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- Господин генерал, какво ще бъде 
тази година мотото на БИАФ 2007?

- Авиационният фестивал тази година 
ще бъде отново „Небе за всички”, посве-
тен на 95-годишнината на военната ави-
ация на България и 115 години българско 
въздухоплаване. 

- Дали тази година фестивалът 
няма да съдържа и подтекста „Избира-
ме нов изтребител”?

- Фондация „Български ВВС” изобщо 
не си е поставяла за цел, провеждайки 
фестивала, да бъде обвързан с избора на 
нов изтребител за ВВС. Но са поканени 
авиационни фирми, които имат интереси 
за участие в избирането на изтребител. 
Това обаче не означава, че са поканени с 
подобна цел. Тези фирми на подобни изя-
ви участват и извършват свои рекламни 
дейности. 

- Всъщност БИАФ е и единствено-
то авиационно изложение в България. 

- Това по-скоро е втората част на 
авиационния фестивал. Първата е чисто 
демонстрационна, показва летателното 
майсторство на пилоти от различни демон-
страционни групи, каквито сега ще бъдат 
френската „Патруй дьо Франс” и „Червените 
стрели” на Кралските ВВС. Удостоени сме, 
след толкова години на очакване, най-пос-
ле да дойде и нашият ред - тези две групи 
да гостуват у нас и да видим представянето 
им. Това е петата година, откакто фондаци-
ята отправя покана към тях. И някои други 
отделни изпълнители, главно представи-
тели на леката авиация – пилот-демонст-
ратор от Турция и демонстрационна гру-
па от Сърбия на реактивни самолети G-2 
„Галеб”, които са частна демонстрационна 
група. Ще участва и нашият пилот Свилен 
Иванов, ще има гости от Германия с лека 
авиация. Но двете демонстрационни групи 
са напълно достатъчни за възможностите, 
с които разполага фондация „Български 
ВВС”, да поеме разходите за идването и 
участието им. 

- С кого ще партнирате сега?
- Тази година основен партньор за 

шоуто са Българска авиационна асоци-
ация и община Пловдив. Щабът на ВВС 
като партньор ще се изяви в подкрепа 
на фестивала с участието на офицери от 
ВВС, които ще съпровождат гостите. За 
съжаление нашите ВВС и тази година, 
не по тяхна вина, няма да участват. Това 
няма да се приеме добре от авиационна-
та общественост и гражданите най-вече 
в района на Пловдив. Но причините са 
обективни. Малкото бюджетни и ресурсни 
възможности не им позволяват да участ-
ват равнопоставено в този фестивал.

- В публичното пространство се 
носи мълва, че има конфликт между 
ръководството на фондация „Българс-
ки ВВС” и командването на ВВС. Така 
ли е всъщност?

Шестият БИАФ 2007 ще бъде най-силният
О.р. генерал-майор Иван Парапунов, председател на управителния съвет 
на фондация „Български ВВС” и директор на БИАФ 2007”, пред „Клуб КРИЛЕ“

- Вярно е, че има такива слухове. 
Много е силно да се каже, че има конф-
ликт между двете институции. По-скоро 
има едно различно виждане на ролята 
на фондацията и мястото й в авиационния 
живот в страната. Но това постепенно се 
изглажда и мога да кажа, че вече имаме 
единно виждане.

- Вие бяхте в командването на ВВС, 
когато българската военна авиация 
имаше демонстрационна група „Морс-
ки орли” с МиГ-29. Скоро при посеще-
нието на демонстрационната група на 
ВВС на САЩ „Буревестници” споме-
нахме този факт. Как ще го коментира-
те?

- В близките поне две-три години не 
виждам да се реализира това желание. Но 
почти всички страни имат такива демонс-
трационни групи и на подобни фестивали 
показват моментните си възможности. 
Това прави всяка една уважаваща себе 
си нация. По този начин обществеността 
разбира достатъчно ли се дава за авиаци-
ята от данъкоплатеца, за да се гордеем, 
че имаме авиационна история, че има 
държава. Например френската демонст-
рационна група е националната гордост 
на Франция. Ние имахме група, но пада-
нето на държавата надолу според мен все 
още не е спряло. И не е овладяно! Но тази 
история, която имаме като авиационна 
държава, като принос в самолетостроене-
то, трябва да я съхраним. И да се гордеем 
с това.

- През последните няколко години 
имахте възможност по-дълго да прес-
тоявате в САЩ. Какво е впечатлението 
за авиационния дух на тази суперси-
ла?

- За да добие представа човек как 
го правят те, достатъчно е да влезе в ка-
лендара на авиационните демонстрации. 
Няма ден някъде в САЩ да не се провеж-
да въздушна демонстрация. Национал-
ните групи са няколко – „Буревестници”, 
„Сините ангели”, но имат демонстрации и 
на различни типове самолети. Те показват 
ниво на техниката и за какво отиват па-
рите на данъкоплатеца. Хората, гледайки 
какво правят, се убеждават, че парите им 
са дадени за нещо съвършено като въз-
можности. И се гордеят с това. Но това е 
не само в САЩ, а и навън. Защо „Буревес-
тници” дойдоха у нас за втори път? За да 
демонстрират не само майсторство, но и 
възможностите на страната си. 

- Как оценявате в момента автори-
тета на фондация „Български ВВС”?

