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Свилен Иванов “въздушен акробат № 1” на България е 
традиционен участник в програмата на авиофестивала  
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Защо не 
Балкански авиофест?
Запитани за това, организаторите на 

фестивала и най-вече фондация „Българ-
ски ВВС” отговарят така на този въпрос: 
тази година за участие във феста са пока-
нени едни от най-модерните изтребители 
в света - F-16 Блок 52 и шведският Gripen. 
Сред  поканените държави също са Вели-
кобритания, Франция, Русия, Швейцария 
– страни, които досега не са участвали в 
авиошоуто (но не се знае кои от тях ще 
дойдат). Тази година голяма част от демон-
стративните групи на Балканите се оказ-
ва, че вече не съществуват. Освен това 
гръцки, турски и сръбски групи при минали 
фестивали са участвали. От балканските 
държави, поканени засега и потвърдили, 
са гърците  с един F-16 Блок 52 и румънс-
ките ВВС – възможностите за тях са две – 
участие със самолет или вертолет, а също 
така и македонците с вертолет Ми-24.

Потвърждението е, че на 6 септември в 
небето на Пловдив ще летят 
два броя от шведския  Gripen  
и два гръцки F-16 Блок 52. 
На двата типа самолети ще 
има и статичен показ. Все 
още няма потвърждение от 
Великобритания за демонс-
трации с участието на бойни 
и учебни самолети Tornado 
и Hawk. Полети ще изпъл-
нят и швейцарският РС-12. 
Нашите ВВС според пред-
варителния план за въздуш-
ните демонстрации трябва-
ше да изпълнят програма 
с продължителност точно 
71 минути, но на 11 август, 

когато списанието се подготвяше за печат, 
от Генералния щаб съобщиха, че българс-
ки военни самолети няма да участват или 
ще участват в ограничен мащаб.

Досега потвърдили са Швеция, Швей-
цария, Македония, Гърция (със стациона-
рен показ). Това, което пропуснахме, са  
два самолета от последния модернизиран 
вариант -  Су-27СМ от състава на ВВС на 
Русия. Но към 10 август те не потвърдиха 
идването си в България заради други ан-
гажименти. Поканени бяха и други фир-
ми, произвеждащи модерни изтребители 
- Boeing (“Боинг”) и Dassault (“Дасо”). Аме-
риканската фирма ще се представи с на-
земен тренажор-симулатор за F/A-18E/F, а 
френската – с презентация на земята.

Освен със самолети, със стационарен 
показ на тренажор-симулатор за F-16 ще 
участва и Lockheed Martin. Интересното е, 
че ВВС на България е в  процес на модер-
низация и явно много от страните, покане-
ни на фестивала, разчитат, че по някакъв 
начин ще се впишат в този процес, който 
касае цялата ни армия. Затова те ще пред-

Петият авиофестивал

За пети път 
заклетите 

авиофенове ще се 
съберат на летище 

Крумово, за да успеят 
в един ден да видят 
събран авиационния 

елит (доколкото 
това стане) от 

държави, близки и по-
далечни. Прогнозите 

на организаторите 
са около 30 000-40 000 

гости да посетят на 6 
септември  BIAF 2005. 

Този път за разлика 
от 2002 г. в авиофеста 

Военновъздушните 
ни сили не участват 
пълноценно, въпреки 

че оригинално се 
планираше сериозно  

участие на ВВС в 
демонстрациите и 
ръководството на 

цялата въздушна 
демонстрационна част. 

очаквания и реалности



Авиофестивалите са добра възможност за демонстрация на 
леката авиация

Тази година в Крумово родната публика ще може да види 
модернизираният вертолет Puma Socat от ВВС на Румъния
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лагат свои разработки в областта на ко-
муникациите, навигацията, авиационното 
въоръжение. 

Различното
Надеждата на фондацията е, че на 

фестивала се гледа като на международ-
но авиационно събитие. Разбира се, в 
по-скромен вариант. Затова и фирмите с 
интерес към него имат желание да пока-
жат не само авиационна техника в демон-
страции,  но и  да предложат новости в 
адаптирането ни към НАТО-стандартите. 
Затова за участие заявка са дали пред-
ставители на EADS, шведската SAAB, 
Raytheon (“Рейтиън”) и френската Sagem 
(“Сажем”). 

