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Генерал Михов - първият началник на ГЩ в
най-новата история на БА, който приема

на въоръжение западна авиотехника
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Ш ест леки хеликоптера Bell 206B-
3 - четири в учебен вариант и
два за медицинска евакуация -

постъпиха на въоръжение във ВВС на Ре-
публика България през юли и август т.г. Те
са първите летателни апарати западно про-
изводство в българската военна авиация,
закупени след 55-годишно прекъсване, и
първите нови хеликоптери, доставяни на
ВВС от 1991 г. насам. Основната им зада-
ча е да осигурят обучение на курсанти-
пилоти за вертолетната авиация, медицин-
ска евакуация на болни и ранени, свръзка
и ВИП-транспорт. Две от машините са
снабдени с приборно оборудване, съвме-
стимо с очила за нощно виждане.

Оборудваните със съвременна авиони-
ка по западните стандарти хеликоптери
позволяват отработване на задачи за по-
стигане на оперативна
съвместимост с натовски-
те авиации при участие в
учения по инициативата
“Партньорство за мир” и
участие в реални омирот-
ворителни мисии под еги-
дата на ООН. Покупката
на американските хеликоп-
тери има и силно полити-
ческа мотивация - така
България демонстрира с
конкретни дела новата си
външнополитическа ори-
ентация и дава заявка за
разширяване на военно-
техническо сътрудниче-
ство с НАТО, очаквайки
покана за членство в съю-
за след 2002 г. С доставката на шестте хе-
ликоптера България става първата страна
от бившия Варшавски договор (с изклю-
чение на Румъния), която приема на въоръ-
жение хеликоптери западно производство.

Решението на Министерството на от-
браната за купуване на шест леки хеликоп-
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тера Bell 206 е взето в края на миналата
година, а договорът с американската фир-
ма е подписан на 29 януари т.г. Изборът
пада върху хеликоптерите на фирмата Bell
Helicopter Textron, представлявана в Бълга-
рия от Rotsas International Ltd. Изборът на
модела Bell 206 е обусловен от високата
експлоатационна надеждност, отличната
система за следпродажбена поддръжка и
снабдяване с резервни части и не на пос-
ледно място поради ниските директни ек-
сплоатационни разходи на модела - под
$200 за час полет. Първото предложение
от страна на Rotsas International за проджа-
ба на Bell 206 за задоволяване нуждите на
ВВС от нов учебен хеликоптер датира от
началото на 1998 г.

Bell 206 е най-разпространеният уче-
бен хеликоптер на Запад и заема първо

място в световната класация по безопас-
ност на полета сред хеликоптерите от лек
клас с газотурбинни двигатели. Гаранция-
та, която дава фирмата-производител, е
1000 часа нальот или две години календа-
рен срок на експлоатация на всяка от ма-
шините.

Специално за България Bell Helicopter
Тextron прави значителна отстъпка в це-
ната на хеликоптерите. Финансирането на
сделката става по линия на фонд “Отбра-
на” на МО, в който до края на 1998 г. са
събирани парите от продажбата на из-
лишна военна техника и оборудване на
МО,  също така и процент от приходите
от експорта на военната техника, произ-
ведена от български оръжейни фирми.
Цената на шестте хеликоптера и специ-
алното оборудване към тях възлиза на
около  $ 9 млн.

Първите две машини са доставени на
24-та вертолетна авиобаза Крумово на 19
юли т.г., а първите редовни полети в авио-
базата започнаха няколко дни по-късно.
Първият курс за приучване на летци-инст-
руктори ще стартира тази есен, а обуче-
нието на  първите курсанти-пилоти е пла-
нирано за пролетта на 2000 г.

“Клуб КРИЛЕ”
Снимки Александър МЛАДЕНОВ и

Страхил ЛОЗАНОВ

Първите две машини са в специален вариант за медицинска
евакуация

Bell 206 е най-разпространеният лек хеликоптер в света. Директните експлоатационни
разходи за час полет са около $ 200
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С лед седемгодишни проучвания на
различни типове витлови учебно-
тренировъчни самолети от ново по-

коление изборът на ВВС падна върху ком-
бинация от два от моделите на швейцарс-
ката фирма Pilatus Aircraft Limited. Тя е една
от водещите в разработката и производ-
ството на машини от този клас в света и
моделите PC-7MkII и PC-9M са на върха на
класацията на днешния ден. Те имат лета-
телни характеристики, сходни с тези на ре-
активните учебно-тренировъчни самолети
от последно поколение, при три пъти по-
ниски директни експлоатационни разходи
и по-висока надеждност.