- С болка трябва да кажа, че автори-
тетът на Фондация „Български ВВС” през 
последните три-четири години определе-
но спадна. Причините са различни. Ос-
новната според мен е, че ние като ръко-
водство не намерихме начин да покажем 
в публичното пространство това, което 

прави фондацията, като сме смятали, че 
за благородни дела не трябва много да се 
шуми. Ние помагаме на болни, за постро-
яване на паметници, за издаване на кни-
ги. Да, обемът на тези дейности не е кой 
знае колко голям, но популяризираме ави-
ационната идея с шести поред фестивал. 

 БИАФ 2005 ще се запомни със 
силното участие на Gripen 
International и Lockheed Martin 
(сн. Ев. Ангонов)
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Шестият БИАФ 2007 ще бъде най-силният
Явяваме се и връзка между обществото, 
ВВС и държавата. Повечето от дейностите 
се извършват доброволно. В провеждане-
то на един фестивал се включват и много 
доброволци. Те работят с желание заради 
каузата, за нещо, което са правили през 
целия си живот. Фондацията има свое-
то място. Не може подобни фондации да 
съществуват 80 години, а ние още ненап-
равили десет, вече да сме готови едва ли 
не да я закрием. Трудно си обяснявам по-
някога такова желание – да бъде закрита 
фондацията. Всеки, който желае, може да 
провери състоянието й, в нейния устав е 
записано, че всеки дарител има право да 
поиска отчет за дейността й.

- Преди последния фестивал изра-
зихте мнение, че без подкрепа на дър-
жавата фестивалът няма бъдеще? Сто-
ите ли и сега на тази позиция?

- Това твърдение остава. Все още 
в България не се обръща внимание на 
тези организации. Нещата показват друго 
– ние сме търсени от европейските сход-
ни организации и най-вече от фирми като 
организатори. Извоювали сме авторитет, 
че можем да правим това. Те ни подкре-
пят чрез спонсорство и това е практика 
в Европа и света. Само при нас все още 
някои не могат да го разберат. Погледнете 
например в уебстраницата на унгарското 
авиошоу, което ще се проведе непосредс-
твено преди нашето. Това са страни, с ко-

ито заедно започнахме да организираме 
подобни фестивали. Помислете къде са те 
и кой стои зад тях. А у нас се учудваме 
защо например дадена фирма спонсори-
ра фондация „Български ВВС”...

- Кои ще бъдат спонсорите на фес-
тивала тази година?

- EADS, Грипен, М-тел, Булбанк, Първа 
инвестиционна банка.

- Какво включва програмата на 
фестивала?

- Благодарение на това, че ще участ-
ват две демонстрационни групи, това ще 
бъде един от най-силните фестивали. Не-
зависимо че българска авиация няма да 
има. Но зрелищност, авиационен показ 
и красота този път ще има. Защото тези 
самолети за разлика от F-16 позволяват 
всичко да се извършва непосредствено 
пред зрителя. Освен това ще има и поле-
ти на леката авиация. Трябва да се знае, 
че „Червените стрели” ще участват само 
на 5 септември заради друго участие. 4 
септември е ден за медиите, за сираци и 
инвалиди. Самото шоу като ВИП-ден е на 
5 и на 6 септември. Особеното е, че ще се 
срещнат командващите ВВС през години-
те, началник-щабове, инженери и коман-
дващи авиацията, дейци на Националния 
исторически музей, на Военноисторичес-
кия музей, хора, които пишат, ще бъдат 
в основата на един инициативен комитет. 
Те ще дискутират идеята за написването 

на нова история на военната авиация по 
повод нейната 100-годишнина. Такова по-
добно събитие не е имало. 

- Ще бъде ли достъпен входът за 
любителите на авиацията?

 - Знаете, че идеята на тези фестивали 
е благотворителността. Затова и входът е 
символичен – 2,50 лв., дори при такава 
програма. Целта е хората да дойдат на 
летище Пловдив. От резултатите на фес-
тивала ще зависят и възможностите за 
извършване на социални дейности. Ние 
виждаме например в какво състояние е 
Музеят на авиацията в Крумово. И никой в 
тази държава не се трогва от това, че тази 
история трябва да се съхранява. Затова и 
част от средствата ще се заделят за рес-
таврация на самолетите от експозицията 
на музея. Отношението към музея е отно-
шение към авиацията.

- Какви приходи очаквате от този 
фестивал?

- Посещаемостта на фестивала зави-
си от това, как ще бъде разгласен. Ние 
не успяваме да го разгласяваме, защото 
до последно има някаква пречка за нещо 
или неразбиране и протакане. С провеж-
дането на тези фестивали Фондацията не 
иска да вземе на никого хляба. Но и ни-
кой не трябва да й взема тази дейност, 
защото тя е лицензирана точно за това. 
Обикновено на тези фестивали се смя-
та, че посещаемостта е от порядъка на 
15 000 души. Освен това всеки фестивал 
завършва с изготвянето на филм за теле-
визията. Може би тази година фестивалът 
ще бъде много посетен, като се има пред-
вид участието на двете демонстрационни 
групи. Но за съжаление летище Пловдив 
не предоставя идеалните възможности за 
много публика и за свободно движение 
без затруднения. Приходите зависят от 
посещаемостта и от разходите за посре-
щането на участниците. Със средствата от 
спонсорство заплащаме хотела на учас-
тниците, храна, транспорт, обслужване, 
павилиони, част от горивото. Това не са 
малки разходи. Но такъв фестивал, ако 
бъде разбран от всички и е с подкрепа, то 
в него има възможности за формиране на 
достатъчно приходи.