В тазгодишното издание на авиофеста 
няма да участват атрактивните военни де-
монстрационни групи на Турция и Италия, 
които видяхме през 2002 и 1999 г. Причи-
ната е, че на 4 септември се навършват 45 
години от създаването на въздушната де-
монстрационна група на Италия.  Същото 
се отнася и за йорданците, които имат доб-
ра шоу-група с леки самолети и ще уважат 
празника на италианците и няма да успеят 
да се включат физически в нашия фести-
вал.

Обичайна практика в света според 
заместник-председателя на фондация-
та Пламен Стойчевски е решението за 
провеждане на подобни авиофестивали 
да се взема поне една година напред. За 
съжаление у нас това става почти в наве-
черието на празника и то осуетява учас-
тието на повече чужди 
групи в него. Например 
решението за петия BIAF 
стана факт едва през 
март т. г. И така вече го-
ляма част от потенциал-
ните участници в демон-
страциите са планирали 
други изяви.

Но въпреки тези ре-
алности организаторите 
от фондация „Български 
ВВС” гледат напред и 
заявката е да има шести 
авиофест през май 2006. 
Този път възнамеряват 
да го направят в рамките 
на военното изложение 
„Хемус”, както беше през 
2004 г. Идеята е отсега да 
бъдат поканени демонстрационната гру-
па от Великобритания „Червените стре-
ли” или френската „Патруй дьо Франс”. 

Освен това поканата само на демонс-
трационни групи не е частна инициатива. 
В крайна сметка те идват, за да уважат 
държавата България, а не само фондаци-
ята или нашите ВВС. Затова към гостува-
щите групи трябва да се подхожда като 
към официални посланици на съответната 
държава. 

По-ограничено ще бъде представя-
нето на леката авиация. По всяка веро-
ятност ще участват част от миналого-
дишните представители с леки самолети. 
Очаква се репликата на ДАР-1 да лети, 
управляван отново от Свилен Иванов.  
На 5 септември ще бъде изпращането на 
участниците от международното учение 
Cooperative Key („Кооператив кий”) от Граф 

Игнатиево и ще започне вълната от прис-
тигане на чуждите участници в авиофес-
тивала. Същият ден е предвиден и за тре-
нировка на екипажите за демонстрации. 
Предварителната програма предвижда 
откриване на фестивала в 10,00 часа на 
6 септември и посрещане на президента 
Георги Първанов. Летището се отваря в 
9,00 часа. Фирмите  участници са плани-
рали презентации за 
официалните гости и 
за специализираната 
публика на събитието.  

Очакванията са с 
напредване на времето 
до фестивала и други 
кандидати за участие 
да подадат заявка.  

За първи път авио-
фестивалът е включен 
в националната прог-
рама за честването на 
120 години от Съедине-
нието на България. Президентът ще бъде 
патрон на фестивала.

Списъкът на фирмите, които се явяват 
спонсори на авиофестивала, са Gripen, 
Lockheed Martin, Аlenia, Spartan. Според 
ориентировъчните сметки фестивал от 
подобен род ще излезе като сума около 
100 000 лв.

Къде е държавата или... 
още за комерсиалното
Въпросът е дали за сметка на голямата 

авиационна идея подобни фестивали не се 
комерсиализират прекалено. Според орга-
низаторите на BIAF световната практика 
на авиофестивалите показва, че те като 
разходи струват доста пари. Само за поле-
тите са необходими около 50-60 тона ави-
ационно гориво. При новите цени на пет-
рола един тон от това гориво струва около 
700 щ. д. (за вътрешни нужди тон керосин 
с ДДС и акциз струва 1800 лв.).

Идеята е част от събраните пари фон-
дацията, отново по традиция, да дари на 
Министерството на отбраната и на Гене-
ралния щаб на БА за коледните тържест-
ва за подпомагане децата и семействата 
на загинали при изпълнение на служеб-
ния си дълг военнослужещи. Само за 
последните три години фондацията е 
дарила около 40 000 лв. за това. Очак-
ванията са от продажбата на билетите 

да се съберат около 5000-6000 лв., кои-
то отново ще бъдат дарени на децата на 
военнослужещи. Част от постъпленията 
ще отидат за подкрепа на автори на ави-
ационна и военна тема. Миналата година 
фондацията издаде диск с песни, като 
част от постъпилите средства от тях са 
предоставени отново за благотворител-
ност. Около 1000 от дисковете са дарени 

на мисията ни в Ирак.  
Да, комерсиализация на идеята опре-

делено има, но в цял свят подобни изяви 
се подкрепят от солидни спонсори, твърдят 
от фондацията. Освен това зад тях винаги 
застават мощните държавни институции. 
Докато при нас това е работа на шепа ен-
тусиасти, които сами успяват да организи-
рат доста от нещата около подобна иници-
атива. А всичко е въпрос на издръжливост 
и здрави нерви... Не може да се отмине 
фактът, че единствената институция, която 
досега присърце поема ангажимент към 
авиофестивала, е президентът.   

