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БЪЛГАРСКИЯТ ВЪЗДУШЕН ПОТЕНЦИАЛ
И БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ
ВБЕСАКЪШ А1К РОТЕОТ1АБ
АN^ ТНЕ ВА^КАN \УАК8
Стремежът на българите към овладяване на небето съвпада и
е родолюбивите им идеали за обединение на отечеството. Това е
една от причините за бързото изграждане на структури към армия
та, даващи основание на тях да се гледа като система от компонен
ти, е помощта на които да се изпълняват задачи в интерес на воен
ното и държавното ръководство чрез реализиране на определен по
тенциал във въздушното пространство. Обстоятелствата и дадено
стите на възрожденския дух провокират събития, с които народът
ни може да сс гордее и които ни нареждат сред водещите авиацион
ни държави.
к к к

Покоряването на българското небе започва с демонстрацион
ното издигане на сферичен балон през 1892 г. в Пловдив на Първото
международно изложение. Световно известният въздухоплавател
Еужен Годар сс отправя в небето няколко пъти със своя „Ьа Ргапсе“,
като в гондолата освен него са и неколцина българи, осмелили се да
съпреживеят емоцията на полета. Двама от тях са офицери - пору
чик Костадин Кънчев и подпоручик Васил Златаров [1].
В тези пионерски години за световното въздухоплаване
българските политически и военни лидери се стараят да следват
хода на общото схващане за появилите се възможности от използ
ване на въздушното пространство за нарастване военната мощ на
държавата. Едва са направени изводите от ефективността на дейст
вията на първите балонни подразделения в колониалните войни от
края на XIX и началото на XX век, на 20 април 1906 г. в България с

Ви1§апап 8Гпуш § ю сопциег ГЬе $юе$ сотсШ еб ший раГпойс
ЮеаКз ой ипШп§ гЬе РагЬег1апс1. ТЬК \уа8 опе ой ГЬе геазопя Ъейппс! гЬе
гарЮ етег§епсе ой агтес! зПисШгея \уЬюЬ т а у геазопаЬ1у Ье ге§агбес1
а8 сотропепЩ ой ап ром/ег. ТЬеу а11о\уес1 ГЬе аГГаттепГ ой тШГагу апс!
ро1Шса1 Ш8Й8 апс! ге1еа8ес! а теавиге ой ап роГепйак ТЬе сйсшшГапсез
апб 8р 1гП ой ГЬе П те ргоуокес! еуепГ8 ой \уЬюЬ Ви1§аг8 т а у Ье ргоиб,
апс! \уЬюЬ гапкес! Ви1§апа а т о п § гНе 1Ьеп-1еасЪп§ ап ро\уег8.
к к к

ТЬе сопс]ие81 ой ГЬе Ви1§апап 8к1е8 Ье§ап \уйЬ <Зетоп8ГгаГюп
8рЬепса1 ЬаПооп ЙП§ЬГ8 а! ГЬе 1892 Рн8Г 1пГегпаГюпа1 ЕхЬШШоп т
Р1оусЬ у. \Уог1с1-гепо\упес1 аегопаШ Еи§епе Ообагб Юок т гЬе айг 8еуега1
П тез т 1д18 Ьа Ргапсе. 5еуега1 Ви1§аг8 багеб раггаке т ГЬе 8еп8айоп ой
йП§Ьг, тс1исПп§ Г\уо оййюегз: РогисШк (РнъГ Е1еиГепапГ) КозГасИп
КипсЬеу апс! Рос1рогисШк (8есопб Е1еиГепапг) Уа8Й 21аГагоу [1 ].
1п гЬе8е рюпеепп» аегопаиОса! уеаг8, Ви1§апап ро1Шса1 апс!
тШГагу 1еас1ег8 8ои<*Ьг Го 8Гау аЬгеа8Г ой сопсерГз ой Но\у ГЬе ап соию
Ье И8ес1 Го йиггЬег паПопа1 ро\уег. N 0 80опег Ьаб апа1у8е8 Ьееп тас1е
ой гЬе еййеейуепезз ой рюпеепп§ ЬаПооп ипПз т сою та1 сопйПсЩ т
ГЬе 1аГе 19гЬ/еаг1у 201Ь СепГигу, гЬаГ Зи ргете ЕсПсГ N 0 28 ой 20 АргП
1906 сгеаГеб ГЬе Аегопаийса1 Ои1е1ете (8чиас1 \упЬ Р1аГооп гапк) а8
раг1 ой ГЬе КаП\уау Огщта (ВаПайоп) [2]. СарПйп Уа8Й 21аГагоу,
\уЬо Ьаб §габиаГес1 йгот ГЬе 8г Ре1егЬиг<* АегопаиПса1 8 сЬ о о 1 т 1902,
\уа8 арротГеб Го с о т т а п б ГЬе итГ [3].
1шиа11у ГЬе Ои1е1ете Ьаб ап о1(1 360 сиЬш теГге зрЬепса1
ЬаПооп, Ш 8икес1 Го оЕзегуаПоп йгот Ье1§ЬГ8 ехсеесЪп^ йоиг ог Пуе
3

Балонът „Ьа Ргапсе“ е най-голямата атракция на Пловдивското изложение през 1892 г. (фотоархив Найден Дичев)
ТНе ЬаПооп 1м Ргапсе: йгеа1е81 аИгасИоп а11Ье 1892 Р1оусНу Е хМЬШоп (ркоЮагсккек НауЛеп О ккеу)
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Височайши указ № 28 е създадено Въздухоплавателно отделение
към Железопътната дружина [2]. Реално то съществува от месец
по-рано с развърнат щатен състав от 37 души, от които двама офи
цери и трима подофицери. За командир на тази първа българска
въздухоплавателна единица е назначен капитан Васил Златаров,
завършил през 1902 г. Петербургската въздухоплавателна школа [3].
Първоначално в подразделението се числи един стар сфери
чен балон с обем 360 куб. м, с който трудно се води наблюдение от
височини над 400-500 м. Освен това липсва и голяма част от об
служващия инвентар. Мерки за подобряване на положението са взе
ти едва през 1911 г., когато от Франция е закупен нов сферичен
балон тип „ОобагсГ с обем 640 куб. м. Некачествено изработеният
летателен апарат и трудностите по сделката принуждават българ
ските власти да търсят решение на проблемите със свои сили и сред
ства. В началото на 1912 г. с материали от Русия е изработен първият
български сферичен балон, кръстен на столицата на младата държа
в а - „София- Г ‘.Той е с обема и конструкцията на армейски „Ообагб“.
Освен това започва целенасочена подготовка на въздухоплавател
ния и техническия състав на формированието за изпълнение на за
дачата по воденето на наблюдение и рекогносцировка от въздуха.
Първите български офицери завършват Въздухоплавателната школа
в Санкт Петербург (Русия), а след 1911 г. в самото отделение се
организират курсове за подготовка [4].
Не остава без внимание от страна на българските военни ли
дери и развитието на авиацията. Военните учения във Франция,
Германия, Англия, Русия и първите опити да се използва самолетът
като бойно средство във Френска Северна Африка и Триполитания
[5] затвърждават мнението на политическите и военните среди,
подготвящи войната с Турция за освобождаване териториите с ком
пактно българско население от чуждо владичество, че авиацията е
едно от първите средства, с които може далеч по-бързо и ефектив
но да се постигне победата в боя и операцията. В края на 1911 г. в
М инистерството на войната на Царство България се правят разче
ти за създаването и летателната подготовка на първото авиационно
подразделение на държавата - аеропланното отделение. Отпуснати
са 160 000 лева за закупуването на 5 аероплана френско, английско

Васил Златаров - бащата на българското въздухоплаване
(фотоархив Найден Дичев)
Уа$П Х1а1аго\: ГаФег оГ ВиЦапап аегопаийсз
(рко1оагсМ\е& Nауйеп Пгскеу)

Мрели едно от поредните издигания на Еужен Годар в българско небе. В гондолата заедно със знаменития въздухоплавател са младите български
офицери поручик Константин Кънчев и поручик Васил Златаров (вдясно) (фотоархив Найден Дичев)
Р пог 1о опе оГЕицепе Сос1агсГ§ а$сеп(8 т 1 о 1Ье Ви1дапап зку: СЬе Гатош» аегопаи! 18 ,)ошес1 Ьу уоипц Ви1цапап оШсегв РогисШк Коп8(ап(ш КипсЬеу апй
РогисШк УазП 21а1аго\ (пдМ) (рко1оагсШуе$ Науйеп Нгс/геу)
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Въздухоплаватели от Балонното отделение преди занятие в началото на 1909 г. (фотоархив МО)
ВаНооп ОиМ ете аегопаи!$ ЪеГоге ехега8е8 ш 1909 (р\ю1оагс1те$ М ой)

7

Фотографията е запечатала мига преди поредното учебно издигане на първото българско въздухоплавателно формирование (фотоархив МО)
ТНе Ш81ап1 ЬеГоге уе1 апо(Нег (гашшц азсеп! Ьу 1 ВаНооп 0(с1е1еше (рко1оагс\ше$ МоВ)

8

По подобие на изпитанията в Русия и в българските войски се про
веждат опити с хвърчила за наблюдение на противника. Те не са
така продължителни и успешни и не достигат до издигането на чо
век във въздуха с подобен тип летателен апарат
(фотоархив Найден Дичев)
КВе Пуш§: аЛег Ки$5пап ехрептеп*8, Ви1§апап 1'огсех а1§о {пей *о и$е
кВе8 Гог аеп а! оЬвегуаНоп. ГПйЬ18 луеге 8Йоге апй 8*оррей ЬеГоге
таппес! (е8(8 (рНо(оагс1й\>ех А1ауЛеп ТУьсНех)

Развърнатата газостанции пълни един от първите летателни апа
рати в щата на балонното отделение. Офицерът наблюдател вече е
заел мястото в гондолата (фотоархив Найден Дичев)
А ца§ 1П81а11а1юп Ш18 опе оГ 1Ье ВаНооп ОМе1еше’8 Пг81 сгаН: 1Ье
ОЬяегуег ОШсег Ьа8 1акеп Ь18 р1асе т 1Не §опс1о1а
(р)юи>агс}те$ ИауЛеп О ккеу)
2. Въздушната мощ на Царство България, част I

9

Сглобяването на елементите на първия български балон се извършва в помещенията на Военното на Негово Величество училище (дн. Военна академия
„Г. С. Раковски“) (фотоархив МО)
А$$етЬ1т2 (Ье Г1г$* Ви1§апаи ЬаНоои т ргеп те$ оГ Н 18 Ма]е81у’8 МПкагу 8сНоо1 (*о(1ау 1Не \Уаг СоИе^е С 8 К а ю т М ) (рИоЮагсМуея МоО)
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Знаменитият руски пилот Борис Маслеников по време на един от демонстрационните си полети през ноември 1910 г. Със своя „Г агтан“ IV той извършва
множество летенин, опровергавайки твърдението на Луи Блерио (дадено след неуспешен опит да излети от летище край Цариград), че Балканите не са
подходящи за развитието на авиацията поради особеностите на атмосферата. В един от тези полети в качеството си на пътник във въздуха е българският
цар Фердинанд. Неговият пример последват князете Борис и Кирил, демонстрирайки своята смелост (фотоархив Найден Дичев)
Кагшш8 Кизмап рИо1 Вопв Ма§1еткоу Ииппц а с1етоп81гаИоп Ш §Ь 1т 1ЧоуетЪег 1910: Не т а к е а ти1Шис!е о1‘ ПщЬГя, сНяргоунщ Ьош8 В1епо1\ с1а1т Ща!
Фе Ва1кап§ меге ишш1аЬ1е Гог алзайгщ с1ие 1о а!то8рЬ епс ресиНагШев (Фе ГгепсЬтап Ьас! ГаИек 1о !аке оГГа! Соп81апИпор1е). А раяяепцег оГ М а§1етко\’8
ма8 Ви1§апа’8 Тваг ГегсНпапИ, \уЬо8е ехатр1е мая ГоПоиес! Ьу Рппсея Вопв апс! К1гП (рко1оагскюе$ Маудеп Н ккеу)

и германско производство и за подготовката на 13 пилоти и 6 меха
ници в тези страни, а двама балонисти заминават за Русия [6].
Първи завършват обучението си офицерите, изпратени във
Франция. Те стъпват отново на българска земя през юли 1912 г.
Малко след тях пристига и първият закупен от държавата самолет
„В1епоТ‘ XXI. На 13 август 1912 г. е него извършва полет поручик
Симеон Петров, който е и първият българин, пилотирал самолет в
родното небе [7].
Събитието дава възможност наличните минимални сили на
зараждащите се компоненти на българската въздушна мощ да бъдат

Нипбгес! т е б е я . Могеоуег, т и с Ь яиррогПп§ туепЮ гу шая аЬзеШ.
Меаяигея 1о тзргоуе Фе яйиаИоп оп1у с а т е т 1911 \уйЬ Фе ригсЬаяе
Ггот Ргапсе оС а пе\у ярЬепса1 Сос1агс1-1уре 640 сиЬ1с те1ге ЬаИооп.
Ношеуег, 118 роог циаШу, апс! ФШсиШея \у1ФФе ггапяаейоп, сотреПес!
Фе Ви1§апап аиФопйея 1о ге1у оп Феш о \ у п я1геп§Фя апс1 ге8оигсе8
Фг 1'игФег яоюбопя. Еаг1у 1912 8а\у Фе сопябисИоп оЬ Ви1§апа’я ПгяГ
8рЬепса1 ЬаИооп 1'гот Кияя1ап-яиррНес1 та(епа1з. ТФя \уа8 п а т е б Фе
З о б а -1, абег Фе уоип§ пабоп’я сарПаИ бя уо1ите апб бея1§п \уеге
Фо8е о!' ап а г т у Ообагб ЬаИооп. МеапшЬПе гЬе Ои1е1ете Ье^ап
сопсеПеб б а т т § о!' И8 аегопаи(я апб 1есЬтс1ап8 т Фе аПя оГ аепа!
11

Първите български пилоти в школата на Блерио в Етамп (Франция), от ляво на дясно: поручик Христо Тонракчиев, поручик Кръсти» Самсаров (лети
в школата на „ 8 о т т е г “ в М урмелон), поручик Димитър Сакеларов, поручик Симеон Петров, Луи Блерио, поручик Стефан Калинов, поручик Никола
Манков (по-късно заминал за Вилакур, за да лети на „Уо18ш“), старши подофицер Иван Плагников, поручик Никифор Богданов (фотоархив МО)
ТЬе Пг81 Ви1§апап рПо!8 а11Ье В1епо1 8сЬоо1 т Е1ашре8: «гот 1еЙ 1о п§Ь1, РогисШк Нп81о Торгакс1иеу, РогисШк Кги8*ш 8аш8агоу (аКо а цга(1иа1е
0Г *Ье 8 о т ш ег 8сЬоо! а! М игтею п), РогисШк ЕМтйаг 8аке1агоу, РогисШк 81теоп Ре1гоу, Ьош8 В1епо1, РогисШк 81еСап КаПпоу, РогисШк №ко!а Мапкоу
(1а1ег с!е(аПес1 1о УШапсоиП 1о Пу Уо18Ш8), 51атШ Ройофсег (8ешог 1ЧСО) Ь а п Р!а1шкоу, РогисШк МкИог Во§с1апо\ (ркоЮагсШгеа МоР>)
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Поручик Симеон Петров пред любимия си
моноплан „В1епо*“ но време на обучението
си в школата на Луи Блерио
(фотоархив МО)
РогисШк 8нпеоп Ре1го\ \\ИИ ИБ Гауоигйе
В1епо1 шопорюпе йиппц (га ш т § а! Ьошв
В1епо1’8 §сЬоо1
(рко1оагс!ше$ Мо1>)

въведени в разчетите на командно-щабните учения и полевите ма
неври на войските и щабовете. Първото учение на карта, в което и
двете страни разполагат е авиационни подразделения (флотилии),
се проиграва през април 1912 г.[8] По време на Шуменските мане
ври (7 -1 0 септември 1912 г.) инженерната дружина практически
отработва воденето на въздушно разузнаване на противника и ме
стността. Това става с помощта на балонното отделение (е балон
„С офия-1“), придадено към отбраняващите се, и наличните сили на
сформиращото се аеропланно отделение („В1епоГ XXI и пилотите
поручици Симеон Петров, Христо Топракчиев и Никифор Богда
нов), придадено към нападащата страна. Резултатите от въздушно
то разузнаване след няколко издигания на балона и единствения

оЬвегуабоп апс! гесоппагяяапсе. Ви1§апап
оШсегз \уеге с1е1аИес1 1о 1йе 51 Ре1егЬиг§
АегопаиПса1 5сЬоо1 апс1 1 г а т т § соигзев
\уеге гип \уйЬш 1Ье ипП Ргот 1911 [4].
ТЬе Ви1§апап тП п агу а1яо яШуес!
аЪгеая! о!' ау1аОоп б е у ею р т еШ ъ .
Мапоеиугев т Ргапсе. Оегтапу, ВгПат, апб
В и 881а, апб Ше Пгя! а и е т р 1 8 № и8е
аегор1апе8 т с о т Ь а 1 т РгепсЬ МоггЬ АГпса
апс! ТпроШ ата 15] \уеге по1ес1т Ви1§апа.
А1 а Нгпе \уЬеп роНпс1ап8 апс! 8о1сйег8 \уеге
ргерапп§ \уаг оп Тигкеу Ш НЬега1е сотрас!
Ви1§апап агеая, Шеяе а«етр18 уаИбаШс! Ше
у1е\у Ша1 аУ1айоп \уая а теап 8 оР аШипт§
гпоге гарШ апб еРРесОуе Ьаи1е апб
орегайопа1 яирепогйу. 1п 1а1е 1911, Ше Вч1§апап М ш яЬу о! \Уаг Ье§ап
аяяеяят^ Ше ршайуе Ьис1§е1Рог еятЪИяЬт^ апб орегаНопа11гатт§ о!
ап Аегор1апе ОШе1ете. ЕуепШаИу 160,000 1еуа \уа8 сЙ8Ьиг8ес1 Рог 1Ье
ригсЬаяе оР Буе РгепсЬ, ВгШзЬ, апс1 С егтап аегор1апе8, апс! Рог 1Ье
1 г а т т § оР 13 рПо18 апб 81Х тесЬ аш ся Ьу Ше тапиРасШгегз; 1\уо
Ьа11ооп1818 \уеге яеп1 Ю Р.ияя1а ]6].
ТЬе оШсег8 я е т Ю Ргапсе со тр ю ш б Шеш 1 г а т т § Рг81 апб
геШгпес! ю Ви1§апа т Ли1у 1912, яооп 1о Ье Ро11о\уес1 Ьу Ьзе Пгя1 В1епо1
XXI. РогисШк 51теоп Ре1гоу Р1е\у ЙЙ8 т а с Ь т е оп 13 Аи§ия1 1912,
Ъ е с о т т § 1Ье Рг81 Ви1§аг Ю рПо1 ап аегор1апе оуег Ви1§апа [7].
ТШя е у е т а11о\уес1 Ше т е а § г е геяоигсея оР гЬе е т е г § е т
сотропеШ я оР Ви1§апап а1г ро\уег (о еп1ег 1Ье са1си!аЬопя оР С о т т а п б
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Поручик Пеню Попкръсгев е заел
мястото си в учебния биплан
„\\п ц Ь (‘\ Снимката е направена
в късното лято на 1912 г. на едно
от берлинските летища
(фотоархив Найден Дичев)
РогисМк Реши Роркш 8(е\ зШшд т а
\Уп§М (га тег: (Не рНо(о \\а8 (акеп т
(Не 1а(е 8 и т т е г оГ 1912 а( а ВегНп
а1г11е1с1 (рМНоагсМхех Кауден Огскех)

