
лесник и опашно 
колело. Използва 
се като щурмовик 
и тактически раз-
узнавач. Двигате-
лят е Alfa Romeo 
RC 34 с мощност 
552 kW/750 hp. 
Въоръжението на 

самолета са две синхронни кар-
течници от двете страни на дви-
гателя и една сдвоена подвижна 
картечница за защита на опашка-
та. Носи 8 х 50 kg или 4 х 100 
kg бомби окачени на бомбодър-
жатели под тялото.

КБ-11А “Фазан“. Произвежда 
се от 1942 г. Самолетът е ед-
номоторен двуместен моноплан 

вежданите биплани. Избрана е 
аеродинамичната схема на дву-
моторен моноплан нископлощник. 
Този летателен апарат е развитие 
на конструкциата на италианския 
Caproni Ca-309 “Гибли“. Има два 
редови шестцилиндрови двигателя 
с въздушно охлаждане Argus As-
10C с мощност 2 Х 176 kW/240 
hp. Въоръжение – 32 леки бомби 
до 400 kg бомбов товар. Произ-
ведени са 24 самолета в серия.

КБ-11 “Фазан“. Произвежда 
се от 1941 г. Самолетът е ед-
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“Зàщî куïуâàте ñàмîлетè â чужбèíà,ñлеä 
кàтî ïрàâèте тàкèâà мàшèíè!?“ – уäèâÿâàт 
ñе íемñкèте летöè ïрез 1938 г., кîгàтî 
âèжäàт íà летèще Бîжурèще âíушèтелíè-
те ñàмîлетè ДÀÐ-3 “Гàрâàí“. Тук èмеííî 
зàрàбîтâà ïърâàтà ñàмîлетíàтà ôàбрèкà â 
Бългàрèÿ – Държàâíà àерîïлàííà рàбîтèл-
íèöà ДÀÐ-Бîжурèще. От íейíèте хàлетà ще 
èзлÿзàт мíîгî зàбележèтелíè ñàмîлетè. Сà-
мîлетèте ДÀÐ äîïрèíàñÿт мíîгî зà ïîäгî-
тîâкàтà íà ñтîтèöè ïèлîтè è íàблюäàтелè 
ïрез гîäèíèте 1926-1950.

Зà любèтелèте íà ñàмîлетèте â екñïî-
зèöèÿтà íà НПТМ е íà рàзïîлîжеíèе âре-
меííàтà èзлîжбà “Сàмîлетîñтрîеíетî â Êà-
зàíлък”, îргàíèзèрàíà ñъâмеñтíî ñ Музеÿ 
íà ôîтîгрàôèÿтà è ñъâремеííèте âèзуàлíè 
èзкуñтâà. Зàïîâÿäàйте!

Българското 
самолетостроене

Изображение: Wikimedia 
Commons

През 1930 г. крàй Êàзàíлък зàрàбîт-
âà âтîрàтà ñàмîлетíà ôàбрèкà “Бългàрñкè 
Êàïрîíè“, ñлеä ñключâàíетî íà äîгîâîр ñ 
èтàлèàíñкàтà ñàмîлетîñтрîèтелíà кîмïà-
íèÿ “Êàïрîíè Мèлàíî“.

Още ñъщàтà гîäèíà тук ñе ïрîèзâеж-
äà ïърâàтà ïàртèäà учебíî-треíèрîâъчíè 
ñàмîлетè зà ïърâîíàчàлíî îбучеíèе ÊБ-1. 
От 1930 г. äî 1942 г. ñà ïрîèзâеäеíè ñà-
мîлетè îт мîäелèте ÊБ-2УТ, ÊБ-2À “Чучу-
лèгà“, ÊБ-3 “Чучулèгà 1“, ÊБ-4 “Чучулèгà 
2“, ÊБ-5 “Чучулèгà 3“, ÊБ-6 “Пàïàгàл“, ÊБ-
З09 è ÊБ-1.

“Бългàрñкè Êàïрîíè“, реñïектèâíî 
ДСÔ–Êàзàíлък èгрàе ñъщеñтâеíà рîлÿ зà 
рàзâèтèетî íà бългàрñкîтî ñàмîлетîñтрî-
еíèе, кàктî è зà ïîäгîтîâкàтà íà бългàр-
ñкèте летöè è àâèàöèîííè ñïеöèàлèñтè. 
Нà мíîгî îт ïрîèзâеäеíèте ñàмîлетè ñà 
èзâършеíè îрèгèíàлíè кîíñтруктèâíè èз-
меíеíèÿ îт бългàрñкèте àâèîкîíñтруктîрè, 
ñ кîетî зíàчèтелíî ñà ïîäîбреíè летàтел-
íî-техíèчеñкèте èм хàрàктерèñтèкè.

По спомените
 на О.з. полк. 
инж. Светлозар 
Асенов

Êъм èзлîжбàтà “Сàмîлетîñтрîеíетî â Êàзàí-
лък“ бÿхà âключеíè è îбектè îт ôîíäà è бèблè-
îтекàтà íà Нàöèîíàлíèÿ ïîлèтехíèчеñкè музей. 
Среä íàй-èíтереñíèте е тàзè àкöèÿ íà безèмеí-
íî àкöèîíерíî äружеñтâî “Àерîïлàí“ – Плîâäèâ, 
1912 г. Те ñе îтлèчàâàт ñ крàñèâî хуäîжеñтâеíî 
îôîрмлеíèе è èзключèтелíî кàчеñтâеí ïечàт.