- При шоуто на „Буревестниците” 
на 1 юли тази година направи впечат-
ление отсъствието на политиците с из-
ключение на министъра на отбраната. 
Какви са Вашите очаквания? 

- Ние сме член на Европейския 
съюз. Ако приемем, че групите, които 
гостуват, са националните символи на 
тези държави – на Франция и Великоб-
ритания, ако не присъстват политиците, 
това означава неуважение. В небето над 
Пловдив в продължение на по 30 минути 
двете демонстрационни групи ще изпис-
ват своите национални символи – фла-
гове. Ще присъстват посланици, военни 
аташета и ще поканят целия дипломати-
чески корпус. Не можем да присъстваме 
на изявите на един световно известен 
певец и да отидем като политици, а да 
не присъстваме на изявите на национал-
ната гордост на една държава.

 Въпросите зададе 
Силвия ЖЕЛЕВА
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Червените
 стрели

Кралските ВВС (Royal 
Air Force – RAF) са най-

старите независими 
въздушни войски, 

основани на 1 април 1918 
г. Те завоюват бойна 

слава най-вече в дните на 
Втората световна война 

и оказват значителна 
подкрепа за не една и две 

британски военни победи. 
Но днес RAF разполагат 

със свои мирни посланици, 
които демонстрират 

красотата на 
полета навред. Това е 

ескадрилата “Червените 
стрели” (Red Arrows).

„Червен 1“
Подполковник 

(Wing Comman-
der) Джас Хоу-
кър, 35-годишен, 
командир на гру-
пата от октомври 
2006 г. Има над 
4000 часа на-
льот, основно на ударните самолети 
Tornado GR.1/3, като е изпълнявал 
бойни мисии над Близкия изток.

„Червен 2“
Майор (Squad-

ron Leader) Бен 
Мърфи, 31-годи-
шен, за първа 
година в група-
та. Основно е 
летял на верти-
кално излита-
щия щурмови самолет  Harrier GR.7 
с над 1000 часа на него. Участвал е 
в бойни задачи над Ирак.

„Червен 3“
Капитан (Flight 

Lieutenant) Андрю 
Кейт, 32-годишен, 
новак в групата. 
Роден в Нова Зе-
ландия, постъпва 
в Новозеландс-
ките кралски ВВС на 18 години. През 
2002 г. се прехвърля в Кралските ВВС, 
където лети на Harrier GR.7, с който 
участва в задачи над Афганистан.
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Предшествениците
Две години след създаването на 

RAF са извършени първите демонст-
рационни полети, но започването на 
Втората световна война прекратява 
временно публичните изяви на Крал-
ските ВВС. След края на войната нас-
тава истински бум на демонстрацион-
ните групи в Обединеното кралство. 
Почти всяка по-голяма база, а даже 
и отделните ескадрили и летателни 
училища създават свои акробатични 
групи.

Към началото на 60-те години ос-
новните групи на RAF са няколко. 
Black Arrows („Черните стрели”) са 
официалната група на Кралските 
ВВС и са първите, използващи спе-
циално оцветени реактивни изтре-
бители Hawker Hunter. През 1961 г. 
официалната група на RAF става Blue 
Diamonds („Сините диаманти”) раз-
полагащи със сини Hawker Hunter. На 
следващата година водещата роля е 
поета от Tigers („Тигрите”), летящи на 
свръхзвуковите прехващачи Lighten-
ing. През 1964 г. водеща група стават 
Red Pelicans („Червените пеликани”) 
с демонстрационни полети на ярко 
червени реактивни учебно-трениро-
въчни самолети Jet Provost. В същата 
година е създадена поредната група 
- Yellowjacks („Жълтите якета”), чис-
лящи се към 4-то летателно училище. 
Yellowjacks летят на новите тогава 
леки учебно-тренировъчни самолети 
Folland Gnat Т.1.

През същата 1964 г. обаче коман-

ПредшественицитеПредшествениците

дването на Кралските ВВС си дава 
сметка, че в тези акробатични групи 
отива прекалено много ресурс, а лет-
ците в бойните части си губят времето 
в тренировки за акробатични номера, 
не за бойна подготовка. Решено е, че 
най-евтино и ефективно ще е една от 
съществуващите групи да поеме ро-
лята на единствена демонстрационна 
група за RAF.

„Червените стрели”
По няколко причини за единстве-

на демонстрационна група е избрана 
Yellowjacks. Жълтите им учебни реак-
тивни самолети Gnat Т.1 са пребояди-
сани в яркочервено (това е направено 
както в името на летателната безопас-
ност, така и за да бъдат самолетите 
по-атрактивни за зрителите), а името 
на групата е променено на Red Arrows 
(„Червените стрели”), като се смята, 
че името е ком-
пилация от име-
ната на други две 
британски групи 
- Red Pelicans и 
„Черните стре-
ли”. За създател 
на „Червените 
стрели” се смя-
та капитан Лии 
Джоунс, създал 
и Yellowjacks. 
О ф и ц и а л н о т о 
име на „Черве-
ните стрели” е 
Royal Air Force 
Aerobatic Team 
(„Акробатична 
група на кралс-
ките ВВС”). Пър-
воначално гру-
пата е от седем 
пилоти, но през 1968 г. идват още два-
ма. Първата база на „Червените стре-
ли” е летище Кемптън, а през 1983 г. 
се местят в Скамптън. 12 години по-
късно базата е закрита и групата се 
премества в близката база Крануел, 
но през 2000 г. отново се завръщат на 
Скамптън. По традиция всяка година 
за няколко месеца се лети до британ-
ските бази в Кипър (Акротири), къде-
то поради отличните метеорологични 
условия се тренира по време на мрач-
ните и мъгливи британски зими.