полет на самолета са докладвани от началниците на Инженерните
войски на двете групировки [9]. Така се натрупват първите позна
ния в областта на използване на въздухоплаването и авиацията в
интерес на сухопътната операция.
Обявяването на мобилизацията на 17 септември 1912 г. за
варва подготвено и попълнено по щат въздухоплавателното отде
ление в състава на Техническия парк на Железопътната дружина от
Инженерните войски. В него се числят 81 души и два сферични
балона („Ообагбь‘ и „С оф ия-Г‘), които обаче не отговарят на изиск
ванията за водене на ефективно наблюдение от въздуха. Причини
те са, че не могат да се използват от височини по-големи от 600 м и
издиганията им силно се ограничават по отношение силата на вятъ14

апс! 8(а1Т ехегс 18ея, апс! а г т у апб
8(а1Т Ее1б тапоеиуге8. ТЬе йг8( т а р
ехегсше т \уЬ1сЬ Ъо1й шбея \уеге
р гстб еб мШЬ ау1айоп и т(8 (я!у1ес1
фоГШсМ) \уая сопбисШб т Арп1
1912 [81. О и п п § (Ье 8 и т е п
тапоеиугея оГ 7 (о 10 8ер(етЪ ег
1912, (Не Е п § т е е г Оги]'та
со п б и с(еб
ргасП се
аег1а1
г е с о п п а 18яапсе
апб
(е гга т
оЬяегуабоп. ТЬе ВаНооп ОиМете ’у
8оЕа-1 Пе\у 1ог (Не беЬепсе, \уЬПе
(Не па^сеШ Аегор1апе ОиМете (опе
В1ег(о( XXI апб Рбо(8 РогисМк
8ппеоп Ре(гоу, РогисМк Нп8(о ТоргаксЬнеу, апб РогисМк №кИЪг
Во§бапоу) Г1е\у !'ог (Ье а((аск. ТЬе с о т т а п б е г я оЬ (Не 1\уо 81бе 8’
еп § тееп п § иш(8 героНеб геяи1(8 Ггот 8еуега1 Ьа11ооп а8сеп(8 апб (Ье
8о1е аегор1апе яогйе [9]. ТЙ18 \уая (Не йг8( Ви1§апап ехрепепсе о!'
аего 8(а(1С8 апб аУ1а(юп 8иррог( Ьзг §гоипб 1огсе8.
ТЬе тоЬШ 8а(1оп оГ 17 8 е р (е т Ь е г 1912 Ншпб (Не Ва11ооп
ОиМете ГиПу (гатеб апб ир (о е8(аЬИ8Ьтеп( 8(геп§(Ь. Раг( о!' (Ье
Е п ^тееп п » Тгооря РаП\уау О п ф п а ТесЬтса1 Рагк, к сош рпзеб 81
т е п апб (\уо 8рЬепса1 Ьа11ооп8. Но\уеуег, (Ье Собагб апб (Не 8оПа-1
\уеге т е й е с й у е аепа1 оЬ8егуа(юп ркиТопш: (Ьеу сои1б по( Ье По\уп
Ь1§Ьег (Ьап 600 те(ге8, апб \уеге 8(гоп§1у берепбеШ оп мбпб 8рееб. 1п
аббШоп, оп1у (\уо о!" (Ье ОМе1ете’$ Еуе о!Т1сег8 (СО Мщог УазП

Паметка, издадена в школата на Блерио в Етамп, по случай първия само
стоятелен полет на поручик Христо
Топракчиев. Подобни ж естове не са
обичайна практика, а тяхната поява
съпътства особени събития в живота
на гилдията, свързани с пилотските
способности на удостоявания
(фотоархив Найден Дичев)

- Н7АШШ5-4У1АТЮХ. - I.
Шси1:>шп1 ТОРНАКI ( ////; <р .

А 8оиуешг $дтеп Ьу Ше В1епо1 8сЬоо1 ш
Е1атре8 1о РогисШк Нпз(о ТоргаксШеу
1о т а г к Ь18 Пг81 8о1о ГП§Ь1: 8исЬ
кеер8аке8 аге 1геа8игей Ьу рПоЬ а8
тетеп1о8 оГ Шеш рго§ге88

(рНо1оагсШхе$ 1\7аус1еп Оккех)
"То1*НАКТСН1Л,ГЗГ
ра. От петимата офицери, подгот
вени за изпълнение на непосредст
вени задачи са само двама - коман
дирът майор Васил Златаров и по
ручик Ю рдан Казанджиев.
Значително по-късно в съста
ва на Въздухоплавателния парк от
Инженерната дружина, който тряб
ва да бъде развърнат по време на
война, е включено и аеропланното отделение. То е създадено на 2
ноември 1912 г. със заповед № 38 на началника на Щаба на Действа
щата армия, с която е обявен и неговият щат - 62-ма души, 31 коня,
12 коли и 3 самолета, като за всеки от аеропланите трябва да има
подготвен пилот [10]. Става традиция в периода на зараждането на
въздушната мощ на царството подобни заповеди да следват хода на
събитията. В действителност българските летци вече изпълняват
бойни полети и осигуряват войските с разузнавателна информация.
Общата тенденция вече е заложена и според замисъла за во
дене на войната всяка армия трябва да разполага с едно аеропланно
отделение, т. е. в щаба на обединението да бъдат развърнати мини
мум 3 авиационни подразделения с 9 самолета.

21а1агоу апс! РогисШк Уигбап К агапбреу) \уеге 1гатес1 геабу Ьог
1тт е с И а 1е (1шу.
ТЬе Аегорюпе ОШе1ете \уая ая81§пеб Ш 1Ье АегопаиПса1 Рагк
оГ [Ье Е п § тееп п § Огирпа соп81с1егаЪ1у 1а1ег. II \уа8 сгеаШс! Ьу АсПуе
А гт у Огбег N 0 38 о1"21ЧоуетЪег 1912. ТЬе Огбег 8е1 оШ 1Ье Е)11о\ут§
ОШе1ете е81аЬП 8Ьтет: 62 т е п , 31 Ьог8е8, 12 саП8, апб (Ьгее
аегор1апе8, \уЬЬ а 1гашес1 рПо1 1'ог еасЬ о!' 1Ье 1аПег [10]. Ви1§апап
рИо18 \уеге а1геас1у О у т§ сотЬ а! 80гПе8 апб §епегаПп§ гесоппа 188апсе:
1Не Огс1ег \уа8 розР/асШт.
Ву по \ у, гЬе оуегаП Ггепс! \уа8 8е( т а \уаг сопсер! \уЬ1сЬ 1оге8а\у
опе Аегор1апе ОШе1ете 1'ог еасЬ А гту: а т п п т и т о!" 1Ьгее ОШе1ете8
\уДЬ п т е аегор1апе8 а11Ье сЙ8ро8а1 о! 1Ье 5ш1Т.
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Първият български самолет „В1епо1“ XXI е доставен от Франция през лятото на 1912 г. На 13 август машината се издига в българското небе, умело
управлявана от поручик Симеон Петров (в кабината). Така е регистрирано първото облитане на авиационна материална част, извършено от българ
ски пилот (фотоархив Найден Дичев)
ТНе Пг8( Ви1цапап В1епо1 маз с1еНуеге<1 Ггот Ргапсе ш Ше 8 и т т е г оГ 1912. ТЬе тасЬ ш е Пе\у Гог 1Ье Пг81 И те т Ви1§апа оп 13 Аицш!, сотре1еп11у Помп
Ьу РогисШк 8нпеоп Ре1гоу ( т 1Не соскрй), Ше еуеп! тагк ш § Ше Пг8С ргоутц Ш§Ь1 Ьу а Ви1§апап рПо( (р1ю1оагс1йуеа №аус1еп 1)1сЬе\)
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Самолет „В1епо1“ XXI, подготвен за участие в генералната репетиция на българската армии за предстоящата Първа балканска война —Ш уменските
маневри, проведени от 7 до 10 септември 1912 г. Регистрирано е първото нребазиране на авиационна техника с военна цел па територията на Царство
България. По време на маневрите е изпълнен разузнавателен полет по заявка на командването на „настъпващите“, но оперативното летище край
Разград се оказва недостатъчно добре подготвено за якостните характеристики на колесиика и полетът завършва с авария (фотоархив Найден Дичев)
А В1егю1 XXI Ь етц геасПей Гог 1Ьа1 цепега1 гейеаг.ча! Гог 1Ье с о т т ц Ва1кап \\а г : Ше § и т е п тапоеиугез Ье1мееп 7 апс1 10 8ер1ешЬег 1912. ТНе тапоеизтех
8ам' а гесоппамкапсе ШдШ а! Юе ге(|ие$1 оГ 1Не аНаск $к!е, Ьн1 1Не а1гПе1с1 пеаг Ка/.§га(1 мая 1пшн1а1)1с, 1Ье ШцЬ! епсПпд ш ап ■исдПеп!
(рко1оагс)йхе$ Наудеп ОкНех)
к к к

к к к

На 5 октомври 1912 г. съединенията на Първа и Трета отдел
на армия пресичат българо-турската граница и слагат началото на
бойните действия от 11ървата балканска война на югоизточното
стратегическо направление. Успехът на българските войски е бърз
и решителен. От 9 до 12 октомври в срещни сражения са разгроме
ни основните сили на турската Източна армия.
Превзет е Лозенград, а гарнизонът на Одринската крепост е
блокиран. Като основно средство за събиране на информация за

Оп 5 ОсЧоЬег 1912 ипЙ8 оГ 1йе Рпъ! апс1 Ткпгс!1пс1ерепс1еп1: Аптйея
сго88ес1 1йе Тигкл8Й Ьогбег, 1аипсй1п§ Гйе Р1г81 Ва1кап \У аг’8
8ои1Ьеа81егп 81га1е§ю оккеп81Уе. Тйеш 8иссе.88 \уа8 гаргс! апс! бес 181Уе,
\уг1Ь кюп!а1 а88аиЙ8 Ье1\уееп 9 апб 12 ОсЮЬег бес 1шабп§ гНе Тигк18Ь
Еа.81егп А г т у ’8 та ]о г сотЬ а! когсе8.
Еогеп^гас! (Югк1агеП) \уа8 1акеп, апс! 1Не Набпапор1е (ЕсИгпе)
§ а т 80п \уа8 Ье81е§ес1 т 118 сйабек Ма1п 8оигсе ок гесоппа 188апсе ир
1о 1ЙГ8 рогп! \уа.8 гНе сауа1гу. Но\уеуег, 1йе Н ткеб бер1Ь ок репе1га1юп

3. Въздушната мощ на Царство България, част I
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противника до този момент е използвана кавалерията. Ограничена
та дълбочина на проникване на кавалерийските дозори, неточност
та на подаваната информация и многото време, необходимо за до
биването и предаването й, допринасят и за първите крупни грешки,
допуснати от българското Главно командване в организацията и
воденето на бойните действия. Липсата на реална представа за
състоянието на противника води до проиграване на изгодните ус
ловия за скорошно приключване на войната. Не е организирано
преследване на панически отстъпващия противник, е което да бъде
завършен пълният му военен разгром [11].
Една от основните причини е, че в този начален период на вой
ната не са използвани активно наличните сили на зародилия се възду
шен потенциал. При започването на бойните действия аеропланното
отделение се базира в Търновосеймен (дн. Симеоновград) и разпо
лага е двама подготвени пилоти - поручиците Христо Топракчиев и
Никифор Богданов, и е един аероплан „В1епоГ‘ XXI. Отдалечението
на дислоцирането е на повече от 100 км от фронтовата линия, което
предполага обекти за въздушно разузнаване отвъд пределния радиус *
за използване на самолета [12].
В същото време държавните институции, е помощта на повечето завърнали се от чужбина авиатори, са в трескаво търсене на
възможности за изгодно закупуване на самолети и наемането на
подготвени летци, които да попълнят новосформиращите се аеропланни структури. Независимо от непълно изградената система от
формирования, които да отговарят на предварително направените
разчети за използване на въздухоплаването и авиацията в интерес
на постигане целите на настъпателната операция в Източна Тра
кия, българските летци и механици правят всичко възможно да под
помогнат щабовете на сухопътните формирования.
От 5 до 11 октомври 1912 г. метеорологичните условия са не
благоприятни за каквито и да е полети и издигания със сферични
балони, които са особено чувствителни към силните ветрове, ха
рактерни за Източна Тракия по това време на годината. Въпреки
обстановката, балонното и аеропланното отделение се изнасят е
помощта на жп ешелон към Мустафапаша (дн. Свиленград) на 10
октомври 1912 г. [13]
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Ьу тоиШ еб ра(го18, Ше тзргес 18юп ок гесоппаН$апсе оЬкипеб Ьу 1Ьет,
апс! 1йе 8Ьеег бигайоп о!' 118 §а!Ьепп§ апс! герогйп§, 1ес1 1о 1Ье Яг81
т а ]о г Ь1ипс1ег8 Ьу Ви1§апап 8иргете с о т т а п б . Т1Й8 1аск ок ргес 18е
кпомбеб^е ок 1Ье Ггие &1а1е ок е п е т у когсез 1ес1 № 1йе когкейиге ок
аи 8р 1С1ои 8 с1гсит81апсе8 ког ап еаг1у епс! ю 1Не \уаг. N 0 ригзий ок
е п е т у когсе8 (\уЬ1сЬ \уеге Я е е т § т сЙ8аггау) \уа8 ог§ат8еб, 8рапп§
Тигкеу иЬппаШ тП кагу со11ар8е [11].
Опе ок 1Ье Ьа81С геа8оп8 ког г1Й8 \уа8 бш!1Ье ге8оигсе8 ок еш ег§ет
ап ро1епиа1 \уеге пчеб тчиккю епбу асйуе1у. А1Ше 81аП окасПоп, 1Ье
А е г о р к т е Ои\е1еп\е Нас1 1\уо 1 г а т е б рПо!8 ( РогисШк Н п 8!о
Торгакскеу апб РогисШк Мйаког Во^бапоу) апб а 8т§1е В1епо1 XXI,
апб \уа8 Ьачеб т 8ппеопоу§габ. Аг оуег ап Ьипбгеб кИ отекеч кгот
1Ье кгот, 1Ье Ьа8е \уач Ьеуопб гЬе аегор1апе\ч гап§е [12].
А 11:Ье 8а т е й т е , Ви1§апап окк1с1а18 апб Ви1§аг рПо1$ геШгпт§
кгот Птппт§ аЬгоаб кеуепчЬ1у 8ои§Ь 1 \уау 8 Ю ригсЬаче аегор1апе8
апб Ьпе т о г е рИо18 ког 1Ье пе\у1у когтеб аегор1апе ипйч. Ве§агб1е88
ок гЬе тсотрю ю печч ок 1Ье 8у 81е т ’ 8 чЬаре оп рарег, Ви1§апап рйо 18
апб т е с Ь а т с 8 616 еуегуйип§ т 1Ьеп ро\уег Ю Не1р тк ап 1гу 8 цккч.
Ве1\уееп 5 апб 11 Ос1оЬег 1912, 1Ье сЬагас1еп8Йс 8йкк аиШ тп
мчпбч оуег 1Ье Еач{егп ТНгасе ргес1ибеб апу чогйеч Ьу чрЬепса1
Ьа11ооп8, уТ псЬ \уеге т к а т о и ч ког гЬен чепчШуку Ю \у тб . Оечрке
{кп8, оп 10 ОсЮЬег 1Ье Ва11ооп апб Аегор1апе ОШе1ете \уеге т о у е б
Ьу гаП\уау Со Мич1акара§а (Юбау 8убеп§габ) [13].
Пг81 апб ТЬпб А г т у оккеп81Уе8 гечитеб оп 14 Ос1оЬег, а § а т
ткЪсПп» Ьеауу бекеаЩ оп 1Ье е п е т у апб когст§ Ь тз 1о ге1геа1 Ь еЬ тб
1Ье С^акбса Ипе8 [14]. ТЬе пйпа1 гечикч ок 1Ье орегаПоп аПоу/еб гЬе
А егоркте ОШекте 1о 1аке ир а пе\у1у ргерагеб анЯеШ а к И о тек е
чоЩЬеач! ок Мич№кара§а, \уЬеге гЬгее пе\у А1Ьа1го8 аегорюпеч ашакеб
к. ТЬе кич* ок бзече \уач а88етЬ1еб апб 8иссе88ки11у 1е81-кю\уп оп 14
ОсЮЬег [15].
Ви1§апап аегочЩПсч’ с о т Ь а ! сЬп81епт§ \уа8 т 1Ье а1г оуег
Набпапорю. ТЬе 8 о Г т-1 \уач га18еб 15 к т попЬеач! ок бзе ску аг 0900Ьг
оп 15 Ос1оЬег. Ву 1700Ьг, 8еуега111е т 8 ок 1ЩеШ§епсе Ьаб Ьееп геюуеб
№ 1Ье §гоипб Ьу теап 8 ок 81геатег8. ОЬ8егуабоп ша8 Ьу 8ктбагб а г т у
188ие Ве1б §1а88е8 [16].