Нещо, което ще липсва тази година 
на феновете, е възможността за разходка 
в небето на самолет авиотакси. Органи-
заторите свързват това с налагащите се 
по-сериозни мерки за сигурност, които 
задължително трябва да съпътстват подо-
бен празник.

Българското участие – 
все още под въпрос 
На 21 юни министърът на отбраната 

в оставка Николай Свинаров подписа 
заповедта за провеждането на авио-
фестивала „Небе за всички”. Заповедта 
регламентира участието на ВВС на Бъл-
гария с цялата си налична авиационна 
техника. Това щяха да бъдат самолетите 
МиГ-21, МиГ-29, Су-25К, РС-12, РС-9М 
и L-39, вертолетите Ми-17, Ми-24 и Bell 
206. Очакваше се доста добро и атрак-
тивно шоу от групата безмерски Су-25К. 
Това се възприе със смесени чувства –
някои от участниците останаха доволни, 
че няма да се напъват да се представят 
в авиошоуто, други хич не им стана при-
ятно, че само чужди бойни самолети ще 
летят в небето на Крумово и ще демон-
стрират умения. Авиационната общност 
и феновете също останаха разочарова-
ни, че за пореден път няма да видят „на 
живо” собствената военна авиация. 

Засега е известно, че участието на 
ВВС ще включва вертолети от авиобаза 
Крумово на статичен показ, но е възмож-
но в последния момент да се допълни и 
с други участници на земята и във въз-
духа.

Силвия ЖЕЛЕВА
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Н Е Б Е  З А  В С И Ч К И

О. р. генерал-майор 
Иван Парапунов 

– председател на 
фондация „Български 

ВВС”, пред сп. „Клуб 
КРИЛЕ”

- Господин генерал, тази година ще се 
проведе петото издание на BIAF. Какви 
са изводите и поуките ви от досегашния 
опит в организирането на това авиаци-
онно събитие?

- Провеждането на фестивалите се ор-
ганизира по инициатива на фондация „Бъл-
гарски ВВС”. Първите два фестивала (1997 
и 1999 г.) получиха голямата подкрепа на 
Главния щаб на ВВС и на ГЩ. Това даде въз-
можност да бъдат подготвени и проведени 
на добро ниво и с много участници. Третото 
и четвъртото издание бяха организирани с 
големи трудности, тъй като ръководството 
на Главния щаб на ВВС прие идеята като 
наложена и не подкрепи напълно фонда-
цията в организирането и провеждането 
им. Не беше добре, че фондация „Българ-
ски ВВС” се приемаше като натрапена ор-
ганизация. Не трябва обаче да се забравя, 
че тя бе създадена с решение на Военния 
съвет на ВВС през 1997 г. и в Управител-
ния съвет има членове от Главния щаб на 
ВВС. Този път едва през април, след като 
фестивалът беше включен в програмата за 
честването на 120 години от Съединени-
ето на България и с решителната намеса 
на началника на Генералния щаб генерал 
Никола Колев, нещата тръгнаха към добра 
организация. Разбиране и подкрепа полу-
чихме и от генерал- майор Симеон Симео-
нов – началник на Главния щаб на ВВС.

Подготовката на подобно съ-
битие не започне ли 

две години по-

рано, то е обречено на провал или на сла-
бо присъствие. Освен това трябва да бъде 
своевременно подкрепено от държавните 
институции, ГЩ, Главния щаб на ВВС и от 
авиационната общественост.

- Защо отново фестивалът се върна 
на летище Пловдив?

- На летище Пловдив се проведоха три 
фестивала - през 1997, 1999 и 2004 г. и един  
през 2002 г. на летище Граф Игнатиево. 
Пловдивското летище е за предпочитане 
пред други летища, защото е със смесено 
базиране, митническите и граничните про-
цедури са на място, достъпът до летището 
е по-лесен, теренът за публиката е неог-
раничен и има изградени комуникации и 
паркинги за предишни фестивали. Музеят 
на авиацията също привлича повече посе-
тители.

- Какви са очакванията ви от демонс-
трациите на военната авиация?