През 1979 г. е последният сезон, 
в който „Червените стрели” летят на 
малките и непретенциозни машини 
Gnat, като до този момент са извър-
шили 1292 демонстрации. В края на 
годината се получават новите реак-
тивни учебно-тренировъчни самолети 
Hawker Siddeley (днес BAE Systems) 
Hawk („Хоук” - ястреб), на който се 
лети и до днес. През септември 2006 г. 
е изпълнено шоу номер 4000.

В началото на 2007 г. в британско-
то общество се разнася мълвата, че е 
възможно във връзка с настоящите 
съкращения на военния бюджет със-
тавът на групата да се ореже от девет 
на шест самолета или даже „Черве-
ните стрели” да бъдат закрити. Във 
връзка с това е направена петиция до 
британското правителство, в която се 
подписват повече от 57 000 поданици 
на кралицата. Това принуждава бри-
танския министър на отбраната Адам 

Инграм да направи категорично изяв-
ление: „Няма планове за промяна на 
финансирането на „Червените стре-
ли”. Те не са заплашени от закриване. 
Край на историята!”

Съставът
Основната тежест при всяка де-

монстрация се поема от 10-имата пи-
лоти на „Червените стрели”. Те имат 
позивни от Red One („Червен 1”) до 
Red Ten („Червен 10”). По време на 

„Червен 4“
Капитан Грег 

Прелю, 37-годи-
шен, за втора 
година в групата. 
Особеното при 
него е, че взима 
лиценз за частен 
пилот (PPL) на 
17 години, преди да има даже шо-
фьорска книжка. Летял е на ударния 
самолет Jaguar GR.3.

„Червен 5“
Капитан Дей-

миан Елкот, 33-
годишен, за вто-
ра година в еки-
па. Преди да се 
присъедини към 
групата, летял 
на ударния са-
молет Jaguar GR.3.

„Червен 6“
Майор Джим 

Търнър, 34-годи-
шен, водач на 
двойката за соло 
пилотаж. Той се 
присъединява 
към Кралските 
ВВС през 1991 г. 
и оттогава лети на ударния Jaguar 
GR.3.
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демонстрации обаче летят само девет 
от пилотите, а „Червен 10” изпълня-
ва ролята на координатор и офицер 
по безопасността на полетите. Също 
така той вози журналисти, оператори 
и ВИП-гости.

За пилотско място в групата може 
да кандидатства всеки летец от Крал-
ските ВВС със стабилен опит на ре-
активни бойни самолети от типа на 
Jaguar, Harrier или Tornado. Изисква 
се и минимален нальот от 1500 часа, 
и перфектно служебно досие. За кан-
дидатите за командирското място 
се изисква да са били вече част от 
„Червените стрели”. Въпреки голе-
мите изисквания за всяко свободно 

място се борят минимум десет летци. 
На всеки новоприет му предстоят три 
години служба в групата. Всяка го-
дина се сменят по трима от пилотите. 
Демонстрационият сезон за групата 
е от май до септември, а през остана-
лото време се тренира за следващия 
сезон. Тогава се лети по три пъти на 
ден, пет дни в седмицата. По-голяма-
та част от времето минава в приуч-
ване на новите пилоти, които са изп-
равени пред сериозна тренировъчна 
програма. Започва се от самостояте-

лен полет, при който се изпълняват 
основните маневри на групата, като 
постепенно се добавят още самоле-
ти, докато се стигне до нивото на ос-
таналите пилоти.

„Червените стрели” са известни 
с това, че рядко отменят свое шоу. 
Дори и един от пилотите да не може 
да участва, групата изпълнява де-
монстрацията без него. Само в слу-
чай, че командирът на „Червените 
стрели” – „Червен 1” не може да лети, 
шоуто се отменя. 

За техническата поддръжка, орга-
низацията и логистичното осигурява-
не се грижат 85 души, които са извес-
тни с името „Сините”, тъй като носят 

сини гащеризони, различаващи се 
от червените на летците. Най-многоб-
ройна е групата на техниците – около 
65 души.

„Червените ястреби” 
„Червените стрели” в момента ле-

тят на модерните реактивни учебно-
тренировъчни самолети BAE Hawk 
T.1/1A. В момента групата разполага 
с 13 машини, като пет от тях се чис-
лят към „Червените стрели” от само-

то начало на експлоатацията на типа 
през 1979 г. Самолетите като цяло не 
се различават от стандартните Hawk 
T.1, използвани в учебните ескад-
рили на RAF. Основната разлика е в 
яркочервената окраска и допълни-
телния резервоар (бака) под корема. 
Баката е пълна с дизелово гориво, 
създадена на базата на подвесен 
оръдеен контейнер. В нея има 230 
литра дизел и 90 литра оцветители. 
Три малки тръби отвеждат дизела до 
соплото на самолета. Там горивото се 
впръсква и поради високата темпе-
ратура започва веднага да се изпа-
рява, образувайки видими следи от 
бял, червен или син дим.