Самолетите се използват в 28 държа-
ви и са известни като “производители на
пилоти”. Най-значимите предимства на
машините на Pilatus са експлоатацията по
техническо състояние (по време на жиз-
нения цикъл от над 10 000 часа самолетът
не се нуждае от основен ремонт, а двига-
телят преминава през два основни ремон-
та), големият междуремонтен ресурс на
двигателя (3000-3500 часа) и ниските ди-
ректни експлоатационни разходи.

PC-7MKII е предназначен за първона-
чално и основно (базово) летателно обу-
чение на военни пилоти, а PC-9M е опти-
мизиран за повишено обучение. Двата
самолета бяха официално представени в
България на 30 юни, 1 и 2 юли т.г. на лети-

щата в София, Долна Митрополия и Плов-
див. Наши пилоти, включително начал-
никът на военновъздушното училище
полк. Пенко Андреев, командирът на Кор-
пус тактическа авиация ген.-майор Ди-
митър Цветков, летци-инструктори от учи-

лището и от бойните части, а също така и
курсанти-летци четвърти курс имаха
възможност да полетят на швейцарските
самолети и лично да оценят техните каче-
ства.

Отчитайки тежкото финансово състо-

PC-7MкII бе представен със знаците на българските ВВС

НОВИ УЧЕБНИ САМОЛЕТИ
НА ВВС?
НОВИ УЧЕБНИ САМОЛЕТИ
НА ВВС?
НОВИ УЧЕБНИ САМОЛЕТИ
НА ВВС?
НОВИ УЧЕБНИ САМОЛЕТИ
НА ВВС?
НОВИ УЧЕБНИ САМОЛЕТИ
НА ВВС?
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яние на Министерството на отбраната,
швейцарската фирма предлага изключи-
телно изгодна финансова схема, включва-
ща банков заем и изплащане в тригоди-
шен срок, а също така специално намале-
ние на цената на самолетите, предназна-
чени за България. Приблизителната цена
на PC-9M на световния пазар е US $2,7
млн., PC-7MkII струва около US $2,3 млн.
Директните експлоатационни разходи за
час полет са около US $200-250, часовият
разход на гориво е 230-240 литра.

При благоприятно развитие на съби-
тията преговорите на  Министер-
ството на отбраната и Pilatus ще
стартират през тази есен. При
успешното им завършване първи-
те самолети могат да пристигнат
в България - в 12-а учебна авиоба-
за Каменец, през пролетта на
2000 г. За начало ще се прегова-
ря за четири PC-7MkII и два PC-
9M. Общата необходимост от
учебно-тренировъчни самолети
за начално и основно обучение се
оценява на 18 броя.

На новите самолети бойните
пилоти на ХХI век ще се обучават
да летят и използват авангардно
приборно оборудване и авиони-
ка, отговаряща на стандартите на
НАТО и ICAO. Възможно е дори
пилоти от бойните части, които

се подготвят за участие в международ-
ни учения, да преминат курс на новите
самолети за адаптация към новото при-
борно оборудване за подобряване на
оперативната съвместимост. Възможно
е дори и част от бойните пилоти (осо-
бено тези, които летят на високоманев-
рения изтребител МиГ-29) да поддържат
летателната си подготовка (висш пило-
таж и полети по прибори) на РС-9М, уве-
личавайки по този начин летателните си
часове при сравнително ниски разходи.
За поддържане на летателната подготов-

PC-9М е най-авангардният турбовитлов учебно-тренировъчен
самолет в света днес

Усъвършенстваният РС-7 МкII e
създаден специално по поръчка

на ВВС на ЮАР

ка днес в ескадрилата, въоръже-
на с МиГ-29, се използва реактив-
ният L-39, при който един час
полет е приблизително четирик-
ратно по-скъп.

“Клуб КРИЛЕ”

ФОТОКОНКУРС
“Еър ГРУП 2000” обявява фотоконкурс

“Авиация 1999” за най-добри снимки от
Международния авиофестивал. Могат да
участват всички фотографи-професионали-
сти и любители.

Желателно е форматът на снимките да
е 10х15 cm или 13х18 cm и те да са цветни.
Крайният срок на получаване е 1 ноември
1999 г. на адрес: ПК 11, София 1784, за фо-
токонкурса на “Еър ГРУП 2000”.

Победителите ще бъдат обявени в бр.
12 на “Клуб КРИЛЕ”. Наградите ще бъдат,
както следва:

1. 50 лв.
2. Безплатен абонамент за сп. “Клуб

КРИЛЕ” и Библиотека “Клуб КРИЛЕ” за
2000 г.