Издигане на сферичния балон „София-!“ за наблюдение на противниковите сухопътни формирования и позиции в близост до Одринската крепост на
15 октомври 1912 г. Офицерите в гондолата използват за изпълнението на тези задачи обикновени армейски бинокли. Този тип балони са неустойчи
ви във въздуха и силно се влияят от капризите на вятъра (фотоархив МО)
Кагмпц 1йе 8оПа-1 8рЬепса1 ЬаПооп 1о оЪ§ег\е Ше епешу’8 1пГап1гу пеаг Найпапор1е (ЕсНгпе) оп 15 Ос1оЬег 1912: оЬяегуег оШсег8 Ц8ес1 81апс1агс1188ие Пе1с1
^1а88е8, мННе Ше1г Ьа11ооп8 меге ип81аЬ1е апс! 81гоп§1у Йерепс1еп1 оп 1Ье мтпс! (рко1оагс}шея МоО)
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Поручик Радул Милков в кабината на „А1Ьа1го§“ РШ , след като на 16 октомври 1912 г. заедно с поручик Продан Таракчиев са разузнали вражеските
позиции над Одрин. Първият боен полет, осъществен над територията на Европа, е вече история (фотоархив Найден Дичев)
РогисШк Кас1и1 МПкоу т 1ш А1Ьа1го8 РШ аЙег гесоппойппц е п ет у розШопз а! На«1папор1е мИН РогисШк Ргойап Тагакс1неу оп 16 ОсЧоЬег 1912: ЕигореЧ
11г81 сотЬ а! ГП§Ь1 1$ 1п$1огу (ркоЮагсШхев Науйеп ВкИеу)
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На 14 октомври Първа и Трета армия възобновяват настъпа
телните си действия и нанасят на противника ново тежко пораже
ние, принуждавайки го да започне отстъпление към Чаталджанската позиция [14]. Началните резултати от операцията дават възмож
ност аеропланното отделение да се пребазира на новоподготвеното
летище на 1 км югоизточно от Мустафапаша, където вече са при
стигнали 3 нови аероплана „А1Ъа1го$“ . На 14 октомври първият от
тях е сглобен и успешно облетян [15].
Първото бойно кръщение на българското въздухоплаване е в
небето на Одрин. На 15 октомври 1912 г. в 9 часа на 15 км северо
западно от града се издига балонът „С оф ия-1 До 17 часа е помощ
та на вимпели са изпратени няколко донесения. Наблюдението се
извършва с обикновени армейски бинокли [16].
На следващ ия ден гар н и зо н ъ т на О д р и н ската креп ост,
поддържан от крепостната артилерия, предприема излаз в направ
ление на е. Кемал. Балонното отделение се развръщ а и използвай
ки благоприятните метеорологични условия, осъществява поредно
издигане на височина 600 м, от която капитан Ю рдан Казанджиев,
въпреки обстрела на приближилия се на 1,5 км неприятел, изпраща
донесения за придвижването на неговата пехота, кавалерия и дис
локацията на полевата му артилерия. Ефектът от съвместните дей
ствия на въздухоплавателите е командването на 34-и пехотен полк
и артилеристите от 5-а и 6-а нескорострелни батареи е поразите
лен. На противника са нанесени чувствителни загуби и придвижва
нето му е спряно. За умелите си действия командирът на балонното
отделение капитан Казанджиев е сред представените за награда [17].
Използвайки ясното време, на 16 октомври 1912 г. „С офия-1“
отново се издига, а в 9,30 часа сутринта поручиците Радул Милков

Поручик Христо Топракчиев - един от първите български летци и първата
жертва на младата българска авиация, загинал на 19 октомври 1912 г. по
време на облитане на самолет „В1епо1“ след ремонт на стабилизатора
(фот оархив МО)
РогисШк Нп$1о Торгакс1иеу: рюпеег Ви1§апап Пуег апс! йг.81 у к й т оГ па8сеп1
Ви1цапап ау1а1юп, кШес1 оп 19 Ос1оЬег 1912 мЬПе 1е81ш§ а В1епо1 мЬозе
(аПр!апе Най Ъееп гера1гес! (рко1оагсМгея МоП)

21

и Продан Таракчиев излитат с биплан „А1Ьа1гоя“ и извършват 50минутен полет за разузнаване над района на Одрин - Кадънкьой Папазтепе. Разкрити са местоположенията на противниковите вой
ски, отбраняващи района, и техните резерви. Над гара Караагач
летците хвърлят две бомби, но ефектът е повече морален.
Щабът на Втора армия високо оценява извършеното от лет
ците. С тяхна помощ командването разполага е достатъчно данни
за групировката на турските войски, състава и основните направ
ленията за придвижване. Така българското въздухоплаване и авиа
ция дават своя принос в успешното отразяване контраудара на не
приятеля. За да се осъществи постоянното му наблюдение до края
на светлата част на деня, във въздуха остава балонът „С оф ия-1“ .
Датата 16 октомври 1912 г. е знаменателна не само за българ
ската, но и за световната авиация и въздухоплаване - за първи път
над европейския континент в реална бойна обстановка е осъщ ест
вен боен полет за въздушно разузнаване, за първи път от борда на
български летателен апарат е употребено оръжие и за първи път в
едно направление съвместно действат въздухоплавателни и авиа
ционни средства за осигуряване на сухопътните войски с информа
ция [18]. Събитията се допълват и с пристигането в техническия
парк на нови самолети от Русия, които започват да се подготвят за
полети на базовото летище Мустафапаша.
На 17 октомври „С офия-1“ се издига, за да наблюдава про
тивника в района на Кадънкьой. Този път въздухоплавателите оси
гуряват със сведения 9-а дивизия [19]. В 8 часа първо поручик Топракчиев, а след него поручик Богданов излитат самостоятелно да
разузнават районите източно и западно от Одрин с моноплани
„В1епоС. Самолетът на Топракчиев е обстрелван и се завръща е 9
пробойни, но и двамата летци благополучно кацат с ценна инфор
мация за командването на Втора армия. Чест е за офицерите от
щаба на войските, че приемат без резерви и съмнения получените
доклади от пилотите (за разлика от френските си колеги, които по
време на граничните сражения през септември 1914 г. не проявяват
подобно напредничаво мислене и позволяват на германските коло
ни да достигнат твърде близо до Париж).
На 18 октомври 1912 г. от гондолата на „С офия-1“ за първи
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ТЬе ко11о\ут§ с!ау Ше ТигюяЬ §агпяоп ок ГЬе Набпапорю сКабе!
ипбеПоок ап оккепя1уе Юшагбя бпе уШа§е ок К е т а к ТМя у/ая яирроПеб
Ьу агПНегу. ТЬе ВаНооп Огс1е1ете берюуеб апс! аясепбеб 1о 600 т
Ье1рес1 Ьу кауоигаЬ1е \уеа1Ьег. Р г о т Бля Ье1§Ь1 СарШт Уигбап
Кагапбфеу, Ь а т е б Ьу Бге кгот ГЬе е п е т у (по\у щя1 ипбег а тП е
сЙ81ат) я е т гессе ге § а гб т § 1Ье абуегяагу’я ткаШху апс1 сауа1гу
т о у е т е п щ апб Ь1я Бею агЬПегу рояПюпя. ТЬе еккесД ок сопсеБеб асПоп
ЬеШееп гЬе аегопаШя, гЬе со т та п с ! ок 34 ткап1гу Ро1к (Ке§1теп1),
апс! Буе апс! я1х ипс]шск-Бпп§ агБПегу ЬаИепея \уая гетагкаЬ1е. ТЬе
е п е т у яиккегеб я щ т Б с а т юяяея апс! у/ая ЬаЬеб. ВаНооп ОШекте
СО Кагапбфеу у/ая сПеб ког бесогаПоп [17].
М а к т § ияе ок сюаг \уеа1Ьег, бзе 8оБа-1 у/ая а § а т аю Б оп 16
ОсЮЬег. Меапу/ЬПе, а1 0930Ьг РогисШк Раби1 МПкоу апс1 РогисШк
Ргобап ТагаксЖеу берайеб т ап А1Ьа!гоя Ь1р1апе оп а Б Б у -т т Ш е
гессе яогБе оуег Набпапорю, КасЬпкбу апс! РарагГере. ТЬе юсаБопя
ок бекепбт§ когсея \уеге яроПес!, ая \уеге е п е т у геяегуея. ТЬе рИоЬя
1Ьге\у П у о ЬотЬя оуег НагсЬапор1е’я Кагаа§а$ яСаБоп, ЬнБп§ е п е т у
то гаю га1Ьег т о г е гЬап б а т а § т § Шя тяшПаБопя.
8есопб А г т у 8*акк аяяеяяес! Буегя’ регкогтапсе ЬщЬ1у. ТЬеш
асБоп Ьас! Ьгои§Ь1 абециа1е с!ака оп ТигюяЬ агтес! §гоирт§я, кЬе1г
сотрояЮ оп, апс! сЬгесБопя ок т о у е т е п П Ви1§апап аегояЩБся апс!
ау1аБоп Ьаб т а б е Шеп сопПлЬиПоп ю бзе яиссеяяки1 ргеуепБоп ок1Ье
соитегаПаск. ТЬе 8оБа-1 яШуеб аю Б ипБ1 багк, р г с т б т ^ сопяШпБу
ирба!еб героПя.
ТЬе баСе 16 ОсЮЬег 18 $1§пШсап( по1 оп1у ког Ви1§апап, Ьш
а1яо \уог16 ау1аПоп апб аегояЩБся: 11 яа\у Еигоре’я Бгя1 гесоппа1яяапсе
кН§Ь( ш сотЬ а1 сопбШопя, 1Ье Бгя1 б е р ю у т е т ок а г т я к го т а
Ви1§апап ансгаБ, апб 1Ье БгяЩот!; асБоп Ьу ЬаПоопя апб аегорюпея
Ю яирр1у §гоипб когсея уЩЬ ткогтаП оп [18]. Еуеп1я по\у т о у е б
гар1б1у уЩЬ ГЬе яирр1у ок пе\у атсгаБ кгот Кияя1а апб гЬе1г гар1б
ргерагаБоп ког асПоп т Мия1акара§а а1гБе1б.
Оп 17 ОсЮЬег, 1Ье 8оБа-1 гояе Ю яигуеу 1Ье е п е т у аГ Каб1пкбу.
ТЬ 1Я Бше 11 яиррЬеб 9 01У1яюп ушЬ ба1а [19]. М 0800Ьг, РогисШк
ТоргаксЬ1еу апб 1Ьеп РогисШк В о§бап оу бераП еб т В1епо1
топор1апея № гесоппокге 1о 1Ье еая1 апб у/ея! ок Н абп ап орю .
ТоргаксЬ1еу’я т а с Ь т е у/ая Ь п т п т е р!асея Ьу §гоипб Бге, Ьш Ьою

А ЬВ А ТК 08 РШ

Чертеж: инж. Петър Павлов, инж. Стоян Попов,
Мирно Иванов, Йордан Николов
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Френският аероплан „ § о т т е г “ намира добро приложе
ние в Първата балканска война. Машината от този тип,
макар и с подобна на „Г агтап “ и „Уо18т “ аеродинамична
схема, се отличава с по-големия си радиус на действие
(фотоархив Найден Дичев)
РгепсЬ 8 о т ш ег аегор1апе8 меге \\е11 Нкес! т 1Ье Нг8( Ва1кап
\Уаг: м ЬПе 8шн1аг 1о Уо18Ш8 апй Рагтапз,1Ь еу Нас1 а 1агцег
сотЬ а! гасНиз
(рко1оагс)пхе$ Nаус^еп Пхскех)

Демонстрационен полет на „Р агтап “ Р20. Въпреки че е
изключително стабилна платформа за водене на въздуш
но разузнаване, самолетът не е предпочетен от българ
ската делегации главно поради високата му цена. Чети
ри от подготвените машини заминават за превъоръжа
ване на гръцкото авиационно подразделение
((фотоархив МО)
А Р а г т а п Г20 й етопзИ аИ оп: Нш ехсерИопаПу 81аЬ1е
гесоппа 188апсе р1аВ‘о г т \\а8 по1 ЪоидЬ* Ьу Ви1§апа таш 1у
Ьесаи8е И ма8 га1Ьег С0811у; 1оиг геайу тасЬш ез \\еп11П81еас1
1о Сгеесе (рко1оагс1йхея МоО)
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Двуместният моноплан „Вп8!о1“ с двигател „Споше“ от 50 к. е. се използва в българската авиация основно като учебен. Малката мощност на двига
теля не позволява воденето на въздушно разузнаване на безопасна височина над противниковите позиции (фотоархив Найден Дичев)
ТЬе 50 Н.р. Споше-еп§тес1 Вп8!о1 !\ут-8еа!ег \уа8 то811у ш ей а8 а 1гатег т Ви1цапа: 1Ье рипу еп^пе сПс! по! а11ом гесоппа 188апсе П ут§ а! а 8аГе ЬещЬ!
оуег еп ет у Нпе8 (р)ю1оагс1те$ Мауйеп 01сИеу)

е направен опит за перспективно въздушно фотографиране от
балон на турските позиции, но качеството на снимките не е добро,
тъй като фотоапаратът не е пригоден за подобна дейност [20]. Същия
ден в бойните действия се включват и наетите чуждестранни летци.
С моноплан „В1епо1“ излита руснакът Тимофей Ефимов и изпълня
ва за първи път задача, свързана е хвърляне на позиви над Одрин.
Над града самолетът е обстрелван със стрелково оръжие и противоаеропланни оръдия, но получените пробойни не пречат на пря
кото изпълнение на задачата и полетът завърш ва благополучно.
Летят и поручиците Радул Милков и Продан Таракчиев, които ра
зузнават района северозападно от Одрин [21].
Събитията бележат и първата загуба за българската авиация.
На 19 октомври 1912 г. при изпълнение на изпитателен полет заги
ва поручик Топракчиев [22]. Загубата е свързана с влошаването на
път

4. Въздушната мощ на Царство България, част I

рПо18 геШгпей з а М у \ уй Ь уа1иаЪ1е М огтаП оп Ьог 1Ье Зесопй А гту.
И сюе$ сгесШ 1о З т Л оШсегз ЙШ 1Ьеу ассергей Йзе рП о^’ герой8
шйЬоШ йоиЬ! ог ге8егуайоп. ТЙ18 8ШпЙ8 т соп1га81; 1о Йзе аШШйе оЬ
ЙюЕ РгепсЬ п еаг-со тетр о гап е8 \у Ьо Ен1ес1 Ш 8Ьо \ у 8исЬ {опуагй
Й нпкт§ йипп§ Ьогйег Л§Ьйп§ т 8ер1етЬег 1914, а11о\ут§ О егтап
со1итп8 Ю репеЬгДе ти сЬ Шо сю8е Ш Рап8.
ТЬе Лг81 а«етр1 а1 Ш кт§ регересйуе рЬоЮ§гарЬ8 оГ Тигк 18Й
ро8Шоп8 ш Найпапорю \уа8 оп 18 ОсЮЪег. С)иа1ку \уа8 роог 8 тсе
Йзе с а тега \уа8 ипзикей Гог 8исЬ и8е [20]. ТЬе 8 а т е йау 8а\у Йзе Лг81
80гйе 8 Ьу Ькей Ьоге1§п рко1:8. ТЬе Ки 881ап Т1тоЬеу У еЛ тоу йерагТес!
т а В1епо1: оп 1Ье Лг81 юаЛеСйгор оуег Найпапорю. Оуег 1Ье сйу Ье
\уа8 8иЬ]ес1ес1 № 8та11-агт8 апй апй-аксгаЛ Лге, Ьш й а т а § е \уа8 8Ь§Ь1
апй Ье геШгпей 8аю1у. Кайи1 МПкоу апй Ргойап ТагаксЬ1еу акзо Леу/
оп гесопшЙ88апсе попЬ\уе8! оГ Найпапорю [21].
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метеорологичната обстановка и преустановяването на активната
бойна дейност на въздухоплавателното и авиационното подразде
ление за повече от седмица.
Принудителната почивка е използвана за подготовка на ново
получените самолети. Към 30 октомври те са вече пет, а бреветираните пилоти на летището са осем. За да осигурят действията на
българските войски на Чаталджанската позиция, е разпоредено 4
от самолетите и четирима пилоти да се пребазират на летище Чорлу. Летищният маньовър закъснява и аеропланното отделение не
взема участие в осигуряването на войските на Чаталджанските по
зиции. Липсата на достоверна информация за отбраняващия се про
тивник е една от основните причини за неуспеха им в предприетото
настъпление. В същото време активното използване на авиация от

ТЪП репоб аВо 8а\у Ви1§апап аУ1аПоп’8 Лгз1 юяя: оп 19 ОсюЬег
РогисШк ТоргаксМеу \уая кШеб с1ипп§ а 1е81 ю§Ьг [22]. ТЬе ассюепГ
\уа8 аипЬшеб Ш \уог8епт§ \уеаюет апс! 1ес!1о гНе §гоипсйп§ оГЪаНооп8
апс! аегор1апе8 юг оуег а \уеек.
ТЬе сотри18огу ге81 \уа8 и8еб Ю ргераге пемйу ату ес! аегор]апе8
юг асПоп. Ву 30 ОсюЪег юеу питЬегеб Луе, \уЬЬ е 1§Ь{ ^^1а1^Т^ес! рИо1§
а!1Ье ажгПеШ. Роиг ацсгаЙ апс! а8 т а п у рПой \уеге йегаПей № (^ог1и
аЛбею ш 8ирроП оГ Ви1§апап югсез а1юе ^аШ1са Ипез. ТЬец 1гап8юг
\уа8 бе1ауе<3 апс! ю еу баНеб № гепбег Ше р1аппеб зирроП. ТЬе 1аск оГ
§оос! скДа оп епегпу беюпсез \уа8 а т о п § ТЬе Ьа 81с геа 80П8 ю г юе
ип8иссе88ю1 Ви1§апап а88аиЬ оп (^аш1са. А1 юе 8 а т е Ь т е , асйуе и8е
сТ аегор1апе8 Ьу юе Тигк8 а!ю\уес! юеш 1о ргеетрГ Ви1§апап оюеп 81Уе
тШ абуез [23].

