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ВЪЗДУШНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ
В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

В^^САКIАN АЖ РОТЕШТАБ 
IX ТНЕ СКЕАТ \УАК

Поражението във Втората балканска война се отразява нега
тивно не само на икономиката и морала в българската държава, но 
и на подема в развитието на авиацията и въздухоплаването. След 
обявената на 1 август 1913 г. демобилизация аеропланните и ба- 
лонните отделения са сведени в асропланна и балонна рота, от съста
ва на Въздухоплавателния парк и заедно с прожекторното и авто
мобилното отделение сформират Техническа дружина към инже
нерните войски под командването на майор Васил Златаров [1]. 
Наличието на 8 подготвени пилоти и 10 изправни самолета явно се 
оказва недостатъчно за нормалното функциониране на изгражда
щата се система, определяща наличието на въздушен потенциал, с 
чиято помощ и използвайки предимствата на третото измерение да 
бъдат изпълнявани задачи в интерес на армията. Особено внима
ние в относително краткия мирен период е обърнато на подготов
ката на кадрите и базата за материално-техническото и тиловото 
осигуряване на нормална летателна дейност. На летището край жп 
гара София е изграден хангар за 3 аероплана, пак там започва да 
функционира аеропланна работилница, в която са ремонтирани 
първите два „Еагтап“ VII и „А1Ьа1го8“ ЕШ.

През 1914 г. са заложени основите и на друг важен компонент 
от общата система, способна да генерира въздушна мощ -  първото 
аеропланно училище в България, което трябва да подготвя пилоти, 
наблюдатели, механици и монтьори. Първоначално то се намира на 
летището до жп гара София, а през октомври 1915 г. е развърнат 
нов учебен център на летище Божурище, кой го е оборудван с хан
гари и помощни сгради за персонала и обучаемите. Първите при-

Ви1§апа’$ Векеа! т  1ке 8есопб Ва1кап \Уаг кк паПопа1 \уе1каге 
апс! тога1е, апс1 1трас1ес1 1ке §геа! абуапсез тас1е т  ау1аВоп апс! 
аегоЩаПся. АВег 1ке 1 Аи§и81 1913 йетоЬШ зайоп, аегор1апе апс! 
Ьаюоп ишЩ \уеге \уоипс! с1о\уп Ю опе Аегорюпе апс1 Ва11ооп Сотрапу 
\уШнп сНе АегопаиПса1 Рагк. А1оп§ \укк 1ке Рго]есЮг апс! АиШтоЬПе 
ОМе1ете, II сотрп8ес! !ке Е п § те п п §  1гоор8 Тесктса1 Огщта 
сошшапбес! Ьу Мщог Уа8Й 21а1агоу [I]. Е1§к1 катес! рИо18 апс! 1еп 
8егу1сеаЬ1е аегор1апе8 \уеге шзиШспеШ: ког погта1 кипсВопт§ ок ап 
ап- ро1епПа1 8у81ет пПепсюс! Ю а881811йе агтес! когсе8 и8т§ 1йе ЬепеВк 
ок 1йе гккс! сИтеп810П. Т1Й818 \уку 1ке ге1айуе1у Ъпек реасеПте репоб 
8а\у рагйсгйаг акепВоп ра1с1 !о 81акк 1 гатт §  апс1 ерш ртеп! асцшзШоп. 
А 1кгее-аегор1апе кап§аг \уа8 Ъшк а! 1ке анйеМ пеаг 8оВа Сеп1га1 
5(аВоп, апс! ап аегор1апе \уогк8кор \уа8 орепеб, уЛиск гера1гес! Еуо 
Еагтап УП8 апс1 ап А1ЬаП'08 ЕШ.