Демонстрациите
Демонстрационната програма на 

групата трае около 30 минути. В мо-
мента „Червените стрели” разполагат 
с три основни сценария за протича-
не на въздушното шоу. Командирът 
решава кой точно сценарий да се из-
ползва, съобразявайки се със самото 
събитие, на което участват и момент-
ните атмосферни условия. Основното 
изискване на „Червените стрели” при 
провеждане на демонстрация е дол-
ната граница на облаците да е поне 
1400 m над терена, за да не се влезе в 
тях по време на някой маньовър. Ми-
нималната височина, на която слиза 
групата, е около 100 m над терена, но 
двойката, която изпълнява самосто-
ятелен пилотаж, може да слезе и на 
30. В името на безопасността никога 
не се лети над публиката. През тазго-
дишния сезон летателната шоу прог-
рама на „Червените стрели” е значи-
телно изменена и ще включва нови 
уникални маньоври. На сайта на гру-
пата (http://www.raf.mod.uk/reds) може 
да се запознаете с тях.

Принципно групата изпълнява де-
монстрации не само при авиошоу, но 
и в чест на дадено събитие. През ре-
кордната 1995 г. са изпълнени 136 де-
монстрации, но обикновено на сезон 
те са 70 – 80. През 2007 г. ще бъдат 
изпълнени общо 77, като само три 
ще са извън Обединеното кралство 
– по една във Франция, Швейцария 
и България. У нас в рамките на Меж-
дународния авиационен фестивал на 
летище Крумово. 

Красимир ГРОЗЕВ

„Червен 7“
Капитан Пол 

О’Грейди, 30-го-
дишен, други-
ят пилот в соло 
двойката. В със-
тава на Кралски-
те ВВС е от 1996 
г. и както други негови колеги в група-
та основно е летял на Jaguar GR.3.

„Червен 8“
Капитан Скот 

Морли, 33-годи-
шен, началник-
щаб на „Черве-
ните стрели“. В 
Кралските ВВС 
e от 18-годишна 
възраст. Преди да постъпи в група-
та, летял на Harrier GR.7.

„Червен 9“
Капитан Мар-

тин Хигинс, 35-
годишен, за тре-
 та година в гру-
пата. Основ но е 
летял на изтре-
бителя Tor nado 
F.3, като има 800 часа на този тип.



www.airgroup2000.com/krile 09’2007 • 19

БИАФ 2007 

Началото
Груповият пилотаж започва органи-

зирано през 1931 г. със създаването на 
„Патруй д’Етамп” на летище Мондезир. 
Преди това въздушната акробати-
ка е дело на единични местни и 
чуждестранни пилоти. „Патруй 
д’Етамп” включва трима инструк-
тори от Школата за усъвършенс-
тване на пилотажа към френските 
ВВС, които са истински виртуози.

През 1937 г. „Патруй 
д’Етамп” напускат базата 
си в Етамп и се установя-
ват в Салон де Прованс, къ-
дето получават новото си име 
„Патруй дьо л’Екол дьо л’ер” (Patrouille 
de l’Ecole de l’air – Група на Военновъз-
душното училище). През 1938 г. група-
та включва вече три тройки самолети 
Morane 250, като целта е пред публика-
та винаги да има минимум три самоле-
та. Петорката е ефектна, но ограничава 
по-сложните фигури от съображения за 
безопасност. 

Авиошоутата във Франция и в Евро-
па стават доста чести, което е свързано 
с „меренето на мускули” преди Втора-
та световна война. Във Франция идват 
пилотажни групи с бойни самолети, а 
домакините нямат с какво да ги кон-
курират. През април 1934 г. Щабът на 

Патруй дьо Франс
На 17 май 1953 г. по вре-
ме на въздушни демон-
страции в столицата 

на Алжир ентусиазиран 
коментатор нарича 

групата от четири F-
84G „Патруй дьо Франс” 
(Patrouille de France). Това 

са бойни самолети от 
3-та изтребителна ес-

кадра (Escadre de chasse 
– авиодивизия), базира-
на в Реймс. Въпросната 
формация е командвана 

от майор Делашнал. 

ВВС решава, че на известното авиошоу 
в Лиеж (Белгия) трябва да изпрати из-
требители от 1/7 изтребителна група 
(полк) от състава на 7-ма ескадра (ди-
визия), базирана в Дижон. Преценено 
е, че три самолета Morane 225 ще са 
достатъчни да демонстрират френската 
военна мощ. През 1935 г. групата ста-
ва известна като „Патруй дьо Дижон” и 
взема участие в двайсетина демонстра-
ции с голям успех. През същата година 
самолетите стават девет Morane MS 225 
от група 1/7, а скоро са привлечени още 
девет изтребителя Spad 510 от група 
2/7. Новите елементи в програмата не 
могат да бъдат много при толкова ма-
шини, които дори си пречат. Новост ста-
ва „тройката” като основна формация. 

Началото на Втората световна вой-
на слага край на френските пилотажни 
групи, а техните членове масово 

стават асове в 
предстоящите битки. 

След войната Франция 
е изтощена, но през 1947 г. с цел въз-
раждане на националната гордост е 
създадена ”Представителна ескадри-
ла на ВВС” с 12 витлови биплана тип 
Stampe SV4A. През следващите годи-
ни не минава национален празник без 
нейно участие.

През 1950-1951 г. пилотажните гру-
пи политат на реактивни машини, които 
не са френски, а английски и американ-
ски. Съревнованието между отделните 
ескадрили за спечелване на любовта 
на публиката се оказва не съвсем пло-

дотворно, защото показността и риско-
вете взимат връх над професионализ-
ма. Свободата на отделните полкове и 
дивизии обяснява защо Франция няма 
официална пилотажна група. Първият 
показ след войната е през юни 1951 г. 
по време на авиосалона в Бурже. Меж-
ду пилотажните групи на 2-ра и 4-та 
ескадра започва съревнование кой да 
лети по време на най-известния авио-
салон, но силите са изравнени.