Аероплан „Непгу Ь агтап“ секунди след излитането. Този тип летателен апарат, въпреки не дотам съвременния си външен вид, се оказва много устой
чив във въздуха, лесен за усвояване от пилотите и намира широко приложение сред авиационните формирования на балканските съюзници в първия
етап на войната срещу Турция (фотоархив Найден Дичев)
Ап Непгу Ь агтап зесопйз аПег 1аке-о!Т: йезрке
га1Нег агсЬак 1оок8, Ш18 аксгаЬ \\а8 $(аЬ1е, еа8у 1о Иу, апс1 мтс!е1у и8ей Ьу 1Ье Ва1кап аШе8 ш 1Не ПгМ
81а§е8 оГ \уаг оп Тигкеу (рко(оагс1ше$ Наудеп 1)1сИеу)
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Биплан „Уошп“ преди изпитателен полет. Аеропланите на фирмата бързо навлизт в армейските авиационни подразделения поради добрата си
устойчивост в полет и относително високата жизнсустойчивост на конструкцията (фотоархив Найден Дичев)
А У<шш !мр1апе рпог 1о а 1е81 Ш§Ь1: Ше8е аегор!апе8 мете гар1с!1у асюр1ес1 Ьу тП кагу Пуегв мИо Нкес! 1Ье1Г 8(аЬШ(у апй ге1айуе1у 81игс1у 8*гис1иге
(рко1оагс1те$ Иауйеп Вщеу)

турското командване позволява да се парират действията на атаку
ващата страна [23].
Реално до Чорлу достига само поручик Симеон П етров с
„Вюпо!“ XXI, но самолетът е повреден при кацането. Така се по
ставя началото на 2-о аеропланно отделение, което постепенно се
попълва с техника и личен състав, без да вземе активно участие в
боевете до началото на примирието [24].
Ниските облаци, валежите и лош ата видимост пречат и на
пилотите от летище М устафапаща да изпълняват заявки в интерес
на българските войски, блокирали Одринския гарнизон. Въпреки
това са отбелязани редица полети. На 14 ноември 1912 г. е извършен

Оп1у РогисШк 81теоп Ре1гоу геасЬеб С^огю, Ъш 1й$ Вюпо! XXI
\уа§ с1ата§ес1 оп 1апсНп§. Но\уеуег, 1Й8 агпуа1 тагкес! гЬе 81аг( оГ 2
Аегор1апе Оп1е1ете \уНюЬ \уа8 1о § го\у т аегор1апе8 апб 1есНтса1
8Ш1Т \упЬоШ еп1епп§ асйуе бШу Ье^оге 1Ье пШепт ати збсе [24].
Ь о \ у с1оис1, г а т , апс! роог У181ЬШ1у й тбегеб Ми81а1ара§а рйоШ’
Ш§Ь18 ш 8ирроП о!' 1йе Ье8ю §т§ Ви1§апап 1Ъгсе8 а1 Набпапорю.
НеуепЬе1е88, а питЬ ег оГ 80гПе.8 \уа8 Л о \уп . Н 181огу ,8 ЙГ81 аП етр! а*
81ти11;апеои8 гесоппа 188апсе Ьу 1Ьгее аегор1апе8 1оок р1асе оп 14
Ос1оЬег \укЬ а В1епо1, ап А1Ьа1го8, апб а Уо 18т . ТЬе аегор1апе8
сюраПеб а1 8гпа11 тШгуаю, 1акт§ сШТегеШ; гоШе8 1о оЬ8егуайоп агеа8
пеаг Набпапорю. 81гоп§ ш т б Гогсеб ГЬе рПо18 (РогисШк Кас1и1 МПкоу,
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Райна Касабова е първата бъл
гарка летяла със самолет. Зна
менателният нолег е осъщ ест
вен на 30 ноември 1912 г.
(фот оархи в М О)
Каупа КазаЬота, 1!г$1 Ви1дапап
ууотап 1о Пу ап аегор!апе: (Ие
Е атоиз еуеп1 (оок р1асе оп 30
МоуетЬег 1912
(ркоЮагсШуез МоО)

първият опит в историята на
военната авиация за едновре
менен разузнавателен полет
е три от изправните самоле
та тип „В1епо(“ , „А1Ьа(го8“ и
„Уошп“ . Те излитат през мал
ки интервали от време и се
н асочват към районите за
наблюдение край Одрин, но
по различни маршрути. Поручиците пилоти Радул Милков, Стефан
Калинов, италианецът Сабели и наблюдателите поручиците Таракчиев, Митев и Лулчев са принудени да се завърнат поради силния
вятър 15 минути след началото на полета [25].
На 22 ноември поручик Радул Милков с биплан „А1Ьа(го8“ с
помощта на британски кореспонденти изпълнява първите успеш
ни опити за фотографиране от самолет в историята на българска
та авиация. П о-нататък този способ за въздушно разузнаване ус
пешно се използва за нуждите на Щаба на Действащ ата армия.
Осъщ ествена е и първата бомбардировка от въздуха от интерна
ционален екипаж (Джовани Сабели и поручик Богданов със само
лет „В1епо(“ ). До примирието на 17 ноември са предприети и дру
ги подобни, както и много учебни и изпитателни летеиия. Найвероятно при един от тях в небето се издига за първи път българ
ката Райна Касабова [26].
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РогисШк 8(еЕап КаНпоу, апс1(Не КаПап Сюуапш 8аЬе1Н) апб оЬзегуеъз
(РогисШк ТагаксМеу, РогисШк Мйеу, апб РогисШк ЬикНеу) 1о геШгп
шйНт а циаг1ег оЕ ап Ноиг [25].Оп 22 БюуетЬег, ВгШ$Ь \уаг согге8ропбеп(8 Не1реб РогисШк
Кас1и1 МНкоу (аке (Не Еш8( Ви1§апап аепа1 рНо(о"гарН8 Егот йш
А1Ьа(гс>8. Т1Й8 гесоппа 18яапсе (есНп^^ие ша8 (о Ь е с о т е \у1с1е1у апб
8иссе8$Еи11у и8еб Ьу Ше АсЦуе А гт у 8(аЕЕ. ТНе 8аше бау 8а\у (Не Ешз!:
аепа1 Ь о т Ь т § Ьу ап т(егпа(юпа1 сге\у (О ю у ап т 8аЬе1Н апс! РогисШк
Во^бапоу 1п а В1епо(). Моге 8исЬ га1бз \уеге 1о Ео11о\у ЬеЕоге (Не 17
Ос(оЬег аптйзВсе, а8 ше11 а8 гпапу (ез( апб (гапйп§ ЕН§И(8. Ви1§апап
\у о тап Каупа Ка8аЬоуа ЕЙ8( (оок (о (Не а1г сюпп§ опе оЕ 1йе 1аЦег
[26].
Оезрйе роог шеа(Нег, Ьу (Не сеззабоп оЕ Но8(ПШе8 Ви1§апап
т й в а г у аУ1а!ог8 Ьас1 Еюшп 15 со тЬ а( зогйез. Тшо Ьазю арргоасЬе8
\уеге (1еЕ1пес1 Еог (Не Е1г8( П т е : соп зеси В уе апб зп п и к ап ео и з
гесоппа1ззапсе ЕН§Н(з. У1зиа1 т(е1Н§епсе §а(Непп§ \уа8 а с с о т р а т е б
Ьу аепа1 рко(о§гарНу Егот Ьа11ооп8 апс! а1гсгаЕ(. Ау1а(огз ргоуес! (Ье
1й§Н еЕЕескуепезз оЕ Неау1ег-(Нап-а1г т а с Н т е з апс1 шоп сопЕ1с1епсе
Ш1(Н а г т у с о т т а п с к Аег1а1 гесоппа1ззапсе ба(а Ь еса те а сотри1зогу
Еас(ог 1п орега(юпа1 б е а зю п т а к т § . Н1з(огу’8 Е1г8( боситеп(агу
еу1с1епсе оЕ р1аппеб аепа1 гесоппа 18запсе Еог (Не пеес18 оЕ а г т у
с о т т а п б т ас(иа1 сотЬ а( 18 ап огбег 188иеб Ьу Сепега1 8(аЕЕ Со1опе1
1 о 8 ( о у , СН1еЕ оЕ ИпКеб А г т у 8(аЕЕ8 [27]. 1п к Не 8рес1Е1е8 к т е з ,
аегор1апе (уре8, оЬ)ескуе8, питЬег оЕашсгаЕ(, агеа8, гецшгеб оуег1ар8,
ба(а рпогку аЕ(ег 1апбт§, апс! Н етз оЕ оуегаП т а п а § е т е п (. 1п е88епсе,
(Не огсЕег сои1с! Науе Ьееп 188иеб (ос1ау. 1( геЕ1ес(8 (Не абуапсеб
орега(юпа1 (Н т к т § оЕ (ор Ви1§апап оЕЕюегз, апб а б е (егтта(ю п (о
и(Ш8е Е1ут§ т а с Н т е з (о (Не и(тоз(.
ТНе Ега^Ие аегор1апе8 оЕ (Не репоб шеге а1зо изеб Еог Ь о тЬ т§ ;
апс! 1еаЕ1е( бгоррт§, \уН1сН Н1п(8 (На( а Ьгоабепт§ оЕ (Не1г изе шаз
соп8(ап(1у соп(етр1а(ес1. Ехрепепсе § а т е б 8и§§ез(еб (Иа( аегор1апе8
Наб тисН §геа(ег ро(епка1 (Нап ргеуюиз1у аззи теб , апб (На( (Неу сои1б
тД и еп се орегакоп апс! Ьа((1е ои(соте8 81§тЕюап(1у. ТН1з шаз т б е е б
шНу (Не реп об Ео11ошт§ (Не 17 Ос(оЬег 1912 аптпзксе 8а\у (Не
со тр ю ко п оЕ Ви1§апа’8 етег§еп( а1г рошег сотропеп(8. ТНе агпуа!
апб а88етЬ1у оЕ а11 29 ригсНа8еб аегор1апе8 а1зо Не1реб. ТНеу шеге (о

Аерофотоснимки на р. Марица и на турски жп ешелон, направени през
1913 г. и публикувани в британски вестник (фотоархив МО)
Аепа! рЬо*о§гарЬ8 оГ 1Ье М апса (М епд) птег апй а ТигккЬ §ирр1у 1гат:
(акеп ш 1913,1Ье8е \уеге риЬН^Ьес! т а ВгШвЬ пе\У8рарег (рко1оагс1ше$ МоО)

Аерофотоснимки на жп гара Мустафанаша и на турски тилов лагер.
Двете снимки потвърждават факта, че българските авиационни форми
рования прилагат за първи пъг над територията на Европа въздушното
фотографиране като основен способ за водене на въздушно разузнаване
в реална бойна обстановка (фотоархив МО)
Аепа1 рНо1о^гарЬ§ о! Ми81а1ара§а $1аИоп апс! а Тигк1811 епсаш ртеп!:
ргооГ 1Ьа1 Ви1цапап аегорюпе иш1$ 1оок Ше 11г81 аег1а1 гесоппа 188апсе
рНо!о^гарН8 оуег Еигореап 8оП ш сотЬ а! сопсШюш (рко(оагсШуе8 МоО)
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Карта на Първата балканска война (1912-1913 г.)
М а^ г асПоп йипп§ 1Не П ге! Ва1кап \Уаг (1912-1913)
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Част от писменото донесение на български летци, съставено след разузна
вателен полет, вклю чващ о схема (калка) на наблю даваните обекти
(фотоархив МО)
Ггацтеп! оГ а герог( яиЬтШес! Ьу Ви1§апап Пуег8 аКег а гессе Ш§Ь(: а 8ке(сН
ог са1цие оС (ке оЬ)ес11\ е 8 оЬяегуеб 18 У181Ь1е (ркоПтгсШхех МоО)

До началото на примирието, въпреки неблагоприятните мете
орологични условия, българската военна авиация успява да осъщ е
стви 15 бойни полета. За първи път практически са определени два
основни способа за бойни действия - последователният и едновре
менният разузнавателен полет. Освен визуално въздушно разузна
ване е извършено и въздушно фотографиране както от въздухопла
вателна, така и от авиационна платформа. Действията на авиатори
те доказват високата ефективност, с която могат да се използват
летателните апарати по-тежки о г въздуха и спечелват доверието на
армейските командири. Сведенията от въздушното разузнаване се
превръщат в задължителен елемент при вземането на решение за

Ье Я о \уп Ьу 13 (гатеб рйо(я, е1§Ь( о{' \уЬ от {Ъге1§п. ТесЬтса1 апс!
т а т (е п а п с е регяоппе1 питЬегя \уеге абе^иа(е, \уЬПе Е п § т е е п п §
(гооря Ьаб ргерагеб а яиШс1еп( питЬег оГ ашЖпря [26].
А( (Ье сюяе о{' (Ье (\уо топ(Н аггтябсе, ай ипйя \у й Ь т (Ье
КаП\уау Опуша тсю б еб :
- 1 Аегорюпе Ои1е1ете Ьаяеб а( Мия(а{ара§а апб соттапс1ес1
Ьу РогисШк Яаби1 МПкоу. 1( Ьаб (Ъиг рбо(я, (оиг айсгаЯ (а Р агтап , а
Успят, ап А1Ьа(гоя, апб а В1епо(), апс! 68 яиррог( регяоппек ТМя
Огс1е1ете \уая ипбег (Ье со т та п с ! оЬ 8есопб А гт у 8(аЯ' \уюсЬ Ьас!
епсйсюб Рюбпапорю.
- 2 Аегорюпе ОШе1ете Ьаяеб а( (^егкегкбу апб соттапс1ес1 Ьу
РогисШк Знпеоп Ре(гоу. 1( Ьаб Ршг рПо(я, (Ьгее оЬяегуегя, {оиг айсгай
((\уо Рагтапя, а В1епо(, апб а 8 о т т е г ) , апб е1§Ь( яиррог( регяоппек
Тюя ОШе1ете \уая ипбег (Ье с о т т а п б окРйя( апс! ТЬюб А гт у 8(а{Тя
а( Сю(а1са.
- 3 Аегорюпе ОШе1ете Ьаяес! а( ВаюЬапс1к апб с о т т а п б е б Ьу
РогисШк Реши РоркгиЖеу. 1( Ьас! (\уо рйо(я, (\уо оЬяегуегя, а В1епо(,
апб 34 яиррог( регяоппек ТЬе Огс1е1ете \уая ипбег (Ье с о т т а п б ок
Роиг(Ь А г т у 8(акк, бекепбт§ (Ье Ви1ау1г кгоп(.
- 1 ВаПооп ОкШете сопинапбеб Ьу СарШт Уигбап Кахапбфеу
апб Я у т § (Ье 8оЯа-1
- 2 ВаПооп ОШе1ете с о т т а п б е б Ьу РогисШк Тагаксюеу апб
{1у1п§ а кПе-Ьа11ооп. Во(Ь Ьа11ооп ипкя \уеге ипбег РЙЖ А г т у
(Набпапорю) с о т т а п б .
То птфгоуе (Ье пе\у когсея' еккесбуепеяя, к1ут§ ( г а т т § (о
1тр го у е аю тапяю р ргосеебеб беярйе роог \уеа(Ьег. Ригрояе-бея1§пеб
УеНсЬко апб Се1§аг аегор1апе ЬотЬя \уеге беПуегеб. А ((етр(я \уеге
т а б е (о Я( шгсгак( \уйЬ ЬотЬ-Ьо1бегя апб МЖогу’8 к!гЖ Ь о т Ь -а 1 т т §
Се1§аг т е с Ь а т я т я . То т(гоби се апб 1тр г о у е рПо( ргоЯшепсу т
Ь о т Ь т § , а ког(т§Ь(,з ргасбса1 ехегшяея \уеге кюшп Ье(\уееп 7 апб 19
ю есетЬег а( МиЖакара§а. ТЬеу \уеге а((епбеб Ьу аЬпоЖ а11 циаНЯеб
рПо(я [28]. ТЬ 18 \уая Ь1я(огу’я Яг8( ( г а т т § 1п аепа1 Ь о т Ь т § , апб
г е т а т я и т я и е т Пя сйситЖ апсея, апб т (Ье (аякя Ьекоге (Ье уоип§
айтеп.
ТЬе беуе1ортеп( ок а яуя(ет сараЬ1е о{' Ь а т е я я т § (Ье ЬепеР(я
о( (Ье (Ьйб б1тепя1оп {'ог тШ (агу апб па(юпа1 ЬепеЯ( {Ъ11о\уеб яоипб
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провеж дане на операциите. П ървият писмен докум ен т-заявка за
изпълнение на полети по план на командването на войските в реални
бойни действия в световната история е издаден от началника на щаба
на съединените армии от Генералния щаб полковник Жостов [27]. В
него се указва кога, с какъв самолет, с каква цел, какви задачи, броят
на самолетите за всяка задача, районите за въздушно разузнаване,
застъпването между районите за разузнаване, редът за предаване на
донесенията след изпълнение на задачата и общото ръководство при
изпълнение па летателната дейност. По своята същност това е съвре
менен документ и отрязява авангардния начин на подготовка и про
веждане на операциите от българския военен елит, породен от стреме
жа и практиката пълноценно да се използват летателни апарати.
Освен за разузнаване и наблюдение крехките самолети служат за
бомбардиране и хвърляне на позиви, което за пореден път доказва, че е
възможно разширяване на кръга от решавани задачи. Натрупаният опит
подсказва, че потенциалът им е значително по-голям и те могат да бъдат
достатъчно ефективно средство при постигане целите в операцията и
боя. Ето защо и времето след сключване на примирието от 17 ноември
1912 г. е използвано за структурно доизграждане на зародилите се ком
поненти на въздушната мощ на младата българска държава. Предпоставка
е и фактът, че всичките 29 закупени самолета пристигат и са сглобени.
Подготвените пилоти са 13, от които 8 са наети чужденци. Достатъчен е
броят на техническия и обслужващ персонал, а Инженерните войски са
подготвили достатъчно площадки за излитане и кацане [26].
След близо двата месеца, в които не се водят бойни действия,
към Железопътната дружина се числят следните авиационни и възду
хоплавателни подразделения:
1-о аеропланно отделение, базирано на летище Мустафапаша,
с командир поручик Радул Милков. В състава му влизат четирима пиМакар и завършил въздухоплавателна школа в Русия като балонист, пору
чик Продан Таракчиев не крие любовта си към аеропланите и взема участие
като наблюдател в първия боен полет на българската авиация
(фотоархив Найден Дичев)
АИИоицЬ цгайиаЩЦ аз а ЬаИоогпз! Ггош а Кизмап аегопаийса! зсЬоо1, РогисШк
Ргойап ТагаксШеу ГеН т 1оуе мИИ аегор1апез апс1 Яем аз оЬзегзег т Ви1§апап
ппШагу а\таЯоп’з Ягз1 сотЬ а( ПщЩ (рко1оагсМ\е$ Маудеп 1Щех)
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лоти, 4 самолета („Р агтап “, „Усмзт“, „АНхйгоз“ и „В1епо1“ ) и 68
души обслужващ персонал. Отделението е придадено да осигурява
щаба на Втора армия, блокирала турския гарнизон в Одрин.
- 2-о аеронланно отделение, базирано на летище Черкезкьой, с
командир поручик Симеон Петров. В състава му влизат четирима
пилоти, трима наблюдатели, 4 самолета ( два „Рагтап“, „В1епо1;“ и
„ $ о т т е г “ ) и осем души обслужващ персонал. Отделението е прида
дено да осигурява Първа и Трета армия на Чаталджанския фронт.
3-о аеронланно отделение, базирано на летище Балабанджик, с командир поручик Пеню Попкръстев. В състава му влизат
двама пилоти, двама наблюдатели, самолет „В1епо1“ и 34 души об
служващ персонал. Отделението е придадено да осигурява щаба на
Четвърта армия, отбраняваща Булаирския фронт.
1-о балонно отделение с командир капитан Ю рдан Казанджиев, разполагащо със сферичен балон „С оф ия-1“ .
- 2-о балонно отделение с командир поручик Таракчиев, раз
полагащо със змейков балон. И двете балонни отделения осигуря
ват щаба на Първа армия при Одрин.
За да се увеличи бойната ефективност на новия род войска,
въпреки лошото време се провежда летателна дейност за усъвършен
стване на летателните навици. Доставени са специално конструира
ни авиационни бомби тип „Величко“ и „Гелгар“, правят се опити за
монтиране на бомбодържатели и използване на първите прицелни
системи „Гелгар“, специално конструирани за бомбопускане. За от
работване на навиците за използване на бомбовото въоръжение е
проведено двуседмично летателно тактическо учение (7-19 декем
ври 1912 г.) е изправните самолети на летище Мустафапаша, в което
вземат участие почти всички пилоти [28]. Това е първото по рода си
учение в световната практика, предвид на обстановката, в която се про
вежда, и целите, които си поставят младите авиационни командири.
Изграждането на система, способна да използва предимство
то на третото измерение за решаване на задачи в интерес на армия
та и държавата, следва определена логика в обособяването на от
делните елементи, определящи наличието на въздушен потенциал.
Подготвя се летателен и технически персонал и се полагат грижи
да бъде разширен спектърът от бойни използвания чрез повишава5. Въздушната мощ на Царство България, част I