АпоСкег пъуог сотропеШ  ок Ше оуегаН 8у8Гет ког §епегаПп§ 
ак  ро\уег \уа8 рш тЮ  р1асе т  1914 \укк 1Не орепт§  ок Ви1§апа’8 
Е г81 Аегор1апе 8сйоо1. ТЙ18 \уои1с1 к а т  рПо!8, оЪ8егуег8, апс! 
тесЬашсз.ВиВаПу а! 1ке 8гаВоп АнПеШ, т  ОсДоЬег 1915 11 тоуеб  !о 
а пе\у 1ганпп§ сепке \укк кап§аг8 апс1 аихШагу ргепп8е8 ког к*атег8 
апс! 1гатее8 а! Во)ип8к1е А1гк1е1с1. Тке Ег81 ш(аке \уа8 е1§кг оккюеге 
апб 1\уо РеИ/еЬек [ЖЮ8]. АВег тесксаП, 8еуеп ок гкет \у ет  оп ю 
к а т  а8 рПо(8: окВсег8 Мапср Мапоу, 1уап МПапоу, Магко Рагуапоу, 
Оппкаг М ткоу, А8еп А "оу апс1 У1ас1нтпг Ва1ап, апс1 РеШ/еЪе1 Нп8к> 
Оппкгоу [2]. Шп1 1и1у 1915 т8кисЮ г \уа8 какап Сюуапш 8аЬеШ 
[3]. Тке 8скооГ8 Вг81 пкаке к а т е б  оп о!с! аегор1апе8 (а Еагтап VII 
апс! ап В1епо1 XI) гецитп§ т 1еп81Уе т а т к п а п с е .
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Наблюдателят е заел мястото си в кабината на един от двата „А1Ьа1го$“ В-1, 
кацнали поради загуба на ориентировка на българска територия. Конфис
кувани от българските власти, самолетите са най-боеспособните единици 
на въоръжение в аеропланното отделение при включване на Царство Бълга
рия в Първата световна война. Те се отличават с изключителната си устой
чивост, голямата далечина и продължителност на полета и надежд

ните си двигатели с мощност от 100 к. с. (фотоархив Найден Дичев) 
ТЬе оЬзегуег Ьа8 1акеп 1н$ §еа1 т  опе ок Ше 1\уо ТигкКЬ А1Ъа1го8 В-Б \уМсЬ 
кай 1ап(1с(1 оп Ви1цапап 1еггкогу йие 1о Й180п е п 1а1юп. 8е1гей Ьу Ше 
Ви1§апапз, Шсу зтеге 1Ье Ье81ш 1ке Аегор1апе 01с1е1ете а! Ви1§апа’8 еп1гу ш 
Ше Сгеа( \Уаг, Ьетц ехсерШтаИу 8каЬ1е, Ьаунщ ^геа* гап§е апб епбигапсе, 

апс1 роууегей Ьу геНаЬ1е ЮОЬ.р. еп§те8 (рко1оагс1ше$ Маудеп Н1ске\)

ети са осем офицери и двама фелдфебели, от които след медицин
ските прегледи за летци постъпват офицерите Манчо Маиов, Иван 
Миланов, Марко Първанов, Димитър Минков и Асен Агов, Влади
мир Балан и фелдфебел Христо Димитров [2]. Техен инструктор до 
юли 1915 г. е наетият по договор италианец Джовани Сабели [3]. 
Първият випуск на аеропланното училище се обучава на износена 
материална част, състояща се от „Еагтап“ VII и „В1епо1“ XI, изи
скващи сериозна поддръжка.

Желанието за реванш след Балканските войни поражда необ-
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ТЬе безпе ког геуеп§е аБег Ше Ва1кап \Уагз 1ес1 Ю Ше сгеабоп 
ок ргорег аегопаибса1 апб аегор1апе ипйз. Ноу/еуег, Ше 1аск ок 
гезоигсез 1о1б оп рюпз 1о сгеаШ зерагаШ Аегор1апе апб Ва11ооп 
Сотратез уБШШ 1Не ТесЬтса1 Огщта. ТЬезе \уеге зиррозеб ю 
со тр п зе  ап а1Г8Ь1р, з1х кке-ЬаПоопз, 48 аегор1апе8 апб 87 окБсегз, 
Ьш бпз \уа8 Ьеуопб 1Ье теап8 ок Ше гшпеб Ви1§апап есопоту. Арап 
кгот бпз, Ше 81аП ок \уаг т  Еигоре сш Ви1§апа окк кгош Ьег т а т  а1г 
зиррЬегз. ТЬи8, (из! Вуо В1епо1 Х1-28 ок Буе аегор1апе8 огбегеб кгогп 
Ргапсе апб О егтапу шеге асШаПу беНуегеб. ЕогШПоиз со таб еп се  
атрЬБ еб аегорюпе питЬег8 \уЬеп т  1и1у 1914 1\уо ТигюзЬ АШаПтж 
В -18 1апбеб т  Ви1§ала Ьу еггог [4].