3. Безплатен абонамент за сп. “Клуб
КРИЛЕ” или други издания на “Еър ГРУП
2000” по избор.

За всяка публикувана снимка в списа-
нието ще бъде даден хонорар 5 лв.
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Българските авиофенове очакват
още едно авиошоу. На летище Плов-
див на 5 и 6 септември ще можем да
се насладим на много невиж-
дани до днес неща. Подобни
прояви през последните го-
дини стават традиция. Дано,
защото така се напомня на
българите, че е било време,
не много далечно, когато са
имали най-добрата военна
авиация в Източна Европа. И
да се поддържа оня дух, на-
карал майстор Манол да си
сътвори криле и да полети от
джамията-затвор. Все още е
жива надеждата, че не е да-
лече времето на поредното
българско авиационно
Възраждане.

А въздухоплаването и

авиацията на България започ-
ват с демонстрации. През ав-
густ 1892 г. по време на Плов-
дивското промишлено и
търговско изложение френски-
ят въздухоплавател Йожен Го-
дар прави пред хилядно множе-
ство първото издигане с балон
в България...

Осемнайсет години по-
късно руският летец Борис
Маслеников ще разнообрази
сивите ноемврийски дни на
столичани с полетите на своя
самолет “Фарман”-lV...

Двайсет години след мосю

ВЪЗДУШНИТЕ ДЕМОНСТРАЦИИ
В БЪЛГАРСКАТА АВИАЦИОННА ИСТОРИЯ

Годар, на 13 август 1912 г. възпита-
никът на Луи Блерио, поручикът от
българската армия Симеон Петров ще

полети над София за
пръв път с български
самолет. Хилядната
тълпа ще обсади ле-
тището при гара Со-
фия, ще грабне и по-
несе на ръце авиато-
ра от летището до
площад “Света Неде-
ля”...

После идват вой-
ните. Те носят много
слава на българските
авиатори, но и много
мъка след горчивото

поражение на непобедената армия на
зелената маса в Ньой. Обаче победи-
телите, решили да унищожат българ-

ската авиация, не знаят едно
- опитай се да забраниш
нещо на българина и той ще
намери хиляди начини да го
направи. С помощта на наро-
да, на политиците, на динас-
тията, българската авиация
живее, развива се, макар и в
полулегално състояние. И на-
родът обича своите авиато-
ри. Затова летищата, когато
се организират открити за
публика летения, са като маг-
нит, насочен към купчина же-
лезни стърготини. Хиляди
хора с влакове, на файтони и
каруци, “аристокрацията” с
автомобили, с велосипеди, а
голяма част и пешком, се ус-
тремяват към летищата, за

да наблюдават летенията, да видят от-
близо самолетите, и ако имат късмет -
да ги докоснат, да се фотографират за
спомен край тях..

ГЕРГЬОВСКИЯТ ПАРАД НА 6
МАЙ 1937 г.
Един от най-мощните “магнити” е

люлката на българската авиация - Бо-
журище. Близо до столицата, това ле-
тище с поетично име привлича столи-
чани всеки път, когато там се показ-
ват нови самолети или се правят
въздушни демонстрации, на които
българските авиатори и техни гости от
чужбина се надпреварват в летателно

майсторство. На подобни
въздушни представления чес-
то присъства и цар Борис lll, по-
казвайки своята причастност
към идеята за възраждане на
българската авиация в пълна-
та й сила - такава, каквато зас-
лужава да има една страна-пи-
онер в бойното използване на
самолета...

Страстен радетел за мирно
съседство, царят нито за миг
не забравя, че България се на-
мира на Балканите, че за пове-
чето от нейните съседи поня-
тия като “приятелство” и “до-
верие” са доста относителни.

Първото “възнасяне” на балона на мосю Годар на Пловдивското
изложение, август 1892 г.

Подготовка за излитане...

...и “Фарманът” на Борис Маслеников е във въздуха. Ноември 1910 г.
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Затова намира пътища за преждевре-
менно фактическо денонсиране на
Ньойския диктат и за открито създа-
ване на военна авиация. А български-
те военни летци горят от желание да
покажат на народа си какво са научи-
ли в годините на тайна подготовка за
неизбежното възраждане. За да стиг-
нат до Гергьовденския парад...

За този парад от 1937 г. много от
ветераните си спомнят с умиление. На
него цар Борис lll връчва новите зна-
мена на воинските части от сухопътни-
те войски. Въздушните войски ще
бъдат удостоени с тази чест малко по-
късно. На този парад за пръв път над
площада пред катедралата “Св. Алек-
сандър Невски” ще прелетят в строй-
ни групи българските военни самоле-
ти.