Ч ертеж и обяснителни бележки
към описанието на първата бъл
гарска авиобомба тип „Величко“,
използвана в Балканската война
(фотоархив МО)
1 )г а \у т д апс! ехр!апа1огу шПез
Ггош 1Ье т а п и а ! оГ 1Ье Пг«П
Ви!цапап аепа! ЬотЬ: Ше УеНсЬко
\*а$ и$е4 т Ше Ва1кап \Уаг
(рко1оагск1хе$ МоТ))

Подготовка на авиационни бомби за учебни бомбомятания, провеждани
в първото организирано летателно тактическо учение на Балканите и
първото в света по времето на реална бойна обстановка (фотоархив МО)
Ргераппц аегорюпе ЬошЬ$ Гог 1гатт$» ЬотЬ с1гор*: 1Не Ва1кап§’ — апс! 1Ье иоНсГ.ч
— ПгМ аепа! ЬотЬшд ехегсБе Шок р!асе агшс! сотЬаС (рко(оагс1те$ МоО)
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„Ьаг шап VII са широко използвани за водене на въздушно разузнаване и наблюдение от летците ог 1-о и 2-о аеропланно отделение. Невисоката
скорост на тези машини се компенсира от добре балансираната конструкция. 1ова е втория но масовост самолет в българската авиация от тези години.
От Русия са внесени пет апарата срещу сумата от 168 000 лева (фотоархив Найден Дичев)
Рагшап УН8 меге мзс1е1у и8ей1‘ог аепа! гесоппа 188апсе апс! оЬзегуайоп Ьу 1 апс! 2 Аегор1апе О Ш ет ея ’ рИоП»: Юетг 1аск оГзреей \\а8 тай е-и р Ьу Ше1г ме!1Ьа1апсес1 81гис1иге. П ш луаз Ше 8есопс! то81 \У1с1е1у изей Шй^апап аегор!апе оГ Ше репой, Яуе т а сН т е з Ъ ет§ 1т р о г 1ей Ггот Кичма 1ог 168,000 1еуа
(рНо1оагсИп’ен Маудеп 1Щеу)

не на квалификацията. По отношение на въоръжаването на подраз
деленията с летателна техника, независимо че от 4 държави са вне
сени 13 типа летателни апарата, те основно могат да се сведат до 4
основни типа, всички с френска конструкция. За монопланите това
са „В1епо1“ и „ЬИеирог!“, за бипланите базови конструкции могат
да се смятат „Раггпап“ и „Ушзш“ . Конструктивното сходство облек
чава експлоатацията на машините и позволява ползването им от
пилотите без особени трудности. Изключение прави самолетът
„№еирогГ‘, чието управление е обратно (по направление с лоста, а
по наклон с педалите). Затова е взето решение апаратът да не бъде
използван в реални бойни действия [29]. Двигателите са от три типа
„Споше“, „Кепаик“ и „Аг^из“ (само учебният „В1епоГ XI е с прин
ципно друг тип двигател). Р1алага се изводът, че подборът на авиа34

1о§1с : Ше уапоиз еюгпеШз гергезепбп» ш ро1епйа1 \уеге ргорег1у
сШТегепйаШс!. Р1уегз апб ШсЬшаапз у/еге Ггатеб, апс1 аПепйоп \уаз
раМ Ю Ьгоа<Зетп§ Ше гап§е о!' роззШю сотЬ а! 1а8к8Шгои§Ь птф гоут§
циаШзсаПопз. Аз ге§агбз ец ш ртеп !, ако^еШег 13 1урез о!' ашсгаЙ
\уеге 1трог1ес1 Ггот Гоиг соип1пез, у е! 1кеге \уеге ]из1:Гоиг Ъазю Гурез:
В1епо1 ап<3 №еирог! топор1апез, апс! Рагшап апс! Ушзш Ь1р1апез. Т1лз
еазес! орегайопз апб рПо! сгозз-циаШтсайоп. (Тке №еирог1 \уаз Ше
ехсерПоп, кауш§ ‘геуегзесР сопйхйз, \укк Ше зйск изес! Гог уа\у апб
Ше рес1а1з Гог го11. ТШз 1ес1 1о кз Ьеш§ \уккке1с1 Ггот ас!иа1 сошЬа!
[29]. Ткеге у/еге Шгее 1урез оГ еп § те : Споше, Кепаик, апб Аг§из,
оп1у Ше В1епо! XI Птипег ШГГепп» з1§шПсап11у. Тке сопсюзюп шиз!
Ье Ша1 Ше скоюе оГ ец ш ртеп ! у/аз зоипб, апб ГигШегеб аегор1апе
ипкз’ со тЬ а! еГГесПуепезз.

дионна техника е добре обмислен и осигурява нормална бойна дей
ност на аеропланните отделения.
С ъздаването на полева ремонтна работилница на летищ е
Мустафапаша и на асропланно депо (с развърната система от снаб
дителни пунктове за гориво-смазочни материали, резервни части и
други материали към всяко отделение, снабдявани от структурите
на службата на летище Мустафапаша) на пряко подчинение на В ъз
духоплавателния парк [30], като компоненти за осигуряване, при
дават по-голяма завършеност на процесите на зараждане на систе
мата, способна да генерира въздушна мощ (фиг. 1). Това доказва,

Гйе езГаЪПзЬтепГ ок а ПеШ гераш зЬор аI Ми8Гакара§а, ап
аегорюпе йероГ, апй пеГ\уогк8 юг Гйе 8ирр1у ок Тие1, ой, 8раге8, апй
таГепе1 Го еасН СИсШете кгот а 8реааН8Г8егуше аГ Ми8Гакара§а [30],
гоипйей-о!Т а 8у8Гет аЬ1е Го §епегаГе ай ро\уег (Р1§иге 1).
ТЙ18 ргоуе8 ГЬаГ Гйе пе\у ау1аГюп е1етепГ ок Ви1§апап агтей
ро\уег ша8 Гйе ге8и1г ок уегу айуапсей У1е\У8 оп \уагкаге. Ргасйсе —
ГЬаГ иШтаГе Ге8Г апй гпеа8иге ок апу ипйегГакт§ — 8Йо\уей ГйаГ
Ви1§апап тййагу йосГппе \уа8 поГ ди8Г е^иа1 Го Гйе йетапЙ8 ок Гйе
репой, ЬиГ \уа8 тйеей аГ гЬе Чеайт§ ей§е,’ аЬ1е Го 1трагГ тисй Го Гйе
Еигореап ро\уег8 т Гйе гип ир Го Гйе ОгеаГ \Уаг.

на младата бьл 1арска авиация в началния етап на Първата балканска война. Макар и да отстъпват по скорост на елегантно
из! леждашите френски моноплани, „А1ЬаГго8“ ЕШ се доказват каго най-мощните самолети на въоръжение в аеропланните отделения. За нуждите им
от Германия са доставени 4 аероплана за 133 000 лева (фотоархив Найден Дичев)
1Не м 01 кЬог8с оГ па.чсепГ ВШцамап а\таГшп ш ГЬе орешп§ 8Га§е8 оГ ГЬе Нг8Г Ва1кап УУаг: ГЬои^Ь 1е88 8реес1у ГЬап ГЬе е1ецапГ РгепсЬ гпопор1апе8, ГЬе
А1ЬаГго8 П И \\а8 ГЬе Ш08Г ромегГи! Аегор1апе ОкШетен т а с Ь т е , апс! Гоиг \\еге 1трогГес! Ггот С егтап у Гог 133,000 1еуа (ркоЮагсМуез Маудеп В'щеч)

Е ди н ог „работните коне
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Доставените от Франция два самолета „В1епо(“ Х1-2 са най-съвременни
те машини в българските авиационни формирования. Благодарение на
добрата си управляемост и високата скорост ог 95 км/ч машината е пред
почитана ог българските летци. Самолетите активно се използват и за
нанасяне на удари от въздуха ((фотоархив Найден Дичев)
ТЬе 1\\о В1епо1 Х1-28 ПеНтегес!1‘г о т Егапсе меге ВиЦапап Аегор1апе (Ш екпге ’у
то81 тос1егп та сЬ тев : Шапк8 1о 1Ье1г цоод соп1го11аЬШ1у апс! 95 к т /Ь 1ор
8рее(1,1Ьеу луеге ргеГеггес! Ьу рПо18, чЬо аБо и8ес1 1Ьет Гог а1г 81пке8
(рИсйоагсккез Маудеп Огдеу)

Фиг. 1. Система, осигуряваща реализирането на въздушния потенциал
на Царство България в периода 1912-1913 година
Рщиге 1. ТЬе 8у81ет Гог геаН8П1§ ВиЦапап аш ро1епПа1 ш 1912-1913

че н о в и я т авиационен елемент от системата на военната мощ на
Царство България е израз на изключително напредничавите схва
щания за водене на войната. Практиката - основен източник на по
знание и мерило за правилността на всяко начинание - потвържда
ва, че военната доктрина на държавата е на нивото на изискванията
на времето и има своите авангардни постижения, от които се учат
останалите европейски държави, готвещи се за световен сблъсък.
36

Пилоти и механици използват хубавия зимен ден на 1913 г. и фона на
самолет „В1епо1“, за да се снимат за спомен преди подновяването на бой
ните действия (фотоархив Найден Дичев)
РНо18 апс1 тесЬ аш с8 еп,)оу а Ппе чзп1ег’8 с1ау ш 1913 чЬПе амаШпц 1Ье
геяишрйоп оГ Ьо8Й1Ше8 а!оп§81(1е а В1епо1 (рЪо1оагс1пге$ Nау(^еп 1Щеу)

Едноместен аероплан „В1еп<к“ XI с двигател „ А п г а т “ от 35 к. с. Малкият таван на самолета и скромната скорост от 65 км/ч го определят като учебна
машина (фотоархив Найден Дичев)
А 35 И. р. А п га т -еп ^ т еб В1епо1 XI: к$ юм сеШп§ апй тос1е§1 65 к т/Ь зрееб ге!е§а1еб к 1о П атт** бийе8 (рко1оагсМуе& №ау(1еп 1Мдеу)
к к к

к к к

Бойните действия са възобновени на 21 януари 1913 г. На 26
януари започва атаката на турските войски срещу Булаирската пози
ция, отбранявана от частите на Четвърта армия и срещу авангардите
на Чаталджанския фронт. За да осигури успеха, турското командва
не предприема морски десант в района на Шаркьой. На всички на
правления българските войски отблъскват противника и му нанасят
поражение. За успеха допринасят и авиационните подразделения.
Въпреки лошото време и размекнатия грунт на летищата пи
лотите използват и най-малките подобрения на метеорологичните
условия, за да подпомогнат командванията на българските армии.
На 22 и 23 януари 1-о аеропланно отделение изпълнява задачи над
обградената Одринска крепост. Поручик Радул Милков разузнава
с „А1Ьа1го8“, поручик Стефан Калинов с „У ш зт“ изпълнява същата

Но8Й1Ше$ г е с о т т е п с е б оп 21 1апиагу 1913. Оп 26 .1апиагу
ТигюзЬ К>гсе81аипсЬеб акаск8 оп 1Ье РошТЬ А г т у ’8 Ви1ауп ро8Нюп8,
апб оп 1Ъг\уагб ро8кюп8 а1 (^а1а1са. 81тикапеои81у, 1ке Тигк 18Ь
с о т т а п б юипскеб а 8еа 1апбт§ а1 $агкбу. Ви1§апап К>гсе8 гереПес!
а11 айаскз апс1 \у е т оп Ш бе^еа! бзе акаскег8. Ау1айоп сотпЪ ш еб ю
Ше 8иссе88.
Ое8рке Ъаб \уеа1Ьег апб ти б б у аййеШз, рПо(8 т а б е и8е о!' бзе
теге81; п т ф го у е т е т 1о Ье1р а г т у сош тапб8. Оп 22 апб 23 Запиагу 1
Аегор1апе ОШе1ете Г1е\у оуег 1Ье Ье 81е§еб Н абпапорю скаб ек
РогисШк МИкоу гесоппокгеб \укЬ ап А1ЬаНо8, \уЬПе РогисШк 8ге1'ап
К аБпоу гесоппокгеб, бгорреб 1еаЛе18, апб 1:Ьге\у 1\у о УеНсНко
аегор1апе ЬотЬ8 оуег Кагаа^ас 81аНоп \ уй Ь 1н 8 Уо18т . РогисШк N^к^Ро^
Во^бапоу оЬ8егуеб апб юаЯеРбгорреб \укН 1й 8 В1епо1 [31].
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задача, хвърля позиви над турските позиции и две авиобомби тип
„Величко“ върху гара Караагач. Поручик Никифор Богданов води
наблюдение и също хвърля позиви от борда на моноплан „В1епо1“
[31].
И 24 януари е активен летателен ден. Първо аеропланно от
деление изпълнява 3 бойни полета за разузнаване и бомбардиране
на блокирания турски гарнизон. Второ аеропланно отделение за
почва да се пребазира от летище Чорлу на площадката край Черкезкьой, откъдето на 24 и 25 януари поручик Петров с „В1епо1“ и

„Г агтап“ VII на полевото летище Мустафапаша но време на инспекцията
на генерал-майор Янков (фотоархив Найден Дичев)
А Г агтап VII а1 Мш1аГара$а а1г11е1(1 Диппд Сепега1-Ма]ог 1апкоу’§ твресИоп
(р1ю1оагс1те$ Маудеп 1Уще\>)

Летище Мустафапаша (дн. Свиленград) в началото на 1913 г. Началникът
на Инженерни войски генерал-майор Янков с офицер от шаба на Втора
армии се запознава с материалната част на 1-о аеропланно отделение,
съпровождан от поручик Радул Милков (вдясно). На заден план се вижда
току-що облетения „Р агтап “ VII, на който командването на армията ще
разчита при превземането на Одринската крепост
(фотоархив Найден Дичев)
Ми81аГара$а аЛНеМ ш еаг1у 1913: Ещ дпеепп^ 1гоор8 Ьеай Сепега1-Ма)ог
1апкоу апс! а 8есопс1 А г т у 81а(Т оГПсег т $ р е с 1 т § 2 Аегор1апе Ои1е1еше
ечш ртеп !, а с с о т р а т е й Ьу РогисШк Кас1и1 МПкоу (п§Ь(); Ше пем1у 1е81ес1
Р а гта п VII, оп мМсЬ 1Не А гт у с о т т а п Н \Уои1с1 ге!у т 1актц Нас1папор1е 18
ут8П)1с Ье 1111и 1 (рНо(оагс1теа №ау(1еп Огдеу)
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АпоШег Гги11Би1 Й у т § бау ша8 24 1апиагу, шЬЬ (Ьгее сотЬаГ
80гЛе8 оуег (Ье Ъе$1е§ес1 Тигк 18Й § а т 8 о п Ьу 1 Аегор1апе 0Ше1ете.
ТНе 8 а т е с!ау 2 ОШе1ете Ъе§ап т о у т § Л о т (юг!и 1о (^егкегкбу,
\уЬеге оп 24 апс! 25 1апиагу РогисШк Ре(гоу т а В1епо1 апс! Ки 881ап
рйо! Руобог К о ю Ь т т а Р агтап Леш оуег ТигкйЬ ро8Йюп8 а! ^аГаюа
а! Ье!шееп 1500 апс! 1800 теСгез. Ое8рйе Ь е т § Лгес! а1, 8ппеоп Ре(гоу
бейуегес! 1т р о п а т баш оп Тигк18Й ро8Шоп8 аЛег а1то81; 1шо Ьоиг8 т
(Ье а т ТЙ18 ша8 Ь181огу ’ 8 Лг8! 1П81апсе ок орегаЛопа1 аепа1т(еШ §епсе
т со тЬ а! сопсИЛопз. ТЬе рИо! геасЬес! 1о ш Л Ьт 20 кП отеЛ ез ок
Соп81апйпорю, оЬ8егут§ (Не Тигк 18Ь сар1га1 кгогп а Ье1»Ь! ок 1600т.
2 6 1апиагу 8аш а пеш кн§Ь т (Не сотЬ а! и8е ок аУ1айон: (Ье Лг81
81ти к ап ео и 8 со тЬ а( кМ§Ь(. Оне аЛег апо(Ьег, ап А1Ьа1го8, а Уо18т , а
Р агтап , апс! а В1епо( (оок-окк ког Набпапорю, рПо(ес! Ьу Ви1§апап
окЛсег8 МПкоу, КаПпоу, апс! Во§бапоу, апб Ки 881ап К о8(т, а11 Л о т
1 Аегор1апе ОШе1еШе. АраП Л о т сопс!ис(т§ гесопшЙ88апсе, (Ьеу
8реп18оте Л т е б горрт§ 1еаЛе(8, апс! аЛо Ь отЬ еб (Ье сйу’8 Кагаа^а?
8(а(юп, аЛег шЬюЬ РогисШк КаЬпоу а88е88ес! 1Не б а та§ е . Т4Й8 1еуе1