През 1952 г. настъпва нов период 
в историята на пилотажните групи на 
Armée de l’air (Френските ВВС) с вли-
зането на въоръжение на американския 
реактивен изтребител F-84G Thunderjet. 
Щафетата е поета от 3-та ескадра, ба-
зирана в Реймс и от познатия ни майор 
Делашнал, който е преместен от Дижон. 

Мнозина 
са скептично 

настроени, че с аме-
риканския самолет мо-

гат да се изпълняват демон-
страции, защото е по-тежък, 

по-голям и малко по-бърз от 
de Havilland Vаmpire, но страхо-

вете скоро са разсеяни. Преди успеха 
обаче има и едно разочарование. През 
юли 1952 г. е решено три изтребителя 
да представят новия самолет по време 
на авиошоу в Лион след петнадесетд-
невно приучване. Американската група 
„Скайблейзърс” демонстрира страхотен 
пилотаж, но въпреки това френската 
публика аплодира ентусиазма на сво-
ите. След година упоритостта на Де-
лашнал дава резултат, защото неговата 
група е избрана официално за предста-
вителна за ВВС.

През 1953 г. е демонстрирана из-
цяло нова програма, която е много 

1. Лидер (водач)
Майор Бертран Нивар, 33-годи-

шен, за трета година в състава на 
демонстрационната група. Коман-
дир на ескадрила. Випуск 1994 г. 
на военновъздушното училище, 
с общ нальот 2200 часа. От 1998 
до 2004 г. лети в авиобаза Колмар 
в състава на Escadron de Chasse 
(изтребителен авиополк) 1/30 Ел-
зас и 2/30 Нормандия-Неман, въо-
ръжени с Mirage F1CT.

2. Предно дясно крило
Капитан Людовик Буржон, 35-го-

дишен, за втора година в състава на 
групата, на 35 години. Общ нальот 2800 
часа. От 1996 до 1998 г. лети на Mirage 
F1CT в Escadron de Chasse 2/30 Норман-
дия-Неман, в Колмар. През следващите 
две години е инструктор на учебен са-
молет Tucano в авиобаза Салон де Про-
ванс. От 2000 до 2003 г. отново лети на 
Mirage F1CT в Колмар. През следващи-
те три години е инструктор в авиобаза 
Реймс в състава на Escadron de Chasse 
3/33 Лорен, като там лети на изтребител 
Mirage F1В/CT.

3. Предно ляво крило
Капитан Франсоа Бретон, 35-годи-

шен, за втора година в групата. Общ 
нальот 3200 часа. Започва кариерата 
си в Armee de l’Air (Френските ВВС) 
през 1994 г. като инструктор на Epsilon 
в авиобаза Коняк. От 1997 г. лети на 
изтребител Mirage F1CT в Escadron de 
Chasse 1/30 Елзас в Колмар. От 2000 
до 2003 г. е инструктор в Escadron de 
Chasse 3/33 Лорен на Mirage F1B/C. 
Капитан Бретон е лидер на авиогрупа 
Voltige Victor през сезон 2002. От 2003 
до 2005 г. е инструктор в учебна ескад-
ра 1/8 в авиобаза Казо.
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по-сложна и впечатляваща от тази на 
американците. Ако те правят лупинг на 
1500-1600 m, то французите слизат на 
1200 m за радост на публиката. Вира-
жите стават „по-стегнати”, за да може 
всеки F-84G да мине над публиката най-
малко веднъж в минута. От тоно чети-
рите изтребителя преминават в стегнат 
вираж, който ги извежда над публиката 
(тогава все още се лети над зрителите). 
Следва полутоно и вираж, в чийто край 
започва лупинг.

Патруй дьо Франс
След успеха на първите демонстра-

ции през 1953 г. правителство решава, 
че новата група може успешно да стане 
„визитна картичка” на френската воен-
на мощ. През май пилотите на Делаш-
нал посещават Алжир, за да се опитат 
да възстановят поне малко разклатения 
френски авторитет в района. Именно 
по време на тази демонстрация група-
та получава името Patrouille de France 
(„Патруй дьо Франс”).

Вече споменахме, че французите 
страдат от липсата на реактивен само-
лет собствена разработка. Фирмата на 
Марсел Дасо пуска в серийно производ-
ство своя реактивен изтребител MD 450 
Ouragan през 1954 г. Първа го получава 
и усвоява 2-ра ескадра, която проявя-
ва желание четири от нейните маши-
ни да станат представителна група на 
ВВС. Предложението е прието, защото 
и други части и съединения поставят 
въпроса за ротация. През 1955 г. това 
е 12-та ескадра в Камбре, а през 1956 
г. – 4-та в Бремгартен. През 1957 г. ро-
тационният принцип е отречен, защото 
полетите над публика изискват по-дъл-
га подготовка. Групата 
от Камбре е възста-

конкуренция до 1963 г. За „Патруй дьо 
Франс” това е период на съзряване и на 
установяване на традиции, които забе-
лязваме и днес – не минава полет пред 
публика без във въздуха да се появят 
цветовете на френския флаг с помощта 
на димогенератор. Пред първите годи-
ни летят четири или пет Mystère IVA, а 
между 1959 и 1961 г. „Патруй дьо Франс” 
включва до 12 машини. През 1962 г. във 
френските ВВС започват сериозни сък-
ращения и демонстрационните Mystère 
IVA остават пет.