В един миг тройка самолети се от-
деля от строя, пикира към площада и

преминава нис-
ко над хилядно-
то множество.
Маневрата пре-
дизвиква бурен
възторг. И забе-
лежката, под-
хвърлена с явно
съжаление от
британския вое-
нен аташе, заб-
равил острови-
тянската си

сдържаност:

“Няма вечни
договори!...”
На 16 юни съща-

та година се ражда
престолонаслед-
никът княз Симеон
Търновски, а на дру-
гия ден над София
летят самолети, на
които е изписано

със старославянски букви Симеонъ
князъ Търновски. А десет дни по-късно
царят в особено тържествена обста-
новка ще връчи бойните знамена на
новосформираните въздушни полко-
ве. После ще дойде войната и на
Въздушните на Н.В. войски няма да им
е до демонстрации и паради...

ВЪЗДУШНИТЕ ПАРАДИ И
ДЕМОНСТРАЦИИ
НА 50-те И 60-те ГОДИНИ
След Втората световна война побе-

дителите отново се опитват да нало-
жат безкрило бъдеще на България
чрез някои клаузи на Парижкия мирен
договор от 10.02.1947 г. Наистина го-
дина-две страната привидно спазва
ограниченията, загубвайки почти 300
бойни самолета, пребазирани в Юго-
славия, която е от “победителите” и
няма ограничения във военната авиа-
ция. Но скоро пада “Желязната заве-
са” и Парижкият мирен договор става
ненужен лист хартия.

Петдесетте години са време на ис-
тински “бум” в развитието на българ-
ската авиация. Тогава въздушните па-
ради на 1 май и на 9 септември са
нещо обикновено. Реактивните изтре-
бители с грохот прелитат над военни-
те паради, по летищата на аероклубо-
вете, покрили цялата страна. Въздуш-
ните демонстрации са често явление.
Ежегодно хиляди младежи и девойки
напълно безплатно се обучават като

През трийсетте години на Божурище често се организират
авиационни празници

Гергьовският парад през 1937 г. слага началото на неприкриваното възраждане на
българската военна авиация

За публиката и тогава е било интересно да се снима около
самолетите

Авиационен празник в самолетна ф-ка “Български Капрони”-Казанлък



12      BIAF ‚99

	 � � � � 	 �

парашутисти, безмоторни и моторни
летци. Те имат какво да покажат на
своите близки и приятели, които
пълнят летищата. Невероятните
български парашутисти от поколени-
ето на Юлия Ангелова, Ангел
Доински, Георги Гълъбов, Ки-
рил Воденичаров и на идва-
щите след тях, майсторите на
фигурния пилотаж с безмо-
торни самолети полковник
Карапанчев, Георги Петров,
Георги Янков, ветеранът-ле-
генда полковник Петко Поп-
ганчев, който демонстрираше
истинските възможности на
нашите “Лаз”-ове, летците-
виртуози “Цъф”, “Тачо” и дру-
ги асове от 18-и изтребителен
полк на Доброславци, които
с МиГ-17Ф правеха чудеса -
това са само малка част от
въздушните артисти, за кои-
то небето над Божурище,
Враждебна, Мусачево бе сце-
ната.

Грандиозните авиационни
паради по случай юбилейните
годишнини от 9 септември
1944 г. събират в небето на
София стотици самолети. За
парада през 1969 г. от СССР
пристигат три ескадрили - Як-
28, Су-7Б и МиГ-21ПФМ, кои-
то дават особен колорит. 47
години след изписването със
самолети на инициалите на
царя, през 1984 г. инструктори и кур-
санти от ВНВВУ “Г. Бенковски” ще из-
пишат числото “40” в небето с реак-
тивните L-29. Флагмани на парадите над
столицата са обикновено самолети от
Разузнавателния авиополк на летище
Толбухин - Ил-28 или МиГ-25...

НОВОТО ВРЕМЕ
И АВИОШОУ-тата
След отпадането на секретността

започва отварянето на летищата за

На пистата в Доброславци МиГ-овете са готови за парадното
излитане. Някъде през 60-те години (сн. архив на автора)

Су-27П от Украйна по време на демонстрационен полет на авиошоуто на
летище Бургас през октомври 1995 г. (сн. Ал. Младенов)

Демонстрационната група на американските ВВС “Буревестниците”
над летище Крумово. юни, 1996 г. (сн. Страхил Лозанов)

посещения, откритите летателни дни.
На тях любителите на авиацията виж-
дат отблизо “кухнята” на един полет,
могат да пипнат още горещите след
полета машини. Сложи се началото и

на нова серия въздушни демонстра-
ции, кой знае защо наречени с доста
принизяващата съдържанието им ан-
глоезична думичка “шоу”. Първото бе
през септември 1991 г. при открива-
нето на Музея на авиацията и ВВС.
На тях присъствието на самолети от
съседни и не толкова съседни стра-
ни стана правило.