Дружеñтâîтî е îñíîâàíî îт ïрîкурèñтà íà Съ-
еäèíеíèте тютюíеâè ôàбрèкè – Плîâäèâ - Пèер 
Âеâеñ. Негîâèте èäеè âключâàлè: ïрîñтîрÿâàíетî 
íà грàжäàíñкî летèще; ôàбрèкà зà ñтрîèтелñтâî 
íà рàзлèчíè âèäîâе ñàмîлетè; учèлèще зà ïîä-
гîтîâкà íà àâèàтîрè; турèñтèчеñкè îбèкîлкè íà 
ñтрàíàтà ïî âъзäухà; ïрîâежäàíе íà ñъñтезàíèÿ 
зà ñàмîлетè è кîíкурñè зà èзрàбîткà íà âъзäухî-
ïлàâàтелíè àïàрàтè.

Àкöèîíерèте íà Дружеñтâîтî âъзтîржеíî ïрè-
елè öÿлàтà ïрîгрàмàтà. Събрàíè бèлè 40 000 
злàтíè леâà, кîèтî зà жàлîñт èзчезâàт. Ðàзñлеä-
âàíетî ïрîâеäеíî ïрез 1929 г. уñтàíîâèлî, че 
круïíàтà зà îíезè гîäèíè ñумà, бèлà ïрèñâîеíà 

îт Пèер Âеâеñ, кîйтî èзчезíàл 

íеèзâеñтíî къäе.

Акциите на безименно 
акционерно дружество 
“Аероплан“ – Пловдив

В постоянната експозиция на Националния 
политехнически музей посетителите могат да 
видят един ценен експонат, свързан с бъл-
гарската авиация. Това е едно витло, произ-
водство на германската фирма Propellerwerke 
Luckenwalde Niendorf от около 1914-15 г. Из-
работено е от пластово дърво, а краищата са 
покрити с метална обшивка. Предполага се, 

Едно самолетно витло от началото на 
миналия век в постоянната експозиция  
на Националния политехнически музей

че е от внесените през 1916 
г. 18 машини Albatros C.III, 
използвани за разузнавателни 
действие и бомбардиране на 
Южния (Македонски или Со-
лунски) фронт срещу силите на 
Антантата по време на Първа-
та световна война. Българските 
самолети ДАР-2, произведени 
през 1926 г. в Държавната ае-
ропланна работилница в Божу-
рище, са копие на този модел 
и използват негови части.

Източник на изображението: 
plevenzapleven.bg

Да си припомним 

Цветан Лазаров…
Цâетàí Лàзàрîâ е рîäеí â Плеâеí íà 

25 ôеâруàрè 1896 г. Åäâà шеñтíàäеñе-
тгîäèшеí ñтàâà ñтàжàíт-мîíтьîр íà ñтà-
рîтî ñîôèйñкî летèще, à ñлеä íàчàлî-
тî íà Бàлкàíñкàтà âîйíà îтèâà äîбрîâîлеö. 
През 1918 г. Лàзàрîâ зàâършâà курñ зà ïèлîт, 
à ïî-къñíî ïîñтъïâà è âъâ Âèñшетî техíèче-
ñкî учèлèще â Берлèí-Шàрлîтеíбург, Гермàíèÿ. 
Слеä зàâършâàíетî му ïрез 1926 г. ïърâîтî му 
íàзíàчеíèе е â зàâîäèте íà “Юíкерñ” â Тур-
öèÿ, íî îще ñъщàтà гîäèíà ñе зàâръщà â Бъл-
гàрèÿ è ñтàâà èíжеíер-кîíñтруктîр â Държàâ-
íàтà àерîïлàííà рàбîтèлíèöà (ДÀÐ), Бîжурèще. 
Нà 19.01.1932 г. îт тàм èзлèтà зà ñâîÿ ïър-
âè ïîлет учебíî-треíèрîâъчíèÿт бèïлàí ДÀÐ-
6, ñàмîлет зà íàчàлíà ïîäгîтîâкà íà ïèлîтè. 
Още ñлеä ïърâèте ïîлетè íà мàшèíàтà зàïîчâà 
äà ñе гîâîрè, че ñе е ïîÿâèл èзключèтелíî ñïî-
лучлèâ ñàмîлет. Тîâà е ïърâàтà ñàмîñтîÿтелíà 
рàбîтà íà èíж. Лàзàрîâ кàтî àâèîкîíñтруктîр.



ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕÉ
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Според открит през 1939 г. документ Леонардо се ражда на 
15 април 1452 г. в намиращото се недалеч от Флоренция градче 
Винчи като извънбрачен син на флорентинския нотариус Пиеро 
да Винчи и селското момиче Катерина.

Живописец, скулптор, архитект, физик, химик, инженер, би-
олог, филолог, изобретател, ясновидец… Смятан от своите съв-
ременници за магьосник заради невероятните си способности и 
въображение. Разработките му са систематизирани, в т.нар. “Ко-
декси“ – книги, съдържащи записки в различни аспекти на науката 
и техниката. Неговите рисунки на човешката фигура и анатомия 
дават ценна информация, много преди съвременната наука да 
достигне до нея. Сред военните му изобретения са модели на 
бронирани кораб и танк, хеликоптер, робот, обсадни оръжия, ги-
гантски арбалет и редица други.

В експозицията на НПТМ може да видите макети, изработени 
по негови чертежи, сред които е и внушителен махолет (орни-
топер).

500 години от рождението 
на Леонардо да Винчи