От 1953 до 1964 г. основна цел на 
групата е да рекламира успехите на 
авиационната промишленост във Фран-
ция и по света, което осигурява не лоши 
продажби на изтребителя Mystère IV. 
Бюджетните икономии, навлизането на 
новия изтребител Mirage III и остарява-
нето на Mystère IV принуждават Armée 
de l’Air да разпуснат своята представи-
телна група през януари 1964 г. Това 
решение е посрещнато с недоволство 
от страна на авиофеновете, пресата и 
военните и на 10 февруари военният 
министър намира решение на пробле-
ма, като дава името „Патруй дьо Франс” 
на пилотажната група на Военновъз-
душното училище. В авиобаза Салон де 
Прованс отдавна експлоатират учебния 
реактивен CM 170 Fouga Magister, ко-
ето помага за бързото възраждане на 
авиационните демонстрации. Лекият 
самолет позволява в програмата да се 
включат повече акробатични елементи 
като гръбен вираж.

През 1967 г. постъпва нов модел на 
CM 170 с по-мощния реактивен дви-
гател Marbore VI на Turbomeca. 
През ноември самолети-
те от шест стават 

Африка и името „Патруй дьо Франс” се 
налага окончателно. През 1970 г. то се 
появява на лявата страна на фюзелажа 
на самолетите, а на дясната е запазен 
знакът на Военновъздушното училище.

През следващата година окраската 
е сменена тотално, което има невероя-
тен ефект и се харесва на феновете. Си-
вият алуминиев цвят е сменен с тъмно-
син. През 1972 г. грандоманията отново 
взема връх и самолетите стават 12. Това 
не повишава престижа на „Патруй дьо 
Франс”, а само затруднява подготовка-
та и ограничава фигурите. През 1974 г. 

4. Слот (в средата)
Майор Фабиен Кулибали, 33-го-

дишен, за втора година в групата. 
Випуск 1995 г. на военновъздушно-
то училище, с общ нальот 1800 часа. 
От 1999 до 2005 г. лети на Mirage 2000 
D в състава на Escadron de Chasse 
3/3 Ардени, базиран в Нанси.

5. Задно ляво крило
Капитан Тиери Лоан, 37-годишен, 

за четвърта година в групата. Общ на-
льот 3000 часа. Кариерата му започва 
през 1994 г. в Escadron de Chasse 3/11 в 
Корсика на изтребител-бомбардировач 
Jaguar. От 1997 до 1999 г. е инструктор 
на Epsilon в авиобаза Коняк. В елитния 
Escadron de Chasse 2/30 Нормандия-Не-
ман лети от 1999 до 2003 г. на изтреби-
тел Mirage F1CT.   

6. Задно дясно крило
Капитан Ерик Жерер, 39-годишен, за 

трета година в групата. Общ нальот 3900 
часа. От 1990 до 1992 г. е инструктор на 
Fouga Magister в авиобаза Салон дьо 
Прованс. Следват две години на Mirage 
V в авиобаза Колмар. От 1994 до 1996 г. 
лети на Mirage F1 в Елзас, а през след-
ващите три години е в авиобаза Реймс 
с Mirage F1C. Продължава като инструк-
тор на Tucano в авиобаза Салон дьо Про-
ванс от 1999 до 2001 г., а от 2001 до 2004 
г. лети на Mirage F1CT, отново в Елзас.

новена и 
се специализира за демонстрации в 
чужбина, а четворката в Бремгартен 
лети над родна публика.

През 1957 г. „на сцената” се появя-
ва авангардния за своето време изт-
ребител Mystère IVA, който остава без 

машините стават 
отново 9, което е 

пределният брой за пило-
тажна група.

1980 г. е последният сезон на Fouga 
Magister след 17 години вярна служба 
и завоювана световна известност за 
него и за „Патруй дьо Франс”. Позна-
тият ни и днес учебен самолет Alphajet 
(„Алфаджет”) е приет официално от 

девет, за 
да се повиши 

престижът на пило-
тажната група. След-
ващите три години са 
изпълнени с демонстрации в Европа и 
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групата през януари 1981 г. след курс 
за приучване в Тур. Първоначално са-
молетите са 6, но след няколко месе-
ца е решено да има и 7-ми резервен. 
През сезон 1982 програмата става със 
7 Alphajet, а 8-ми е получен като резер-
вен. Този брой се запазва и до днес.

Alphajet – звездата на 
„Патруй дьо Франс”
Първият полет на самолета, създа-

ден от фирмата Breguet Aviation (по-
късно Dassault Aviation) е на 26 октом-
ври 1973 г., а е приет на  въоръжение 
на 30 януари 1979 г. В създаването на 
Alphajet участие взима и немската фир-
ма Dornier, като целта е да се създаде 
двуместен учебно-тренировъчен само-
лет за напреднало обучение. Двудвига-
телният самолет с високоразположено 
крило е снабден с два турбореактивни 
двигателя Larzac 04 с тяга по 1300 kgf. 

През 1981 г. пилотите на „Патруй дьо 
Франс” имат честта и отговорността да 
са едни от първите, които политат на 
новия учебен самолет, който все още е 
малко познат в бойните части. Отзиви-
те са отлични, управляемостта е добра, 
а надеждността е пословична, което се 
потвърждава и в наши дни. Промените, 
които са направени по шоу-самолети-
те, са минимални спрямо базовата кон-
струкция – премахнат е прицелът в ка-

бината и оръдейният контейнер, който 
е заменен с контейнер за създаване на 
дим. Окраската включва цветовете на 
френския трикольор – син, бял и чер-
вен. 