Посетиха ни и няколко световно-
известни демонстрационни групи -

“Сините ангели” с F/A-18, “Буревест-
ниците” c F-16С, “Летящите звезди”
със “Супер Галеб”. За съжаление по-
литиката спрямо Русия лишава
българските любители на авиацията

от възможността да ви-
дят невероятните де-
монстрационни групи
със самолети МиГ-29 и
Су-27. Наистина на авиа-
ционния празник на ле-
тище Бургас през 1996
г. наблюдавахме едини-
чен пилотаж на Су-27 от
Украйна, а през 1997 г.
на летище Пловдив на
наш МиГ-29 с руски пи-
лот, но той не може да
се сравни с изживяване-
то на груповите из-
пълнения. Дано при
бъдещите въздушни
празници и руските де-
монстрационни групи
намерят мястото си в
програмата, без това да
се смята като опасно за
духовното здраве на
младото поколение, дис-
кретно възпитавано в
антируски дух . (От кон-
тактите, които имаме с
читатели на възраст 16-
18 години, непомнещи
СССР и тесните връзки
между нашата страна и
Съветския съюз, стига-

ме до заключение, че опитите в тази
посока засега са безрезултатни - Бел.
авт.)

Е, не можем да си позволим праве-
ното на Льо Бурже, Дъксфорд, Фарн-
бъроу, Мосаерошоу, ILA. Но и това,
което се очаква да видим в Пловдив
в септемврийските дни тази година,
ще бъде чудесен подарък за българ-
ските авиофенове.

Инж. Иван БОРИСЛАВОВ
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В програмата на фестивала е вклю-
чен и мегарокконцерт организиран от
продуцентско-консултантска къща
“ЕДИТА”. Той символизира идеята да
превърнем 21 век във век без войни,
във век на любовта!

Ще участват едни от най-известни-
те български рокмузиканти - Милена
Славова, Б.Т.Р, “Сигнал”, “Подуене
блус бенд”, Мариана Пашелиева и др.
Като специален гост от небето се очак-
ва да долети  познатият на всички ави-
офенове, синът на професионален ле-
тец, русокосият ексфронтмен на “Ме-
дикус”- Коцето-Калки!

“ЕДИТА” ЕООД е фирма с реклам-
на, продуцентска, маркетингова и им-
пресарска дейност. Във фирмата рабо-
тят опитни журналисти, специалисти

в маркетинга и рекламата, дизайнери, му-
зикални мениджъри и фотомодели. “ЕДИ-
ТА” е продуцент на авторския документа-
лен филм “Пловдив - послание от вечно-
стта”.

Специално за Втория международен
авиационен фестивал от “ЕДИТА” избра-
ха поредното национално роктурне да за-
почне от летище Крумово разположено
край Пловдив! Какво по-добро продълже-
ние на предишното турне, което, озагла-
вено “Да закърпим небето с любов”, пре-
мина през юли по Черноморието ни при
небивал успех!

Ето какво споделя за фирмата нейни-
ят президент Анелия Дошева:

- “ЕДИТА” означава “Казано е”! Това е
първото и основното! Държим на думата
и името си! Убедени сме, че публиката жа-

дува за хубава българска музи-
ка и очаква с нетърпение всич-
ки изпълнители.

Вълнуващите срещи с млади-
те хора в над 40 града на Бълга-
рия ни дават увереността, че с
българските песни посланието
за национално самочувствие и
духовно възраждане достига до
тях още по-емоционално.

Какво повече от това да ви-
диш резултата от своя труд - с
послание, изпято в песен, хора-
та ни вярват повече!

Участието ни и в BIAF’99 ни

приближава още по-силно към новото хи-
лядолетие. Нима има по-добро от това да
го посрещнем в полет и с песен?!

Очаквайте ни - ние ще бъдем с Вас” !
  Валентин ЦВЕТАНОВ

Данчо Караджов гори от радост,
че ще пее за своите авиофенове

Васко Кръпката на фона на небето

Б.Т.Р. вървят уверено към XXI век
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Групата е създадена
през 1998 г. и до нашия
фестивал има седем
участия в авиошоута.
На най-голямото авио-
шоу за бойни самолети
RIAT’98 във Феърфорд,
Великобритания през
юни м. г. “Волтиж Вик-
тор” спечелва награда-
та “Сър Дъглас Бей-

Военновъздушните
сили на Франция ще се

представят с два изтре-
бителя “Мираж F1С” -
групата “Волтиж Вик-

тор” от ескадрила 3/33
“Лорей”, базирана в

Реймс. Те ще представят
зрелищен групов пилотаж

в двойка.