- Независимо какво ще бъде показано 
от българската военна авиация, то ще бъде 
добре посрещнато от обществеността. Това, 
че тя не участва във фестивала миналата 
година, предизвика излишни коментари. 
Смятам, че  скриването зад някакви нео-
босновани проблеми на военната ни авиа-
ция и  вземането на решения, които не се 
подкрепят от авиационната общественост, 
осуетява възможността за провеждането 
на подобни празници на авиацията. Неза-
висимо от това какво национално честване 
ще се провежда в бъдеще, то не бива да 
става без участието на представителна во-
енноавиационна група.

- Имаше надежда фондация „Българ-
ски ВВС” да стане член на международ-
ната организация на подобни фондации. 
Защо до момента няма положително 
развитие на нещата?

- За да кандидатстваме за членове на 
международната организация на авиаци-
онните фондации, трябва да имаме безре-
зервната подкрепа от Министерството на 
отбраната, Генералния щаб на БА и Глав-
ния щаб на ВВС, както и от авиационната 
общественост. Тя обаче засега липсва. На-
дявам се, че нещата ще се променят към 
добро.

- Още в зората на авиофестивала 
очакванията на организаторите бяха и 
остават държавата да бъде привлечена 
за каузата на военната авиация и тя да 
отбележи положително развитие. Все 
още това не е налице. Надеждите ви след 
този фестивал, като се има предвид про-
менливата конюнктура на политическия 
и обществения живот в момента.

- Идеята беше фестивалът да се превър-
не в ежегоден. Така България ще затвърди 
името си на държава, дала много за раз-
витието на авиацията. Наред с това фести-
валите ще дават възможност българската 
общественост на живо да се информира 
за постиженията в авиацията. Български-
ят данъкоплатец ще може да види и оцени 
техниката, която би влязла на въоръжение. 
Не случайно като гости на този фестивал 
отново са поканени известни авиационни 
фирми, кандидати да участват в превъоръ-
жаването и модернизацията на военната 
ни авиация. В този процес ще участват не 
само политиците, но и българският данъ-
коплатец.

- Най-сериозният ефект, който очак-
вате от  BIAF’05?

- Фестивалът се провежда в деня на 
Съединението – 6 септември. Надявам се, 
че този път той ще доведе до обединение-
то на всички, свързани с българската авиа-
ция и авиационната идея.

- Защо все още това събитие не се е 
превърнало в балкански авиофест, как-
вато всъщност беше идеята още в нача-
лото?

- Отново повтарям – нужно е обедине-
ние около тази идея. 

Въпросите зададе
Силвия Желева

Без подкрепа от държавата 
авиофестивалът е обречен



На 18 юли 2005 г. корпорацията 
Boeing обяви поредната си продажба на 
самолети от фамилията 737. Интересните 
неща този път бяха няколко: първо става 
въпрос са сравнително голяма сделка 
– 30 твърди поръчки плюс 30 опции за 
индонезийската нискотарифна авиоком-
пания Lion Air (стойноста на сделката 
при каталожна цена е $3,9 млрд.), второ 
поръчен е най-новият член и най-голям 
член на семейст-
вото: 737–900. И 
накрая (но не и 
по важност) ста-
ва въпрос не за 
обикновен 737-
900, а за нова 
неговата все още 
несъществуваща 
версия 737900ER 
(Extended Range 
– увеличена да-
лечина на поле-
та).

Програмата 
Boeing 737-900 е 
стартирана на 10 
септември 1997 
г., когато е и полу-
чена първата по-
ръчка за десет самолета. Той представля-
ва удължена с 2,64 m версия на 737-800, 
като по този начин превозва 177 пътника 
в две класи. Първият си полет самолетът 
прави на 3 август 2000 г., а първата маши-
на е доставена на Alaska Airlines на 15 май 
2001 г. Горе-долу от тогава датират марке-
тинговите усилия на Boeing да пласират 
на пазара версия на модела 900 (извес-
тна като 900X) – самолет с повече места 
и по-голяма далечина на полета. Липсата 
на интерес и поръчки обаче карат Boeing 
да не стартират програмата до поръчката 
от индонезийския превозвач. 