ЕпШизтзГз 1тут§ Ю соп81гис1 о\уп-без1§п аегор1апе8 а1зо с а т е  
1о Ше коге. Е1Г81 № аб етр! кИ§1п \уа8 8шкап КаЬпоу, \у Ь о  без1§пеб а 
Ь1р1апе 81тПаг ю а Уо1зт. 8аб1у Мз Оо$ап ’з Бгз11е§1 кН§Ь1 оп 15 1и1у 
1915 епбеб т  На§ебу. С И тЬ т§  1о 600 теШ ез,1 1 1081 8рееб апб зшПеб 
[5], кП1т§ Пз без1§пег апб раззеп§ег АгОПегу РогисШк Нпзко 
Црпбфкогоу \у Ь о  Ьаб 1акеп соиг8е8 т  аутПоп табегз [6].

Ношеуег, Ше 8есопб аВ етр! \уа8 8иссе88ки1 апб тагкеб  Ше 
Ь е § т п т §  ок тб1§епоиз апсгаБ без1§п. Теепа§ег А8еп Уогбапоу (1а1ег 
Ю Ьесогпе кпо\уп а8 А8еп 1огбапокк Ш Ше 115А) без1§пеб а Ь1р1апе 
апб к1е\у 11 оп 7 Аи§из1: 1915. Те8Т8 зЬо\уеб П 1о Ье 8иссе88ки1 апб Ше 
еуеп! \уаз Ше ЬагЬт§ег ок киШге Ви1°;апап тберепбепсе т  апсгаБ 
шапикасШге аз а песеззагу с о т р о п е т  ок а1г ро\уег апб а касДог т  
аззипп§ а §геа1ег бе§гее ок зеШ-зикБаепсу.

А Ва11ооп Рагк 8 1акк со т тап б еб  Ьу ЬеШепаШ Со1опе1 УазП 
21а1агоу, апб 1\уо Ои1е1етез \уеге когтеб т  Ше гип ир 1о Ви1§апап 
епкгу т ю  Ше \Уаг:

-  Аегорюпе ОнШете Ьазеб а1 8 оБа 8тйоп  А1гк1е1б, со ттап б еб  
Ьу СарШт К.аби1 МПкоу, апб \у1Ш ап езШ ЬПзЬтет ок 124, 1пс1иб1п§ 
зеуеп рбою, е1§Ь1 оЬзегуегз. II Ьаб Буе зегуюеаЬю аегорюпез: 1\уо 
Г\У1П-8еа! А1Ьа1го8 В-18, 1\уо 1\У1п-8еа1; В1епо11Х-28, апб а 81п§1е-8еа1; 
В1епо1 IX Ь18 (71

-  Ва11ооп 0\(1е1ете Ьазеб пеаг СапЬгоб, с о т т а п е б  Ьу СарШт 
Уигбап Кагапб]1еу, \у1Ш ап езТаЬБзЬтеп!: ок 274, ок мШот 1шо 
Аегопаи! ОкБсегз. ТН18 Ьаб а 1еШегеб 750 сиЬ1с те1ге 5о1ип к 11е- 
ЬаПооп [8].



ходимостта от създаването на пълноценни въздухоплавателни и 
авиационни подразделения. Липсата на достатъчно средства обаче 
слага отпечатък върху плановете за изграждане на балонна и аеро- 
планна рота към Техническата дружина. По щат те трябва да разпо
лагат с дирижабъл, 6 змейкови балона, 48 самолета и 87 офицери 
летателен състав, което не е по силите на икономически съсипана
та от войните българска държава. Освен това след началото на Ев
ропейската война България се оказва и териториално изолирана от 
основните доставчици на авиационна техника. Това е и една от при
чините от 5-те поръчани от Франция и Германия самолети да при
стигнат само два „В1епо1“ Х1-2. Благоприятният случай помага на 
младата ни военна авиация да увеличи своя боен потенциал и с още 
два турски „ А1Ьа1гоз“ В I, кацнали през юли 1914 г. на наша тери
тория поради загуба на ориентировка от екипажите им [4].

В този труден за българското въздухоплаване период се по
явяват и ентусиасти, опитващи се да построят аероплани собствена 
конструкция. Първият опит е на Стефан Калинов, който конструи
ра биплан, подобен на френския ,Уо1зт“. За съжаление, изпитания
та на 15 юли 1915 г. завършват трагично. „Доган“-ът (така е наре
чена машината) набира 600 м, губи скорост, влиза в свредел и се 
разбива [5] заедно с Калинов и артилерийския поручик и курсист 
по авиационно дело Христо Джинджифоров [6].

Вторият опит полага началото на българското самолетостро- 
ене. Асен Йорданов още като юноша създава свой биплан. Полети
те на 7 август 1915 г. потвърждават качествата на летателния му 
апарат като първата успешна българска конструкция. Събитието 
може да се смята и за първия знак за бъдещото изграждане на само- 
летостроенето на държавата като необходим компонент за нейната 
въздушна мощ, с чиято помощ тя може да достигне по-висока сте
пен на самостоятелност.