“ВОЛТИЖ
ВИКТОР”
VOLTIGE VICTOR

Изтребител “Мираж F1C” на ескадрила 3/33 “Лорей”

Двуместен “Мираж F1В” във
вертикален набор

Двата самолета на “Волтиж Виктор” при рулиране
преди началото на пилотажа

международния авиационен фе-
стивал. Демонстрационната
програма с продължителност 10
минути се извършва на скорос-
ти между 270 и 850 km/h при
претоварвания между 4 и 6 g.
Минималното разстояние меж-
ду самолетите при груповия пи-
лотаж е 2-3 m.

Командир на групата е капи-
тан Фредерик Понтайие с 3000
часа нальот, 1800 от които на
“Мираж F1С”. Воден е капитан
Томас Стефан с нальот 2500

часа, 1500 от които на “Мираж F1”.

Тактико-технически данни на
самолет “Мираж F1C”:

Размери, m
- дължина 15,33
- разпереност 8,44
- височина 4,49
Маса, kg
- макс. излетна 14 900
- норм. излетна 10 900
- празен самолет 7400
Скорост, km/h
- макс. при земята 1470
- макс. на височина 2335
Таван, m 20 000
Далечина на полета с доп. горивни
резервоари, km 3300
Боен радиус на действие, km 900
Максимална маса
на бойния товар, kg 4000
Въоръжение във вариант изтребител:
2 вградени 30-mm оръдия DEFA 553 с
боезапас от 135 снаряда всяко, две ра-
кети “въздух-въздух” със средна дале-
чина на стрелбата Super 530F и две ра-
кети с малка далечина на стрелбата
Magic-2.

дър” за висш пилотаж на група бойни са-
молети. Франция участва за първи път в
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Създаването на демонстрационната
група на турските ВВС започва през 1992
г. в 3-а реактивна авиобаза Коня в състава
на 132-а ескадрила.  След месеци на уси-
лена подготовка групата постига висока
слетяност с изтребители NF-5А.

Първото официално представяне е през
лятото на 1994 г. по време на официална
церемония на авиобаза Диарбекир. Така
“Турските звезди” амбициозно заявяват
своето съществуване като най-младата во-
енна пило-
тажна група
в света.

Основ-
ното пред-
назначение
на “Звезди-
те” е да по-
вишат ими-
джа на ВВС
на Турция
пред обще-
ствеността
в страната
и чужбина,
а също така

да заздравят доверието на турския на-
род във ВВС на страната и да създадат
интерес към военната авиация сред мла-
дежта.

“Турските звезди” е една от няколко-
то групи в света, която лети на свръхзву-
кови изтребители. В демонстрациите се
използват седем самолета, докато всич-
ки други се ограничават до пилотаж с
шест машини. В зависимост от метео-
условията и мястото на показа програ-
мата на “Звездите” включва формация
“делта” от седем самолета, специална
формация от четири самолета и соло-
формации от един плюс три самолета,
които изпълняват общо 20 фигури за
време от 25 минути.

Офицерският състав на групата се
състои от 13 души, от които един е ко-
ментатор, един отговаря за връзките с
обществеността, а останалите са бойни
пилоти. Мотото на “Турските звезди” е

Тактико-технически
характеристики на самолет
F-5A (NF-5А)
Размери, m:
- дължина 14,70
- разпереност 7,70
Маса, kg
- празен 3668
- максимална излетна 9380

Скорост, km/h
- макс. при земята 1220
- макс. на височина 1487
Таван, m 15 400
Далечина на полета, km 2600
Радиус на действие, km 890
Въоръжение: Във вариант изтреби-
тел - две вградени 20-mm оръдия с
280 снаряда всяко плюс 2-4 ракети
за близък въздушен бой AIM-9. Във
вариант изтребител-бомбардировач
самолетът може да носи неуправля-
еми бомби и ракети с обща маса
1600 kg на четири подкрилни и един
подтелен възел.

Подполковник Ахмет
Цивелек, командир на

групата

“Мир вкъщи и
навън”!

К о м а н д и р
на “Турските
звезди” е 39-го-
дишният под-
полковник Ах-
мет Цивелек,
който има на-
льот от 4100
часа.