Измененията в сравнение със стан-
дартния модел 900 ще бъдат минимални 
– самолетът ще има две допълнителни 
пътнически врати, на места фюзелажът 
ще бъде усилен, променена и усилена 
крилна механизация, променени уингле-
ти, задната херметична преграда ще е с 
променена форма, колесникът ще бъде 
усилен и в товарния отсек ще могат да 
се разполагат един или два допълнител-
ни резервоара. Новата задна херметич-
на преграда ще осигурява допълнително 
пространство за още седалки, а двете 
допълнителни врати ще осигурят въз-
можност за сертифициране на самолета 
за превоз на 215 пътника в една класа 
или 180 в две. Новата конструкция на 
крилото ще доведе до по-нисък разход 

на гориво, а това съчетано с допълнител-
ните резервоари ще осигури на 900ER 
далечина на полета над 5900 km. Разби-
ра се, всички тези промени ще повишат 
максималната излетна маса с 6100 kg, 
заради което е и необходим усилен ко-
лесник.

Като характеристики новият модел 
влиза в директна конкуренция с Airbus 
321-200. Въпреки това различни специ-

алисти от Airbus се изказват доста нега-
тивно (естествено) за новият модел на 
Boeing. Според тях новият самолет едва 
ли ще може да превозва повече от 200 – 
205 пътника, също така се споменава по-
ниската излетна скорост на A321, което 
спомага за използването на самолета от 
по-малки летища, като пропускат да спо-
менат по-голямата му маса водеща със 
себе си и по-големи летищни такси. На 
тези нападки от Boeing отговориха доста 
лаконично – 900ER ще с около 7% по-
икономичен в сравнение с конкурента 
си. Каталожната цена на двата самолета 
е на практика еднаква. 

Boeing 737-900ER според настоящи-
те планове ще изпълни първи си полет 
през 2006 г., след което ще последват 
пет месеца на изпитания с участието на 
два самолета. Първият самолет ще бъде 
доставен на Lion Air през първата поло-
вина на 2007 г.

„Клуб КРИЛЕ” 

Усилено шаси

Подсилена
конструкция

Изходи 
тип II

Нова 
херметична 
преграда

Допълнителни 
резервоари

Подобрени крилца 
(“уинглетс”)

Променена крилна 
механизация
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Н О В И Н И  –  Г РА Ж Д А Н С К А  А В И А Ц И Я 

Кабината на новия пътнически 
самолет, известен като CS, създаван 
от канадската фирма Bombardier беше 
демонстрирана за първи път през юли. 
Приборното табло е оборудвано с четири 
големоформатни дисплея плюс още два 
екрана на системата за информация 
на пилотите (представяща цялата 
документация необходима за полета в 
електронен вид вместо в хартиен). 110- и 
135-местните варианти на самолета ще 

бъдат оборудвани с електродистанционна 
система за управление и със странични 
мини-лостове за пилотите, подобни на 
тези ползвани в семейството на Air-
bus A320, 330, 340 и 380. Пред всеки от 
пилотите ще има по един голям дисплей 
изобразяващ навигационната и полетната 
информация. Двата централни дисплей 
изобразяват данни за работата на 
двигателите, системите и предупреждения 
за откази. Все още не избран доставчикът 
на авиониката за кабината на CS-серията 
– за това се борят американската фирма 
Rockwell Collins и френската Thales. 

UPS с поръчка за 747-400F
Голямата американска фирма за 

куриерски услуги UPS направи поръчка за 
осем големи товарни самолета 747-400F – 
това е първата поръчка за най-съвършения 
карго-модел на „Джъмбо джет”. Първата 
доставка е планирана за юни 2007 г. 
През същата година ще бъдат извършени 
още две доставка, а останалите пет ще 
последват през 2008 г. Самолетът ще бъдат 
снабдени с двигатели CF6-80C2-B1F.

747-400F превозва до 120 тона товар 
– с 25 тона повече от по-стария 747-
200F, който се ползва в момента от UPS. 
Също така -400F консумира с 15% по-
малко гориво от своя предшественик, 
позволявайки да лети по-далеч от 747-200 
с един и същи товар. 

Също така UPS продължава да 
оперира с MD-11, общо 20 броя, като се 
очаква доставката на още осем. 

До този момент UPS е поръчала 107 
карго-самолета производство на Boeing 
вкл. 75 броя 757-200 (Package Freighters) 
и 32 767-300. Също така UPS оперира с 
по-стари самолети за превоз на експресни 
пратки от типовете 727-100, 747-100/-200 
и DC-8-71/73. 

„Клуб КРИЛЕ”

 B737-900ER B737-900 A321-200
Дължина, m 42.1 42.1 47.3
Разпереност, m 35.8 34.3 38.1
Максимална излетна маса 85.2 79.0 93.5
Пътници в две класи 180 177 185
Пътници в една класа 215 189 220
Далечина на полета, km 5900 5100 5500

Bombardier показва 
кабината на CS-серията Новият член на 

семейството 737
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