„1Меирог!“ IV минути преди излитане в учебен полет. Макар и с достатъчно съвременна и аеродинамична конструкция аеропланите от този тип не се
ползват с голяма популярност сред българските пилоти поради нестандартната система за управление. Това е и основната причина те да не намерят
приложение в бойните действия (фотоархив Найден Дичев)
А 1Меирог1 IV ЬеГоге а 1гапип§ $огНе: (Ьои^Ь той егп апс1 аегойупагтс, 1Ье8е аегор1апе8 ГаПес! 1о изп Ви1§апап рПо18’ аГГесВош с!ие 1о 1Не1г ип8(апс1аг(1
соп1го!8, апс! сПс! по! 8ее асИоп (р]ю1оагс1те$ Яауйеи 1Лдеу)
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руският пилот Фьодор Колчин с „Е агтап“ летят над турските позиции над
Чаталджанския фронт на височина 1500-1800 м. Въпреки обстрела Симе
он Петров доставя важни сведения за дислокацията на турските войски след
близо двучасов полет. Това е първото оперативно разузнаване в бойни ус
ловия. Пилотът достига на 20 км от Цариград и наблюдава турската столи
ца от височина 1600 м.
Па 26 януари е достигнат нов връх в бойното използване на военната
авиация. За първи път в нейната история е приложен нов способ за бойни
действия - едновременен полет. Един след друг в небето излитат „А1Ьа1го8“,
,Уо 18т “ , „Р агтап “ и „В1епо1“, пилотирани от българските офицери Мил
ков, Калинов, Богданов и руснака Костин от 1-о аеропланно отделение.Ос
вен доставянето на информация за кратко време са хвърлени позиви, бом
бардирана е одринската гара Караагач, след което един от екипажите (пору
чик Калинов) контролира резултатите от удара. С демонстрираното ниво
на бойно използване българската военна авиация показва, че вече е до
статъчно добре организирана бойна единица.
По-нататъшните полети доказват това твърдение. На 27 януари пору
чик Петров и Фьодор Колчин от 2-о аеропланно отделение летят към чаталджанските окопи. На 28 януари поручик Радул Милков и италианецът Джовани Сабели от 3-о аеропланно отделение с двуместен „В1епо1“ наблюда
ват стоварването на морския десант на турските войски при Шаркьой. На
това направление българската авиация с най-активна през февруари, но общо
взето месецът е неблагоприятен за летателна дейност.
Ескалирането на военните действия на Чаталджанския фронт и за
почналият щурм на Одринската крепост са нов повод за демонстриране на
нарасналия въздушен потенциал на зараждащия се род войска.
На 1 март едноместният „В1епо1“ на 2-о аеропланно отделение, пило
тиран от поручик Симеон Петров, разузнава от височина 1000 м противни
ка при Чаталджа, а двуместният „В1епо1“ на 3-о аеропланно отделение с

Четирима от най-известните български летци (от горе на долу: поручик Петров,
поручик Богданов, поручик Калинов, поручик Гопракчиев), снимали се за спомен
преди началото на балканските войни (фотоархив Найден Дичев)
Гоиг оЕ Ше то§1 Гатои8 ВиЦапап рПо1$ ро§е 1‘о г а 8 о и \е т г рНо1о вЬогПу ЬеГоге 1Не
8(аг1 оГ 1Ье Ва1кап \У аг8: 1ор Поууп, РогисШк Ре1гоу, РогисШк Во§<1апоу, РогисШк
КаНпоу, апс! РогисШк Торгакс1неу (рЪо1оагсШхе$ Наудеп В'щех)
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Самолет „А1Ьа(го8“ ГШ пред иалатковите хангари на летищ е М устафапаша (дн. Свиленград)
(фотоархив Найден Дичев)
Ап А1Ъа(го8 РШ ЬеГоге (Не тагсщ ее
Нап§аг8 а( Ми8(аРара§а а1г(1е1с1
(рко1оагскюе$ Маудеп [Щеу)

екипаж Джовани Сабели и поручик Пеню Попкръстев разузнава
над Галиполския полуостров. Отделенията изпълняват в следващи
те дни подобни задачи, като бомбардират военни обекти в градове
те Галиполи и Лапсеки [32]. За да докладват данните в реален ма
щаб от време, летците използват полевото летище край село Кавак,
разположено близо до щаба на Четвърта армия.
П ърво аеропланно отделение осигурява сухопътните съ е
динения в О дринската операция. При подготовката й командва
нето на В тора армия активно използва потенциала на авиацион
ното подразделение за доставяне на последни разузнавателни
сведения за отбраняващ ите крепостта. При изпълнените полети
на 9 март поручик Радул М илков е „А1ЪаРгоз“ освен наблюдение
6. Въздушната мощ на Царство България, част I

оР сотЪаР соогбтаРюп бетоп8РгаРеб
рЬаР Ви1§апап тШРагу ау1аРюп \уа8
8иШс1епР1у \уе11 бгШеб а8 а ргорег
сотЬаР Рогсе.
8иЬ8е^иепР 80гР1е 8 \уепР оп Ро
ргоуе (Н18 оуег апс! оуег а § а т . Оп 27
^пиагу РогисШк РеРгоу апс! Руобог
К о1сЬт оР 2 Аегор1апе СИс1е1ете
Р'1е\у оуег РЬе С^аРа1са Нпе8. ТЬе
Ро11о\ут§ сРау РогисШк Каби1 МПкоу
апс! РРаНап О ю у а п т 8аЪеШ оР' 3
Аегор1апе ОШе1ете оЪ8егуеб РЬе
Тигк18Н пауа1 а88аи1Р аР $агкбу Лош
аР\У1п-8еаР В1епоР. Ви1§апап шШРагу
аУ1аРог8 \уеге то8Р асР1Уе т РеЬгиагу,
(1е8р1Ре рЬе ргеуаП т§ ипРауоигаЬю
\уеаРЬег бипп§ РЬе топРЬ.
ТЬе е8са1аРюп оР Ьо8РШР1е 8 аР С^аРаюа, апб рЬе 8Рогтт§ оР' РЬе
Набпапорю с1Рабе1 <щуе пе\у оррогРитР1е 8 Рог бетоп8РгаРт§ РЬе
§го\У1п§ роРепр1а1 оР РЬе пе\у Руре оР Рогсе.
Оп 1 МагсЬ РогисШк 81теоп РеРгоу оР 2 Аегор1апе ОШе1ете
Р1е\у Ь18 В1епоР аР 1000 т оуег (Дарака, \уЬЬе 3 Аегорюпе Огс1е1ете к
Р\ут-8еаР В1епоР Роок О ю у а п т 8аЬе1Н апб Реши Роркги8Реу оп
гесоппа 188апсе оуег РЬе ОаЬроЬ Решп8и1а. ТЬе ОШектез сопРтиеб
б 18сЬаг§ 1П§ 81тИ аг Ра8к8 оуег РЬе с о т т § бау8, апб а180 Ь отЬ еб
оЬ)есР1Уе8 т РЬе Ро \ у п 8 оР ОаЬроЬ апб Ь ар 8ек 1 [32]. Рог зреебу беЬуегу
оР баРа, рПоР8 и8еб Кауак а1гПе1б, сю8е Ро РЬе РоигрЬ А гт у 8РаРР.
Рп РЬе ВаРРю Рог Набпапорю, тРапРгу итР8 \уеге 8ирроПеб Ьу 1
Аегор1апе ОШекте. Ргерапп§ РЬе ЪаРРю, 8есопб А гту с о т т а п б т а б е
41

Зимните полети на „Р агтап “ VII са истинско мъчение за българските летци, но високата надеждност на тези машини и волята за победа помагат да се
поддържа висока интензивност на летателната дейност дори и при трудни метеорологични условия (фотоархив Найден Дичев)
\\тп1ег орегаНопх \\ЙИ Еагшап УШ меге 1гуш§ Гог Ви1§апап Яуег$, Ьи11Ье тасЬ ш ез’ гсНаЬННу, апй 1Ье1г рйо($’ тога1е таш(ашес1 1нцЬ орегайопа1ш(еп§йу,
еуеп ш роог меаШег (рко1оагсМхе$ Маудеп 1Уще\)
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Поручик Никола Манков в откритата кабина на самолет „Уо1$ т “. Той преминава подготовката на тези самолети във фирмената фабрика Вилакур
(Франция). С този апарат са извършени голяма част от бомбардировъчните задачи срещу неприятели (фотоархив МО)
РогисМк >Ико1а М т к о \ ш а Уо18т ’8 ореп соскрй: Ье 81псПес11Ье (уре а11йе УШапсоиг! Гас1огу т Ггапсе; Уо18Ш8 Пем т а п у оГ Ше Ва1кап \Уаг’8 ЬотЬш § га1с!8
(р1ю1оагсМуех МоО)
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Змейковият балон се издига, за да целеуказва за нуждите на българ
ската артилерия, развърната за осигуряване на огневата подготовка
на атаката на Одринската крепост (фотоархив МО)
ТЙ18 кйе-Ьа11ооп (Нгес1ей Ви1§апап аШНегу Пге с1ипп§ Ше ‘8оИ епт§ир’ оГ 1Ие НагсНапор1е сЙаскЧ (ркоишгсМгех МоО)

Български змейков балон
малко преди да бъде издиг
нат за наблю дение на не
п р и я т ел ск и т е
п ози ц и и
край Одрин
(фотоархив МО)
КеаЛушд а Ви1§апап кИеЬаПооп Гог оЪ8ег\а1юп оГ
епешу ро8Й10П8 а! Нас1папор1е
(рко1оагскюе8 МоО)
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„А1Ьа1го$“ ГШ преди излитане за бойна задача (фотоархив Найден Дичев)
Ап А1Ьа1го$ ГШ ЪеГоге ЦерагЦпц оп а сотЬ а! зогНе (ркокшгсМгея Маудеп 1Уще\)

на турските позиции успява да хвърли и позиви. След него пору
чик К алинов разузн ава и хвърля взетите на борда на биплана
„Уо1зт“ 4 авиобомби тип „Величко“ . По време на реш ителните
боеве на 12 март отделението чрез три последователни изпита
ния, осъщ ествени от поручик Радул Милков с „А1Ъа1гоз“ , пору
чик Никифор Богданов е „В1епо1“ , а поручик Стефан Калинов с

асйуе изе оГ 1Не ипк’з ро!епПа1 юг зирр1уш§ ир-1о-1Ье-тти1е гесотшззапсе
оп еп ету беюпсез. Оипп§ ап А1Ьа1гоз зогие оп 9 Ма 1'сЬ, РогжШк К.ас1и1
МИкоу с о т Ь т е б гессе \укЬ 1еаПеГ с1горрт§. Не \уаз юИошеб Ьу РогисШк
КаИпоу, \ у Ь о гесоппокгес! апс11Нге\у юе юиг УеНсЬко ЬотЬз 1оас1ес1 оп1о
юз Ушзт. Оипп§ с1ес131Уе Б§ЬЦп§ оп 12 МагсН, югее зиссезз1Уе зо111ез Ьу
МИкоу’8 А1ЬаП'03, Во§с1апоу’з В1епо1, апс! КаНпоу’з Уо1зт ргсмбес! §ооб
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Посещението за съгласуване на дейст
вията меж ду офицерите от щаба на
Първа армии е използвано за снимка
пред единствения „ 8 о т т е г “ от съста
ва на 2-о асропланно отделение на ле
тище Черкезкьой
(фотоархив Найден Дичев)
З о и у еш г рЬ о!о о1‘ а со-огсПпаНоп
теейп ц Ьу Пг$1 А г т у 81аГГ оГНсеге: 1Ье
8 о т т е г мае СЬе оп!у опе оГ к$ 1уре а( 2
Аегорюпе 01<\е1ете ^егкегкбу акПеК!
(рНо1оагск1уея Маудеп 1Ущеу)

„У0181П“ , осигурява достоверна информация за турските войски
на северния и източния сектор. П риложеният последователен
способ за водене на въздуш но разузнаване по заявка на армей
ските командири спомага за постоянния поток от данни за про
тивника и е предпоставка за успеха на щурма. На 13 март 1913 г.
по обяд гарнизонът на обявената за непревзем аем а Одринска
крепост капитулира.
За да бъдат контролирани действията на турските войски на
Чаталджанския фронт, на 13 март следобед са изпълнени два поле
та 01 2-о аерапланно отделение. Първи към северния участък се
отправя „Р агтап “ , пилотиран от Ернест Бюри. Четвърт час след
него е едноместен „В1епо{“ към южния участък лети поручик Си
меон Петров [33]. И двамата остават във въздуха около час и поло-

ба1а оп ТигкРзН йзгеез оп {Не попНет
апс! еая{егп зесНлъ. АррНсабоп оИ
тиШрю гесоппа188апсе зогйез Ьу агту
с о т т а п б ргоуюеб а сопзГат 8{геат
оГ §ооб МогтаНоп, апс! Не1рес1 еп8иге
8иссе88 т {Не 8{огтт§ о{' {Не скас!е1.
1п {Не аИегпооп о!' 13 МагсН 1913, {Не
§агг180п о!' {Не Набпапорю скас!е1
(\уНюННаб Ьееп бесюгеб Нтрге§паЬ1е’
Ьу тШ{агу ехрегСз) саркию{ес1.
ТНе 8аше аЙегпооп 8а\у {\у о
8ой 1е 8 Ьу 2 Аегорюпе ОМе1ете {о
топ ког Тигк18Н аейуку а{ (^аююа. ТНе Пг8{ 80гИе \уа8 Й о \ у п Ьу Ете8{
Випе т а Еагтап оуег {Не попНет 8есЮг. Ркгееп тти {е8 1а{ег, РогисШк
81теоп РеИоу бераПес! т а В1епо{ 8т§1е-8еа{ег Гог {Не 8ои{Нет 8ес{ог
[33]. Во{Н 8{ауеб т {Не аю 1ог аЬои{ ап Ноиг апб а На1Г, гесоппокпп§ Ьо{И
еп ету рояШопз апб орегабопа! ге8егуе8. ТНе рПо{8’ герог{8 сопйгтеб
{На{ {Не Тигк18Н с о т т а п б \уа8 по{ ргерапп§ геуеп§е а{{аск8. ТН18 §ауе 2
Аегорюпе 0(йе1ете СО {Не оррогШпку оГ а88е88т<* апб ргоро 81п§ а
Ьгоабег гап§е о!~ бибез Гог Н18 шп{. 1п {Не 1ттеб ю {е {егт, ЙН8 ге8икеб т
{Не Бг8{-еуег Ь о т Ь т § гаю оуег ап е п е т у сар!{а1: Соп8{апПпор1е.
(1пск1еп{а11у, {Н18 аюо атоиШеб {о Н18{огу’8 Пг8{ аНетр{ {о и8е аегорюпе8
а§ат8{ а 8{га{ещс {аг§е{.)
81псе 1Не \уещН{ о! ЬотЬ8 8еуеге1у НтДеб аегорюпе сотЬ а! габш8,
| апб Соп8{ап{1пор1е 1ау оуег 60 к т Ггот (^егкегкбу, а геблеШп"
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I

Самолетът измества кавалерията от
изпълнението на присъщата й задача
да разузнава противника
(фотоархив МО)
А|гсгаГ1 зирр1ап1ес1 1Ье са \а 1 гу т
гесоппойг1П§ 1Ье е п е т у (рНо(оагс1тех
МоО)

вина, разузнавайки едновременно
не само неприятелските позиции,
но и оперативните резерви. Д о
к л ад ван и те дан ни от п и лоти те
потвърждават, че турското команд
ване не се подготвя за ответни
настъпателни действия. Това дава
възможност на командира на 2-о
аеропланно отделение да планира
и предложи разширяване на кръга
от задачи. За следващите дни те са
свързани с организирането на първата реална въздушна бомбарди
ровка на неприятелска столица, в случая Цариград. Това е и опит за
първото в историята па войните използване на самолета срещу стра
тегически обект.
Тъй като наличието на бомбен товар силно намалява радиуса
на действие на самолетите, а летище Черкезкьой отстои на повече
от 60 км от Цариград, взето е решение да се подготви летище за
дозареждане (съгласно съвременната терминология летище за под
скок, също организирано за първи път в историята на авиацията в
бойна обстановка) край Кабакчакьой, където с жп транспорт е из
пратена техническа команда, гориво и масла за подготовка на само
летите [34].
Задачата на летците обаче е поставена твърде късно - следо
беда на 14 март. Първи с „Е агтап “ излита Бюри, а след него с
„В1епо1“ и поручик Петров. Те се приземяват успешно на новото
оперативно летище, за да допълнят резервоарите на машините си.
Настъпващата тъмнина заставя и двамата пилоти да прекратят по
лета по маршрута към Цариград и да се завърнат и кацнат, и то в