“ТУРСКИ ЗВЕЗДИ” TURK YILDIZLARI“ТУРСКИ ЗВЕЗДИ” TURK YILDIZLARI“ТУРСКИ ЗВЕЗДИ” TURK YILDIZLARI“ТУРСКИ ЗВЕЗДИ” TURK YILDIZLARI“ТУРСКИ ЗВЕЗДИ” TURK YILDIZLARI
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Икар ер форс, Ръководство на

въздушното движение, Авиокомпания

“Балкан”, Сименс , Булгаргаз, Четком -

Тетевен, Хемус Ер, Сокове Куинс,

Скорпион Ер, Хели Ер, Летище Пловдив -

АД, Мотопфое, Ротсас Интернешънъл,

Летище София, Текстрон, Телевизия

Пловдив, Асенова крепост - Асеновград,

Комбинат за цветни метали - Пловдив,

Ален мак - Пловдив, Вега ерлайнс, BF

карго, ВЗД “Армеец”, Интендантско

обслужване ЕАД, Терем ЕАД, Дунарит АД,

Българска федерация по въздушни

спортове, Паркхотел “Санкт Петербург”

АД, “Геров” АД, Летище Бургас

СПОНСОРИ НА
ФЕСТИВАЛА

Генерален спонсор

ÅÄÈÒÀ
Ïðîäóöåíòñêà êúùà

DaimlerChryslerAerospace

Съгенерален спонсор

MOTOR

IBCOL

SJ30-2 - бизнесджет
с високи характеристики,
но с 3-4 пъти по-ниска цена
от тази на конкурентите

Първите SJ30-2 ще бъдат доставени
на клиенти в началото на 2001 г.
Досега има 142 твърди поръчки за
самолета, 30 от които са от Европа
(снимки SSAC)

Поглед към приборното табло, оборудвано с авионика Honeywell
Primus 1000
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Sino Swearingen е фирма все още е малко
позната на широката публика у нас. Амбиция-
та на нейния основен представител за Цент-
рална и Източна Европа - германската фирма
IBCOL,  е да популяризира нейните самолети,
които днес се радват на изключителен инте-
рес в САЩ и Европа.

Sino Swearingen Aircraft Company е базира-
на в Сан Антонио, Тексас, с основен предмет
на производство бизнесджетове от средния
клас, които се отличават с високо качество и
ниска продажна цена. Всичко това се допъл-
ва от много добре развита мрежа за под-
дръжка и доставка на резервни части по це-
лия свят. Фирмата е създадена през 1995 г.
от обединението на Sino Aerospace International
Inc. и Swearingen Aircraft Incorporated.  Най-но-
вият продукт на фирмата е седемместният
двудвигателен SJ30-2, на който за първи път в
света се прилагат новите двигатели Williams-
Rolls FJ44-2A.

При създаването на SJ30-2 е преследвана
стратегия за конструиране на бизнесджет, кой-
то да има сходни характеристики със своите
конкуренти, но продажната му цена да е 3-4
пъти по-ниска. Това ще позволи на все по-го-
лям брой компании да придобият собствен,
относително евтин фирмен самолет, който да
съчетава всички положителни качества и да
осигурява необходимия комфорт на пътници-
те.

Явно тази стратегия е дала много добър
резултат, тъй като по време на пресконферен-
цията на фирмата в Бурже по време на тазго-
дишния Салон Sino Swearingen анонсира 142
твърди поръчки за SJ30-2 - 30 от Европа, от
които 10 от Германия, 6 от скандинавските
страни, 6 от Великобритания и 2 опции от Тур-
ция.

Всичко това дава основание да се каже,
че самолетът вече е предизвикал значителен

интерес и ще намери своя
пазар в условията на изклю-
чително силна конкуренция
от фирми като Cessna,
Beechcraft и много други ут-
върдени имена в производ-
ството на бизнесджетове в
света. Цената на SJ30-2 към
октомври 1998 г. е $ 4,2 млн.
За сравнение - самолет от
същия клас, например Cessna
Citation X, струва $ 16 - 17
млн.

Към днешна дата завър-
шват изпитанията на самоле-
та със двигател Williams-Rolls
FJ44-2A. Достигната е макси-
мална скорост, по-голяма от
М=0,8, а най-икономичната
скорост съответства на
М=0,78.

Сертификацията на само-
лета по FAR-25 се предвиж-
да да приключи в края на
2000 г., а първите доставки

за клиенти са предвидени за  началото на 2001
г.

SJ30-2 е развитие на предишния самолет
на фирмата - SJ30-1, разработен в началото на
1988 г. от известния американски конструк-
тор Ед Суеринген. Както всяко ново начина-
ние, и SJ-30-1  среща проблеми с финансира-
нето, но на този етап се включва тайванската
компания Sino Aerospace Investment
Corporation, която финансира проекта с $200
млн.