Към началото на бойните действия в Първата световна война 
е сформиран щаб на Балонния парк с командир подполковник Ва
сил Златаров и две отделения, пряко осигуряващи действащата ар
мия от въздуха:

-  аеропланно отделение, базирано до жп гара София с коман
дир капитан Радул Милков, в състав 124 души, от които 7 пилоти, 8

Първата успешно реализирана българска конструкция на самолет е на Асен 
Йорданов. Първият изпитателен полет е предприет на 7 август 1915 г. от 
Гаврил Стоянов. След това на 10 август успешни полети изпълнява и капи
тан Радул Милков, кое го е повод постижението да бъде регистрирано с на
рочен протокол на Министерството на войната (фотоархив Найден Дичев) 
А§еп Уогс1апо\ [ЛогйапоГГ! с!е$1§пес1 Ви1§апа’8 8иссе§8Ги1 тсП$»епои8 
аегорюпе. Те81ес1 оп 7 Аицш! 1915 Ьу СаугП 81оуапоу, оп 10 Аи^ш! к \уа8 
Поууп Ьу Саркпп Кас1и1 МПкоу, апс1 \\38 §ган1ес1 ап Е8рес1а1 Рго1осо1 Ггот 1Ье 

Мш181гу оГ \ \а г  (ркоШихШхеч Иауйеп Нгскеу)

ТЬе зузШпТз тПтпзю ро1епПа1 \уаз беш птпеб  Ьу рег8оппе1 
1гашт§ апб айсгаК реНогтапсе. Т г а т т §  \уаз зиШ шет, апс! Ьаскеб 
ир Ьу асШа1 сотЬа* ехрепепсе. ТЬе Ва11ооп 01с1е1еп1е соиШ азсепб 
№ 500 ог 600 теш ез т  са1тег сопсШюпз (ш тб  зреебз ир Ю 14 те1те8 
рег зесопб). ТЬе аегор1апез соик! оЬзегуе еп ету  о^есПуез ир 1о 200 
ог 250 1а1оте(те8 Ь*от Ьазе, 1гот Ье1§Ь1з о1" Ье1:\уееп 1000 апб 3000 
те1гез апб зреебз о!'Ье1\уееп 95 апс! 115кш/Ь: абециаШ Ьу еаг1у Сгеа! 
\Уаг зПтбагбз [9]. ТЬгее Сеггпап-сгешес! Роккег Е80/ЕН Е§Ь1егз 
агпуес! оп 27 8ер1етЬег Ю атрШ у Ви1§апа’8 тобез! ашсгаЙ 81геп§1Ь. 
ТЬеу у/еге ЬазюаНу 1п1епс1ес1 ю бе^епб 8оПа 1гот а1г аПаск апс! 1гат 
Ви1§апап й§Ь1ег рПо18. ТЬе1г агпуа1 а1зо сотсМес! \уЬЬ Ше о!Пс1а1 
зШП о!' шШоп а! Фе Аегор1апе 8сЬоо1 [10].
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Един от трите изтребителя „Роккег-Е80/Е-П1“, прелетели на софийското летище, за да прикриват столицата на Царство България от въздушни напа
дения на Антантата. С максималната си скорост от 140 км/ч и синхронизираната с въртенето на витлото картечница „РагаЪеЬпп“ (боен запас от 250 

патрона), той е самолетът с най-голям боен потенциал, с който предстои да действат българските пилоти (фотоархив Найден Дичев)
Опе оГ (Ье (Ьгее Гоккег Е80/Е-Ш$ йеНтегес! (о 8оПа Сог (Ье йеСепсе оГ (Ье сарНа1 Ггош Еп(еп(е ап* а((аск. ТЬей 140кт/Ь (ор 8реес1 апй 8упсЬгош8ес1 250-гоипс1

РагаЬеНит таеЬте-цип тас1е 1Нет (Ье то8( ро(еп( ИиЦапап тасЬше.8 (рко1оагскг\ен 1\аус1еп ГЯскег)

наблюдатели и 5 изправни самолета (2 двуместни „А1Ъа(го8“ В -1, 2 
двуместни „В1епо(“ 1Х-2 и един едноместен „В1епо(“ 1ХБ18) [7];

-  балонно отделение е командир капитан Юрдан Казанджиев, 
базирано край Цариброд в състав 274 души, от които двама офице
ри въздухоплаватели и един привързан змейков балон „Солун“, е 
обем 750 куб. м. [8]