аегоб готе (ог копуагб Ъазе, т Юбау’8 раНапсе) \уаз ргерагеб а1
КаЪакдакбу. А 1есЬтса1 ипй, кие1, апс! 1иЬпсатз \уеге з е т Йзеге Ьу гай
[34] .
1п гНе е у е т , Ше рИоЩ \уеге 18зиес1 1йеп огбегз гаГйег т о 1аГе: т
Ше аРегпооп ок 14 МагсЬ. Випе \уаз кпз1 о1Т 1Не §гоипс! т а Р агтап,
коПошеб Ьу РогисШк Ре!гоу т а В1епоП Вогй 1апс1ес1 а11йе гекие11т§
Ъазе, трр еб -и р Шей Шпкз апс1 берайеб, Ъ т ка11т§ багкпезз когсеб
1Ьет 1о аЬапбоп гЬои^йГз ок СопзШпПпорю апс1 геП1гп Ю 1апс1т 1\уШ§й1
\уй Ъо Щ Н§Ьпп §. Багкпезз коипб Випе а! КаЬакдакбу апб РеГгоу а*
кнз Ь о т е Ъазе. Ткпз рготр1ес1 1Ье бешзюп, 1акеп Йзе ко11о\ут§ т о т т § ,
1о епПиз! 1Не 1азк 8ою1у Ю Випе.
Не бераПес! а1 0700Ьг, ге1 и тт§ 1о КаЬакдакбу аЙег а1тоз1: 1\уо
апс1 а Ъа1к Ъоигз Ю героП ктсНщ* 50 Хо 60 Йюизапб ТигюзЪ Поорз пеаг
5ап 81екапо апс! Виикдекгпесе. Оп кпз геШгп, ап е п ет у аегорюпе (то81
Ике1у а Оорре1 ТаиЬе) Ъаб ригзиеб 1йт аз каг аз 1Не СЦ1а1са розШопз
[35] . \\Тп1е П \уаз сюаг1у Юо еаг1у Ю зреак ок аепа1 сотЬа1 (ког \у!йс Ь
пеПЬег (есЬпою§у, пог ШсПсз уеГ ех1з1ес1), 11йз та гк еб клзШгу^ кнзг
абуегзапа! епсоитег Ье!\уееп айсгакъ 1пбееб, (Те асПуаПоп ок ТигюзЪ
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условията на сумрак, без помощни светлини. Тъмнината заварва
Бюри на Кабакчакьой, а Петров на основната база на отделението.
Обстоятелствата са причина за следващия ден да се вземе решени
ето задачата да изпълни само Бюри.
Той излита в 7 часа и след близо два часа и половина се при
земява на летище Черкезкьой, за да докладва, че в района на Сан
Стефано и Бююкчекмедже са разположени около 50 000-60 000
души турски войски. При завръщането си „Б агтап “-ът е преслед
ван от противников самолет (вероятно „Оорре1 ТаиЬе“ ) чак до Чаталджанската позиция [35]. За въздушен бой, разбира се, е твърде
рано да се говори. Нито техниката, нито тактиката за нейното из
ползване отговарят на съдържанието на подобно понятие. Това оба
че е опит за първото в историята на авиацията противоборство меж
ду въздушни противници. Активизирането на турската авиация е
повод за предположението, че само краят на бойните действия от
лага за повече от година провеждането на първия въздушен бой.
Последният полет на българската бойна авиация в Първата
балканска война е знаменателен. Той е проведен от 3-о аеропланно отделение на 23 март 1913 г. Задачата е да се разузнаят мор
ските комуникации на противника при Дарданелския пролив, кое
то включва летене не само над Галинолския полуостров, но и над
малоазийския бряг. Въпреки че предстои продължителен полет,
екипажът (Пешо Попкръстев и Джовани Сабели) взема на борда
на двуместния „В1епо1“ и 4 бомби. Те са хвърлени над Лапсеки и
Талиполи. При прелитането над противниковите позиции при Булаир аеропланът е обстрелван от оръдия с шрапнелни снаряди [36].
По време на бойните действия българската военна авиация
организира 37 летателни дни, изпълнени са 70 бойни полета, в
които освен задачи за въздушно разузнаване и наблюдение 1 1 пъти
е извърш ено бомбардиране от въздуха на неприятелски обекти
(16 % от общото количество полети) и са хвърлени позиви над
неприятелските позиции. Направени са опити за фотографиране
от въздуха както от самолет, така и от балон, част от които ус
пешни.
Правилното планиране и ефективното използване на лета
телните апарати дават възможност летателната дейност целенасо-

Поручик Радул Милков. Снимката е направена в Одрин след превзема
нето на крепостта от българските войски (фотоархив Найден Дичев)
РогисШк Кас1и1 МИкоу М Нас1папор1е аЙег Сйе 1акш§ оПНе сИас!е1 Ьу Ви1§апап
Гогсея (рко1оагсМге$ Уаудеп Ой/ет)
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чено да се използва за постигането на решителни резултати в
хода на операциите. В зависимост от условията авиационните и
въздухоплавателните подразделения действат с предварително
заявени задачи и по извикване. В реалната бойна обстановка се
обособяват два основни способа за бойни действия на ф орм ира
щия се нов род войска - последователният и едновременният.
С ъврем енният начин за действия на българската армия още в
началото налага провеждането на летищен маньовър, организи
рането на резервни и на летищ а за дозареж дане. Опитът от бой
ните действия доказва възмож ността летателни апарати по-теж
ки от въздуха за първи път да участват в реш аването на опера
тивни и стратегически задачи. Л етателно-тактическото учение
за усвояване на нов способ за бойно използване на самолетите с
прилагането на специално оборудване и въоръжение същ о е зна
чим принос в опита да се гради по правилен начин въздуш ният
потенциал на държ авата. И зброените приноси на българските
летци и въздухоплаватели са неоспорим повод не само за гор
дост и право да останат в историята на военната авиация като
пионери, но и за правото българското военно изкуство да се на
реди сред авангардните в началото на миналия век. Н атрупаният
опит успеш но използват всички държ ави, участвали в П ървата
световна война.
Когато говорим за приноса на българските авиатори в зората
на военното въздухоплаване, не бива да пропускаме спецификата
на театъра на военните действия, възможностите на противоборстващи ге страни и целите, които те си поставят в хода на провежда
ните операции. По своята същност тези и други фактори определят
и значимостта на разглежданите събития, сравнявайки ги с Триполитанската война. Един от тях е големият брой чуждестранни воен
ни наблюдатели и огромното внимание на чуждестранните журна
листи към действията на българските авиатори. За първи път срав
нително стройна и добре изградена система от компоненти, спо
собни да генерират въздушна мощ, реализира своя потенциал на
европейския континент в бойна обстановка и демонстрира висока
степен на ефективност.
7. Въздушната мощ на Царство България, част I

ау1аПоп а1 гЬе П те § 1Уея §гоипбя ког ЬеНе\тп§ гЬаГ ргорег бо§Л§Ьйп§
с1ипп§ 1Ье Ва1кап \Аагя \уая оп1у рге-етрСеб Ьу ГЬе сюяе ок ЬозШШез.
ТЬе ЕЛя1 Ва1кап \Уаг’я 1аЩ Ви1§апап аегор1апе яогЛе \уая
я^шЛсапЛ Л шая сопбиШеб Ьу 3 Аегор1апе Огс1е1еше оп 23 МагсН
1913 Ю гесоппокге епегпу шап П т е с о т т и т с а й о п з т 1Ье ОагбапеПея.
ТТЙ8 тс1ибеб к1ут§ оуег Ьо1Ь 1Ье ОаИроП Рептяи1а, апб 1Ье Ая1а
М т о г соаяП ОеярПе 1Ье 1оп§ Ш§Ь1 аЬеаб ок 1Ьет, Реши Роркгия1еу
апс! Споуапш ЗаЬеШ а1яо Юок коиг ЬотЬ8 оп Ъоагб Нле1г 1\ут-яеа1
В1епо1,1а1ег 1Ьго\ут§ Ш ет оуег Еаряею апб ОаНроЬ. Оуег 1Ье Ви1а1уг
рояШопз,1Ье аегорюпе \уая Лгеб ироп \уПЬ зЬгарпе1 гоипбз [36].
Ви1§апап тйДагу ау1а1ог8 Ле\у оп 37 с1ау8 бипп§ 1Ье аейуе рЬа8е
ок 1Ье \уаг. ТЬеу т а б е 70 о р е г а й о т б 80гЛе 8 \уЬ кЬ , ар ап Л ю т
т1е1Н§епсе §а1Ьепп§, тс ю б е б 11 Ь о тЪ т§ 8 ок е п е т у рояШопя (опе
т 81Х ок а11 яогйея), апб 1еаЛе( бгоря. РагЛаНу яиссе88ки1 аПетрЩ аГ
аепа1 рЬоЮ§гарЬу \уеге т а б е Л о т аксгаЛ апб ЪаПоопя.
Ргорег р1аппт§ апб еккесПуе ияе ок акЪогпе уеяяе1я а11о\уеб Я ут§
1о Ье бкеейу Ипкеб \уйЬ Ше аП аттеШ ок б еая 1Уе сотЬ а! яиссеяяея.
О ерепбт^ оп сопбШопя, ак ипкя \уогкеб Ш огбег, б1ясЬаг§т§ тякя яе1
аНеаб ок яогйез. Т\уо Ъаяю текЬобя (сопяесийуе апб янпикапеоия Л ут§)
еуоЛ еб. Мобегп (Ншкш§ геяиЬеб т б1ярегяа1 ГО аегобготея Ь е т §
сопбисШб а1 Пзе уегу оШяеГ ок аейоп, апб т Ше 8еШп§-ир ок геяегуе апб
копуагб а1гЛе1б8. СотЬаГ ехрепепсе ШяйЛеб Ш 1Не аЪПку ок аксгаЛ Ш
рагйслраГО т орегайопа1 апб 1асйса1 бийея. ТЬе беуею ртеш ок пе\у Л ут§
ЮсЬшциея, апб теПтобоющея ког ият§ пе\у яреааЬяеб е^ и ^ р те т апб
агтатеШ я а1яо тагк яфш Л сат абуапсея т 1Ье ргорег сопяШисПоп ок
паПопа1 а1г роШпиак ТЬе соптЬиПопя ок Ви1§апап рПоЩ апб аегопаиН
§1Уе Ви1§агя тб1яри1аЪ1е §гоипбя ког рпбе, апб гапк Вифапап тШ агу
(Ьои§Ь1 аюп§ 81бе 1Ье юабегя т ГЬе еаг1у 20(Ь СепШгу. АП \у атп § я1бея
бипп§ 1Ье Огеа1 \Ааг т а б е ияе ок Ви1§апап ехрепепсе.
\УЬПе б 18си 881п§ Ви1§апап аУ1аЮг8’ сотпЪиПоп а1 1Ье ба\уп ок
сотЬа1 Лу1п§, опе тияГ по1 огт11Ье 8рес1Лс8 ок 1Ье 1Ьеа1ге ок аейоп,
ГЬе абуегяапея’ геяоигсея, апб (Ье1г оЬ)есйуе8. 1п еяяепсе 1Ьеяе касЛогя
гапк ГЬе 81§п 1Йсапсе ок еуепгя ая §геа1ег (Ьап Шояе ок 1Ье Тпро1Пап1ап
\Уаг. А §геа1 питЬег ок когещп тШшгу оЬяегуегя апб ригпаНяЩ аяяезяеб
Ви1§аг1ап аухаЮгя. ТЬ1я \уа8 !Ье Лгя1 й т е а ргореЛу ЬиП1 яуяЮт ок
со т р о п е тя аЬ1е Ю §епега1е а1г рошег Ьаб яЬо \ уп 11я роСепйа11п Еигореап
сотЬ ай апб Ьаб бетопяШаШб а ЬщЬ бе§гее ок еккеейуепеяя.
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Аеропланите и пилоти 1С сс радва I на 10лима популярност оше в зората на авиации та. Това го доказва и гази паметна снимка на поручик Радул
Милков (фотоархив Найден Дичев)
1п СЬе йамп оГ а\заГюп аз 1ос1ау, аегор1апе$ апс1 рПо*$ еп)оуес! Ьи§е рориюгНу, а« рго\еп Ьу СМ* § о и \е т г р!ю1о оГ РогисМк Кай и! МНкоу
(рко1оагсШ\е8 Маудеп РНдеу)
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След победата в Първата балканска война противоречията меж
АЬег уюГогу т ГЬе Рю8Г Ва1кап \Уаг, с!еер сопГгасЪсГюпя гар1с11у
ду България и бившите й съюзници Сърбия и Гърция бързо се изост
етег§ес! ЬеГ\уееп Ви1§апа апс! Ьег когтег аШез 8ег\яа апс! Огеесе.
рят поради липсата на ясни договорености и достатъчни гаранции за
ТЬеяе \уеге с!ие Го ГЬе 1аск ок сюаг 1геайе$ апс! $иШс1еп1 §иагаШее$ ког
коректното спазване на постигнатото равновесие. Докато България
1Не ргезегуаГюп окГЬе аЬегес! Ьа1апсе. \УЬПе Ви1§апа кои§Ьг ГЬе та]о г
води война с основните сили на турската армия, гръцките и сръбски
1огсе8 ок ГЬе Тигк1§Ь агту, Сгеек апс! 8егу1ап когсея оссир1ес1 1апс1
те войски окупират територии, за които българският народ смята, че
соп81с1егес1 Ьу Ви1§аг8 ах ГгасНгюпаПу гНепъ. ТЬе сю8Ь \уа8 ипауо1с1аЬ1е
изконно му принадлежат. Сблъсъкът става неизбежен [37]. Заедно е
[37]. Аегор1апе апс! Ьа11ооп ишГ8 тоуес1 Го гЬе пе\у гЬеаГге ок асбоп
основната част на българските войски започват да се пребазират авиа
аюп§81(1е ГЬе агту.
ционните и въздухоплавателните подразделения.
ТН18 туою ес! Ггап8кегпп§; аегор!апе8, Ьа11ооп8 апс! регяоппе1
Предприет е маньовър е останалите изправни самолети, ба
8 о те 400 Го 500 кйотеГгез \уе8Г\уагс1 Ьу гаП, апс! гЬе е8ГаЬН8ЬтепГ ок
лони и личен състав, включващ 400-500-километров преход на за
пе\у Ъа8е8. ТЬе 8ЬогГ Пке океаг1у аегор1апе8 теапГ гЬаГ ]и8Г ещЬг окгЬе
пад с жп ешелони и развръщане по новите места. Възможностите
29 пиропей тасЬ1пе8 \уеге з е т с е а Ь ю апс! сараЬю ок сотЬаГ [38].
се оказват твърде ограничени поради особеностите на релефа и
ТЙ18 1ес11о ГЬе питЬ ег о! Аегор1апе ОШе1еШеа Го Ье сиГ Го Г\уо. Ву гЬе
климатичните условия в тази част на Балканския полуостров. Мал
8ГагГ ок Ьо8ГШг1е8, Ви1§апап аего8Габс8 апс! аутГюп \уеге ог§ат8ес1
кият ресурс на самолетите в тези първи години на авиацията е при
гЬи8:
чина от 29-те внесени, изправни и годни за бойно използване да се
- 1 Ва11ооп ОШе1ете шкН ГЬе 8оБа-1 Ьа11ооп, юсаГеб пеаг
окажат само 8 [38]. Това е едно от основанията аеропланните отде
8Нушса Го яиррогГ ТЬ1гс1 А г т у с о т т а п б апс! 8гакк
ления да бъдат сведени в две. Към началото на бойните действия от
- 2 Ва11ооп ОШе1еШе \уЬЬ а кке-Ьа11ооп, юсаГес! пеаг К оп’оуюа
Втората балканска война силите и средствата на българската авиа
т геа<3те88 Го 8иррогГ Ви1§апап а1г итГ8
ция и въздухоплаване са в следния състав и дислокация:
1о балопно отделение е балон „С оф ия-1“ е изнесено към - 2 Аегорюпе ОШе1ете Ьа8еб аГ 8 Ь у т с а ашБеЮ, с о т т а п б е б
Ьу РогисШк 81теоп РеГгоу, \уиЬ коиг рПоГ8 апс! коиг ашсгакг (а В1епоГ
Сливница за осигуряване командването и щаба на Трета армия.
Х1-2, а Рагтап, ап А1ЬаГго8, апс! а 8 о т т е г ) , Го зиррогГ РЙ8Г апс! ТЬггс!
- 2-о балонно отделение със змейков балон е развърнато край
А гту с о т тап с! апс! 8гакк [39].
Коньовица с готовност за усилване действията на българските
- 3 А егоркте ОШе1ете Ьаяес! аГ 8еге8 а1гк1е1с!, с о т т а п б е б Ьу
въздушни подразделения.
РогисШк
Ьйкйог Во^сюпоу, \уйй гЬгее рйокз апс! Г\уо оЬ8егуег8, апс!
2о аеропланно отделение, базирано на летище Сливница
е
гЬгее аюсгакг (а 8т§1е-8еаГ В1епоГ, а В1епоГ Х1-2, апс! а У ш 8т), Го
командир поручик Симеон Петров. В състава му влизат четирима
8иррогГ 8есопс1 апс! РоиггЬ А гт у с о т тап с! апс! 8Гакк.
пилоти и 4 сам о лета („В1епоГ“ Х1-2, „ Р а г т а п “ , „А1ЬаГго8“ и
Р1ут§ Ье§ап \укй Г гатт§ 8огГ1е 8 Го гесоппокге ГЬе пе\у орегайопа1
„ 8 о т т е г “ )- Отделението осигурява командването и щаба на Първа
и Трета армия.
ГйеаГге, апб а Гпа1 а8сепГ ок ГЬе 8оТт-1. СотЬаГ 8огГ1е 8 Ье§ап оп 17 .юпе
1913. РогисШк Во§с1апоу т а 8т§1е-8еаГ В1епоГ гесоппокгес! ГЬе агеа
- 3-о аеропланно отделение, базирано на летище Серес с ко
мандир поручик Никифор Богданов. В състава му влизат трима
пеаг Хе§оуап аГ ГЬе гечие8Г ок 8есопб А гту 8Гакк [40]. Оп ГЬе т о т т § ок
пилоти, двама наблю датели, 3 самолета (едноместен „В1епоГ‘\
21 .1ипе Ье топкогеб ГЬе тоуетепГя ок Огеек когсеь пеаг Кики8 (Госюу
„В1епоГ“ Х1-2 и „У ш зт“). Отделението осигурява командването и
КШш), геГигтп§ \укЬ ещЬГ Й1Г8 т ГЬе \ут§8 апс! ки8ею§е. ТЙ18 тагкес!
щаба на Втора и Четвърта армия [39].
ГЬе сю8е ок 3 Аегорюпе 0\с1е1ете асйуе с!иГу. Асгетрйп§ Го геюсаГе т
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Карта на Втората балканска война (1913 г.)
Мадог асПоп йиппц 1йе 8есопс1 Ва1кап \Уаг (1913)
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Янина
въздухоплавателни подразделения на Царство България
въздухоплавателни подразделения на Сърбия, Гърция, Турция и Румъния
съсредоточаване и действия на български войски
съсредоточаване и действия на сръбски, гръцки, турски и румг.нски войски
граници, включващи територии по установената демаркационна линия
съгласно Лондонския договор от 30.05.1913 г.