SJ30-2 използва двигателите Williams-Rolls
FJ44-2A с максимална тяга 1035 kgf. Те са по-
нататъшно развитие на модела FJ44-1 с тяга
855 kgf, приложени на първия вариант на са-
молета SJ30-1. Новите двигатели позволяват
скоростта на полета да се увеличи и макси-
малната скорост да съответства на М=0,83.
Максималната далечина на полета е 2500 nm
(4630 km). Цената на SJ30-2 е малко по-висока
от тази на лидера при леките бизнесджетове
- Cessna Citationjet, но “тексасецът” е по-бърз,
лети по-високо и има по-голяма далечина на
полета. Според президента на Sino Swearingen
Джак Брейли “… eдин купувач не се двоуми
много-много, когато става въпрос каква кола
да избере - “Шевролет Корвет” или “Кадилак”.
В 90% от случаите той избира “Корвет”. Ние
сме “Корвет”-а на бизнесджетовете“.  Според
Брейли SJ30-2 ще заинтересува пилоти, на ко-
ито “им е омръзнало да се влачат със турбо-
витловите си самолети”, а така също и по-мал-
ките компании, които имат нужда от транс-
порт от източното до западното крайбрежие
на САЩ. За да си позволят такъв бизнесджет
вчера, те трябваше да похарчат $10-12 млн.,
но днес могат да си позволят SJ30-2 на три
пъти по-малка цена.

Коментирайки комфорта, който новият са-
молет предлага, Брейли посочва: “ ...ние на-
правихме самолета толкова комфортен, кол-
кото можахме, и мислим, че той напълно от-

говаря на всички критерии.” За това спомага
и херметизираната кабина, която позволява
да се поддържа налягане, съответстващо на
морското равнище, до височина 41 000 фута
(12 300 m).

Прототипът на SJ30-2 полита за първи път
на 4 септември 1997 г. и до момента е из-
вършил полети с обща продължителност над
300 часа. Предвижда се да бъдат построени
общо 5 прототипа за различни изпитания,
като първите три ще бъдат произведени в Сан
Антонио, а другите два - в новия завод на ком-
панията в Мартинсбърг, Вирджиния.

Оборудването на кабината е на най-съвре-
менно равнище и осигурява както комфорта
на пътниците, така и на екипажа. SJ30-2 раз-
полага с най-съвременна авионика - комплек-
са Primus Epic, разработен от фирмата
Honeywell. В него влизат: три цветни дисплея
на течни кристали с размери 203х254 mm, на
които се изобразява цялата необходима по-
летна и навигационна информация, 2 бордо-
ви компютъра IC-615, два компютъра на сис-
темата за въздушните сигнали, метеонавига-
ционен радар Primus 331 и комуникационна
система Primus II.

Може да се каже, че по много добрите ле-
тателни характеристики, високото качество,
комфорта и високотехнологичното си прибор-
но оборудване SJ30-2 не остъпва по нищо на
своите конкуренти, а изключително атрактив-
ната му цена ще му осигури един добър при-
ем и на трудни пазари, като например в Из-
точна Европа.

Да създадеш самолет, който
по нито една характеристика
не отстъпва на най-съвремен-

ните бизнесджетове в света, е
сериозно предизвикателство. И

ако това стане при 3-4 пъти
по-ниска  цена от тази на кон-

курентите, е истински успех. В
това отношение може да се

каже, че инженерите от амери-
канската фирма Sino Swearingen
(“Шино Суеринген”) създадоха

продукт с изключителна конку-
рентоспособност, с високи

летателни характеристики и
ниска цена.

Явор ПЕТРОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
SINO SWEARINGEN SJ30-2

МАСА И РАЗМЕРИ
Дължина 14,3 m
Височина 4,34 m
Разпереност 12,9 m
Площ на крилото 17,72m2

Максимална излетна маса 5987 kg
Максимална маса при кацане 5688 kg
Маса празен 3493 kg
Максимален горивен обем 2710 литра
ДВИГАТЕЛ 2 x Williams-Rolls FJ44-2A

с максимална тяга по 1035 kg
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Крейсерска скорост М=0,8
Най-икономична скорост М=0,78 (828 km/h)
Далечина на полета с горивни
резерви за 45 min 4760 km
Далечина на полета по
NBAA/IFR (1 пилот и 3 пътници) 4630 km
РАЗМЕРИ НА КАБИНАТА
Дължина 3,81m
Височина 1,31 m
Ширина 1,43 m
Обем 9,36 m3

Вместимост 1 пилот + 6/7 пътници
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