Във Франция самолетът днес лети в 
Школата за подготовка на летци изтре-
бители в Тур и в авиобаза Казо, в която 
се отработват нови методи за водене на 
въздушен бой и се обучават инструкто-
ри за изтребителните авиобази. 

Техническата 
поддръжка
Под ръководството на капитан 

Франк Тере и на майор Жан Ламбер 32 
техници с подофицерски звания се гри-
жат за поверените им 12 Alphajet. По 
време на зимната подготовка полетите 
са по 2-3 дневно и тяхното техническо 
осигуряване не е лесно, особено на са-
молет, който не е „първа младост”. През 
лятото и есента, когато е активният пе-
риод на демонстрациите във Франция и 
по света (познат като „сезонът”), техни-
ците се разделят на две групи. Първата, 
под ръководството на старшина Ерик 
Алман, следва програмата на Патруй 

дьо Франс и постоянно е на път. Вто-
рата, под ръководството на старшина 
Паскал Кие, отговаря за по-сложните 
ремонти и за периодичното техничес-
ко обслужване на 12-те самолета. Гру-
пата е постоянно базирана в Салон де 
Прованс. Двама от най-опитните техни-
ци водят техническата документация. 
Други двама се грижат за контейнера 
за създаване на дим, а за всеки един 
от деветте машини отговаря един тех-
ник. Деветимата са подбрани така, че 
между тях има специалист по силовата 
установка, по хидравличната система, 
по електрическата система и по авио-
никата, за да се допълват.

Системата за създаване на триц-
ветен дим играе важна роля за въз-
душното шоу. Контейнерът, подкачен 
под тялото, се състои от резервоар със 
сгъстен азот и резервоари за белия, 
синия и червения цвят. Налягането на 
азота отваря каучукови мембрани и 
течностите с трите цвята (парафиново 
масло и оцветители) в различна пос-
ледователност се изпускат по тръбоп-
роводи към края на соплото на левия 
двигател. 

Петър ПЕЙЧИНОВ

7. Водещ соло пилот
Капитан Кристоф Пера, 38-

годишен, за четвърта година в 
групата. Общ нальот 3700 часа. 
Инструктор на Fouga Magister в 
авиобаза Салон дьо Прованс от 
1991 до 1994 г. От 1995 до 2003 г. 
лети на атомоносния Mirage 
2000N в Escadron de Chasse 2/4 
Ла Файет. В периода 1999 до 2001 
г. е и инструктор на Jaguar E, като 
част от подготовката на пилоти 
за Mirage 2000N.

8. Втори соло пилот
Капитан Антоан Моне, 34-годишен, 

за трета година в групата. Общ нальот 
3200 часа. Кариерата си започва през 
1993 г. в авиобаза Нанси на Mirage III, 
а по-късно преминава на Mirage 2000D 
в Escadron de Chasse 3/3 Ардени. От 
1996 до 1998 г. е инструктор на Epsilon 
в авиобаза Коняк. В Нанси се завръ-
ща от 1998 до 2001 г, а в авиобаза Казо 
прекарва следващите три години като 
инструктор на Alphajet в състава на 
Escadron de Chasse 2/8 Ница.

9. Дубльор за 2007 г.
Капитан Жан Луи Ролан, 37-годишен, до-

айен в Patrouille de France с петгодишен опит. 
Общ нальот 3600 часа. От 1992 до 1994 г. лети на 
Jaguar в авиобаза Тул, а от края на 1994 до 1996 
г. е инструктор на витлов самолет Epsilon в 
авиобаза Коняк. Кариерата си на изтребителя 
бомбардировач Jaguar продължава до 1997 г. 
в Escadron de Chasse 3/11 Корсика в Тул. На по-
модерния Mirage 2000D се прехвърля в средата 
на 1997 г и лети на него до 2000 г. в авиобаза 
Нанси в Escadron de Chasse 3/3 Ардени. От 2000 
до 2002 г. е инструктор в авиобаза Луксой.
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ПРОГРАМА
на шестия БИАФ,
летище Крумово
 4, 5 и 6 септември 2007 г.

4 септември (вторник)
– от 14,30 до 16,00 – тренировки 
 на двете демонстративни групи 
 „Червените стрели”
 и „Патруй дьо Франс”

5 септември (сряда) – 
– 10,30 - посрещане
 на официалните гости
– 10,30–11,30 – разглеждане 
 палатите на Gripen и Eurofighter 
– 12,00 – откриване на фестивала
 с демонстративен полет
 на самолет ДАР-1
– демонстрация на
 „Патруй дьо Франс”
– полет на шведски
 изтребител Gripen
– полети на българска
 лека авиация
– демонстрация на група
 „Червените стрели”
 от Великобритания

6 септември (четвъртък)
– 11,00 – демонстрация
 на „Патруй дьо Франс”
– полет на Gripen 
– полети на леката авиация

В БИАФ 2007 ще участват общо 36 самолета, със статичен показ на 
Eurofighter, Gripen, самолети на леката авиация и самолетите на демонс-
трационните групи от Обединеното Кралство и Република Франция  

Ще ги намерите 
на нашия щанд

в промоция

„КРИЛЕ“ ще бъде с вас!
Очаквайте на БИАФ 2007:

– книги

– списания

– плакати

– емблеми

– тениски
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