Паметна снимка на поручик Продан Таракчиев на фона на летящ над Източна I ракия „ 8 о т т е г “ (фотоархив Найден Дичев)
А 8ои\еш г рЬоШ оГ РогисШк Ргойап Тагакс1йеу о \ег Еа8*егп ТЬгасе мз1Ь а 8 о т т е г т 1Ье Ьаск^гоипс! (ркоЮагскпез Nау(^еп Ргцеу)

Летателната дейност започва с н я к о л к о учебни полета за опо
знаване на новия театър на войната и с едно издигане на балона
„С офия-1“, а първите бойни полети са на 17 юни 1913 г. Поручик
Никифор Богданов разузнава района на Негован по заявка па щаба
на Втора армия с едноместен „В1епо1:“ [40]. Той лети за наблюде
ние и на движението на гръцките войски в района на Кукуш сут-

Йзе \уаке ок геПеаПп§ Ви1§апап когсе8, й ю$1 а11 Йзгее о! 118 айсгай [41].
Оп 24.1ипе, РогисШк 81теоп Ре1гоу гесоппойгеб 1Ье епешу пеаг
ПгоБ Т \ уо <кау8 1а1ег 1 Ва11ооп ОШе1ете гашес! 1йе 8о1ла-1 оуег
8Нушса. ТЬе сгаЙ \уа8 с1ата§ес! Ьу 1йе 81гоп§ \утс1, апс! Ше аегопаШ8
8а\у по киПйег асйоп.
Оп 2 Ли1у РогисШк Ре1гоу Йе\у Й18 В1епо1 оуег 8 е т а п ипЙ8 пеаг
53

„Рагшап" VII от състава на 1-о асропланно отделение преди да се пребазира от летище Мустафапаша на летище Сливница, за да вземе участие във
Втората балканска война (фотоархив МО)
А 1 Аегорюпе ОкШете Гагшап VII аЬои! 1о Лераг( МиМа1ара$а Гот 8Нушса апс! асйоп ш 1Ье 8есопс1 Ва1кап \\а г (рко(оагс1тех МоО)

ринта на 21 юни и след близо два часа полет каца с 8 пробойни в
крилата и фюзелажа. С това завършва и бойната дейност на 3-о
аеропланно отделение, което нри опита си да се пребазира, след
вайки хода на отстъпващите български войски, загубва и трите си
самолета [41].
На 24 юни поручик Симеон Петров разузнава противника в
района на Пирот. Два дни по-късно 1-о балонно отделение издига
сферичния балон „С офия-1“ над сливнишката позиция, но силният
вятър го поврежда и до края на бойните действия балонните отде
ления остават на земята.
На 2 юли 1913 г. над сръбските войски при Враня кръжи моно
планът „В1епоГ на поручик Петров. Командирът на 2-о аеропланно
отделение изпълнява успешни въздушни разузнавания по маршрути
до Пирот на 7 юли, а на 10 юли при подобен полет достига Ниш.
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Угап)е. ТНе 2 Аегор1апе ОнШете СО а1зо сопс1ис1ес! 8иссе85ки1
гесоппа188апсе оуег Ршо! оп 7 М у , апс1 геасЬес! а8 каг а§ №§ оп 10 М у.
Тйезе 81Х 8огбе8 сопсюбеб Гйе рагбарайоп о!'Ви1§апап ау1айоп
1п 1Ье 8есопс1 Ва1кап \Уаг. Уе1 безрйе ЙЙ8 гпеа§ге 8Н о \ у ш § , Ви1§апап
Пуег.8 \уеге 8ЙП 81§пШсап 11у т о г е асйуе Шап [Ьей ас1уег8апе8. 8 е т а п
апб Сгеек рИо(8 каПеб 1о ассотрП зЬ а 8т§1е 8иссе88!'и1 со тЬ а! 8огПе.
ТЙ18 \уа8 еуЮепсе ок т а ]о г Ви1§апап рго§ге88 т а88етЬНп§ гНе
ею теШ з о! аш ро\уег, апб 1 о г т т § 81гисШге8 епаЪ1т§ II 1о бетоп81:га1:е
Й8е1к.
к к к

Ви1§апап и8е ок ау1айоп апс! аего8(айс§ 8е1 ап ех а тр ю Ю о1Ьег
пабоп8. ТЬе ргореНу егес1е<3 81акк 81гисШге \уа8 а Ъа8Ю геа8оп \уНу
Ви1§апап а1г ро1еп0а1 \уа8 Ьеиег от§аш8ес1 апс! 8Ьо\уес1 Й8е1к т о г е

С тези общо 6 гюлета приключва и участието на българската
авиация във Втората балканска война. Независимо от своята малочисленост тя е значително по-активна от своите противници.
Сръбските и гръцките летци не успяват да осъществят нито едно
успешно изпълнение на бойна задача по време на войната, което е
и доказателство за значителния напредък на българската държава в
изграждането на елементите на въздушния потенциал и формира
нето на структури, с чиято помощ той да бъде реализиран.
* * *
Използването на авиационни и въздухоплавателни средства
за постигането на военни и политически цели от българите е при
мер за останалите държави. Добре изградената щатна структура е
основна предпоставка и за по-стройната организация на българ
ския въздушен потенциал, показал значително по-големи възмож
ности за генериране на мощ в хода на бойните действия в сравне
ние с демонстрираното от италианските авиационни отряди в Триполитанската война.
Доказва се необходимостта от специалната подготовка на лет
ците. Те не само трябва да умеят да летят добре, но и да притежават
добра щабна култура, съобразена със спецификата на задачите по
доставянето на информация от въздуха. Обикновено разузнаване
то се води в тактическа дълбочина, но веднъж доказали своята ефек
тивност, екипажите започват да получават заявки и за проникване
в оперативна дълбочина, както и да доставят данни със стратегиче
ска важност. Пример за това е наблюдението на турските войски в
предградията на Цариград. Важността на обекта го определя като
първото по рода си стратегическо въздушно разузнаване и първата
въздушна заплаха, появила се над столицата на воюваща държава.
Специалната подготовка за летците, които трябва да използ
ват бомби от въздуха, налага и първото в историята на авиацията
летателно-тактическо учение с целия пилотски състав в условия на
война. Експериментират се и бомбодържатели, с които да се улес
нят действията във въздуха. По-добрата натренираност дава възмож
ност на летците от 1-о и 3-о аеропланно отделение да превърнат
тази задача в рутинна дейност далеч преди началните залпове на

Въздушна фотография на р. Морава, юни 1913 г. (фотоархив МО)
Ап аепа! ГоГо^гарЬу оГ Ше М огаза пуег, Липе 1913 (р]ю1оагс\пхе$ МоТУ)
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Първата световна война. За 28-те бойни полета, изпълнени през
януари, февруари и март 1913 г., в 10 те използват бомбовото въоръ
жение, т. е. в над 35 % от тях.
Практиката на бойната дейност на аеропланните подразделе
ния показва необходимостта от достатъчно летища, чрез които да
се осъществяват летищен маньовър и дозареждания при изпълне
нието на задачи в дълбочина на противниковото въздушно прост
ранство. На основното направление на 2-о аеропланно отделение
са подготвени 3 площадки - основна, запасна и за подскок. Те са с
размери 200 на 400 м, но не всички притежават достатъчно добри
носещи свойства на грунта. Липсата на подобни площадки се оказ
ва фатална за самолетите на 3-о аеропланно отделение във Втората
балканска война. Този принцип на осигуряване на авиационните
формирования е валиден и днес, което показва напредничавостта
на мисленето на младите авиационни командири и далновидността
на офицерите в Щаба на Действащата армия.
Българската военна авиация изпълнява над 230 полета по вре
ме на двете балкански войни, 76 от които бойни. Останалите са
спомагателни задачи - хвърляне на позиви, транспортиране, де
монстративни полети за въздействие върху бойния дух на войски
те и от двете страни на фронта, облитане на материалната част,
разузнаване на времето и местността, полети за приучване на нова
материална част, тренировъчни и други.
Опитът от войните демонстрира предимствата на авиацията
пред въздухоплавателните средства, особено в началния етап, когато естеството на бойните действия ги причислява към високома
неврените. Трудностите с осигуряването съпътстват балонните под
разделения при придвижването. Те се оказват подходящи само за
позиционна война, и то при наличието на достатъчно надеждни сред
ства за комуникация с осигуряваните щабове.
М нозина са привържениците в българската армия и на идеята
за създаване на дирижабълно отделение, което да води стратеги
ческо въздушно разузнаване. Разчетите обаче показват, че за да се
закупи такъв летателен апарат, да се построи елинг за него и се обучи
екипаж и персонал за обслужването му са необходими 1 200 0 0 0 1 300 000 лв., което е десет пъти повече от едно аеропланно отделе
ние с 4 самолета „В1епоГ“ 1Х-2.
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сараЬ1е ок ргобист§ ай ро\уег т сотЬа1 Шап ЙаНап ай роГепба1 т
ТпроНГата.
ТНе пеес1 ког ярешаНз* рИоГ Ггатт§ \уа8 ргоуеб. РПоГ8 поГ оп1у
пеебеб № Напбю аегор1апез \уе11, Ьш ако Го Науе §оосГ 8Гакк сикиге’
апс! 8рес1аЙ8Г тГе1Н§епсе-§аГНепп§ 8кШ$ т ГНе ай. 1шПа11у Гасйса1,
гесоппашзапсе репеГгабоп8 тсгеа$ес1 Го орегабопа1 берГН, оссазюпаИу
1пуо1у1п§ Пет8 ок 8ГгаГе§ю 81§пШсапсе. Ап ехатрю ок гНе 1а1Тег \уа8
(Не топйопп» ок Тигю8Н когсе8 т гНе СопзГапГторю 8иЬигЬ8. ТНе
НпрогГапсе ок 6Й8 игЬап о^ есбуе гапк8 гНе Ш§НГ а8 ГНе кЙ8Г опе еуег
беуогеб Го 8ГгаГе§ш гесоптЙ88апсе, апб ГНе кЙ8Г опе еуег № розе а
гНгеаГ Го ГНе сарйа1 ок а \уагпп§ пабоп.
ТНе 8рес1а1 ргерагаПоп окрПоГ8 Гог аепа1 Ъ отЬ т§ ако туо1уеб
НкГогук кЙ8Г Гасбса1 ехегске т у о 1 у т § ргасбсаПу гНе епгйе рбоГ
е8ГаЬЙ8ЬтепГ. А ко Ге81ес1 шеге ЬотЪ-Но1бег8 Не1рт§ рйоГ8’ асбоп8
ш гНе ай. ТНк 1еуе1 ок Ггатт§ т а б е Ъ отЪт§ гаШ8 гоиГте Го 1 апб 3
Аегор1апе ОиШ епк рИоГ81оп§ Ьекоге ГНе СгеаГ \Уаг. 1п Гйей 28 сотЬаГ
8ог0е8 ЬеГ\уееп Запиагу апб МагсН 1913, гНеу и8еб ЬотЬ8 т Геп: оуег
а гНйб.
СотЬаГ биГу 8Но\уеб ГНе пееб ког зикйаепГ аегобготе8 Го 8егуе
а8 Ьа8е8 апб гекиеШп§ 8Габоп8 ког беерег репеГгабоп ок еп ету аЙ8расе.
ТНе агеа соуегеб Ьу 2 Аегор1апе Огс1е1еме Наб гНгее а1гк1е1б8: Ьазе,
ге8егуе апб ког\уагб. ТНеу теа8игеб 8оте 200 Ьу 400 теГге8, апб поГ
а11 Наб 8иккй1епг1у §ооб §гоипб8. ТНе 1аск ок 81тИаг аегобготе8
б о о т еб 3 Аегорюпе ОпШете т гНе 8есопб Ва1кап \Уаг. ТНе 8ате
рппс1р1е8 арр1у Го гНк бау, \ уНюН 8Но\У8 Но\у ког\уагб-1оокт§ уоип§
аУ1аг1оп соттапбег8 апб 8Гакк окккег8 \уеге.
Оипп§ ГНе Г\уо Ва1кап \Уаг8, Ви1§апап тШГагу ау1аГюп Ле\у
оуег 230 80гбе8, ок \уН1сН76 т сотЬаГ. Мо8Г ок ГНе ге8Г \уеге ког 8иррогГ
бийез: 1еак1еГ бгоррт§, ГгапзрогГ, бетоп8ГгаГюп кН§НГ8 Го тЛиепсе
тогаю оп ЬоГН 81бе 8, Ге8Г Ш§ЙГ8, \уеагНег апб Лек! гесоппа188апсе,
апб Ггатт§ Ш§НГ8.
ТНе \уаг8 8Но\уеб ГНе 8ирепопГу ок ау1айоп оуег аего8Габс8. ТНк
\уа8 е8рес1а11у Ггие ок ГНе еаг1у 8Га§е8 \уНеп шагкаге 18 Н1§Н1у тоЬПе.
ВаПооп ип1Г8 ргоуеб 8ирр1у-тГеп81Уе апб зю\у. ТНеу \уеге оп1у 8ийеб
Го 8ГаГ1С \уагкаге, апб еуеп гНеп оп1у § 1Уеп 8икк1с1епГ1у геПаЬ1е
соттишсаГюп8 апб 8иррНе8.

Със своя „В1епо1“ командирът на 2-о аеропланно отделение поручик Петров лети от летище Сливница до Враня, Пирот и Ниш
(фотоархив Найден Дичев)
РогисШк Ре1го\7, 2 Аегор1апе ОкШеше СО, Пей Ггош $ Н \т с а 1о Угаще, Иго1, апс! N18 (ркоЮагсМгеа Ш уйеп Н1цех)

8. Въздушната мощ на Царство България, част I
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Успехите на пилотите и наблюдателите от зараждащия се нов
род войска се оказват недостатъчен довод пред недоверието на част
от общовойсковите командири, факт наблюдавай и в армиите на
останалите европейски държави. Трябва да мине близо половин
година след началото на Първата световна война, за да отпадне
подобно предубеждение към възможностите на въздухоплавател
ните и авиационните средства. Освен това не е оценена ролята и на
друг зараждащ се компонент, свързан с използването на въздушно
то пространство за военни цели - противоаеропланната артилерия.
Практиката от Триполитанската и Балканските войни подсказва, че
тя може да бъде ефективно средство за възпиране и препятстване
бойни действия във въздуха, както и за нанасяне на чувствителни
поражения на самолетите. Българските летци се убеждават в това
още на 17 октомври 1912 г. при един от полетите над Одрин. След
падането на крепостта са пленени 4 „балонни“ 75-мм оръдия
„Кгирр“, специално конструирани за стрелба по въздушни цели [42].
До сформирането на подразделение, което да ги експлоатира до края
на Балканските войни, така и не се стига.
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М апу Ви1§апап 8о1сПег8 зирроПес! 1Ье 1с1еа о!' а От§1Ъ1е
ОиШете Гог 81га1е§ю гесоппашзапсе. Ношеуег, саюиюНопз рШ П8
со81 (тс1ис1т§ 1йе 81мр НзеИ', а Нап§аг 1ог й, апс! сге\у апс! зирроП
рег8оппе1 1 г а т т § ) а1 1.2 ю 1.3 тПНоп 1еуа: 1еп Н те8 1Ът о!' ап
Аегор1апе 01с1е1ете \уйЬ В1епо11Х-28.
ТНе зиссеззез о[ рПоШ апс1 оЬ8егуег8 епсоиШегеб шсЖегепсе
а т о п § 8 о те з е т о г 8о1сНег8: 8отеЙпп§ а180 8ееп екзе^Ьеге т Еигоре.
5пх т о т Ь з о! 1йе Огеа1 \Уаг \уоик! е1ар8е Ье1'оге рге]исйсез т 1йе \уау
о[ аУ1айоп апб аегозШйсз теЙес!.
Рта11у, 1Ье гою оГ апо(Ьег е т е г § т § сотропеШ: о!' а1г рошег —
ап П -атсгаВ агБПегу — \уа8 и п б еге зп п ш е б . РгасПсе [ г о т гЬе
ТпроШ атап апб Ва1кап \Уаг8 8и§§е81ес1 111а! 11 соию Ье еВесНуе т
с1е1егпп§ апб ргеуепПп§ а1г тси тао п з, апс! 8еуеге1у с!ата§т§ е п е т у
айсгаВ. Ви1§апап рИоШ Ь есате сопутсес! о!' Г1Й8 бипп§ а Ш§Ь1 оуег
Н абпапорю а8 еаг1у а8 17 ОсТоЬег 1912. ТгорМез 1акеп айег 1йе
сйабеГ з сарШге тс1ис1ес1 [оиг 75-шгп Кгирр ‘апБЬаПооп’ §ип8,
зреааН у с1е81§пес! 1о Еге т ю 1Ье шг [42]. И т е \уаз т з и Ш ш е т ю
[о г т а ипП ю т а к е изе оГ Шезе Ье1оге 1Ье Ва1кап \Уаг8 епс1ес1.

Тактико-технически данни на самолетите, използвани от Царство Българин в Балканските войни
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Моноплан
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„В1епо1“ XXI

Франция
Ргапсе

1

1

„Опоте“
70

8,24

11,00

25,00

550

90

1500

160

-

„В1епо!“ XI

Франция
Ргапсе

1

1

„Апгат“
35

7,54

8,60

14,00
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-
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1
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410
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—

„В1егкГ Х1-2
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2
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160
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Биплан
В1р1апе

„А1Ьа1го8“ РШ
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—
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Мопор1апе
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