Потенциалът на развърнатата система основно се определя 
от подготовката на летателния състав, който има достатъчно опит 
от участието си в реални бойни действия, и летателно-технически
те характеристики на апаратите. Балонното отделение може да води 
наблюдение от височини 500-600 м при ограничение на скоростта 
на вятъра до 14 м/сек. Летателните апарати позволяват да се разуз
нават противникови обекти на отстояние 200-250 км от базовото 
летище на височини 1000-3000 м със скорости 95-115 км/ч, което

Апо(Ьег пе\у сотропеп( о!' ап ро\уег Ье^ап 118 етег§епсе т  (Ье 
8ате репо<± ТЬе кп8( апй-апсгаЛ иш(8 арреагеб т  (Ье когт ок а Ьа((егу 
о!' 81 х §ип8 ( ( \уо гарШ -йге 7.5спз Кгирр8 8е1хес1 а8 (горЬ1е8 а( 
НагсЬапорю, апб кош 8ю\у-ктп§ 8 .7 ст  ^ип8), р1и8 8еуеп тасЬ1пе 
§ип етр1асетеп(8 \уЬЬ Пуе Мас18еп8 апс1 (\уо Но(сЬк188 §ип8 оп 8рес1а1 
тоип(8. 1п(епс1ес1 (о соуег (Ье сар1(а1, (Ьеу (оок ир розШопз оп 27 
Ос(оЬсг 1915: (Ье Ь1г(Ь с!а(е ок Ви1§апап а1г Оекепсе когсез. ТЬе 8ате 
с!ау Еп§теепп§ Со1опе1 А(апа8 Какоузю \уа8 аррот(е<3 Неас1 ок А1г 
Оекепсе. Н 18 а р р о т (т е п (  Огбег аПо с1е(аП8 аггап§етеп(8 ког ан  
Оекепсе ок 8(га(е§1с Ьп<3§е8 а( КиюЬЬиг^аз апс! Ееге-Оес1еа§асЬ [11].

ТЬе акогетепйопес! сотропеп(8  ок а1г ро(еп(1а1 \уеге оп1у 
т(епс1ес1 (о а8818( агту  ит(8, апс1 (о с1екепс1 8(га(е§1с (аг§е(8. Ву еаг1у 
Ос(оЬег 1915 (Ьеу \уеге геас!у ког сотЬа(, Ьи( \уеа(Ьег сЬс1 по( а11о\у 
апу к1ут§. Зою ехсерпоп у/а.8 (Ье ВаПооп ()п1е1ете \уЬ1сЬ тас1е ап
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Германски пилот след нореднии тренировъчен полет на своя изтребител (фотоархив Найден Дичев) 
А С егтап  рПо1 айег а Ггашшд т  1ш П§Мег (рко1оагс1те$ 1\'аудеп Шскеу)

отговаря на нивото от началото на 
Първата световна война [9]. За да 
усили скромната въздушна групи
ровка на българските войски, на 27 
септември от Германия са изпрате
ни 3 изтребителя „Роккег-Е80/Е-Ш“ 
с германски екипажи. Основната им 
задача е прикриването на София от 
въздушни нападения и подготовка
та на български пилоти изтребите
ли. Идването им съвпада и с офи
циалното начало на учебния процес 
в аеропланното училище. [ 10]

В начален стадий е сформи
рането на един нов за България 
компонент, отнасящ се до използ
ването на въздушното пространст
во, или по-точно свързан с препя г- 
стването на подобна възможност.
Появяват се първите противоаеро- 
планни формирования, сведени в 
сборна батарея от 6 оръдия (2 ско- 
рострелни 7,5-см „Кгирр“, плене
ни при превземането на Одрин, и 4 
нескорострелни 8,7-см) и седем картечни звена (5 картечници 
„МасКегГ4 и 2 „НоГсЬк188“ , поставени на специални лафети), чиято 
основна задача е противовъздушната отбрана на София. На 27 ок
томври 1915 г. артилерийските и картечните подразделения започ
ват да заемат своите позиции, което е и рождената дата на ПВО 
войските в България. В същия ден със заповед за началник на 
въздушната отбрана е назначен полковник инженер Атанас Раков
ски, като в нея се посочва как да бъде осигурена защитата от възду
ха на Главното командване на войските в Кюстендил и важните стра
тегически мостове при Кулелибургаз и Фере-Дедеагач. [11]

Компонентите на изградената до момента от държавата сис
тема за използване на въздушното пространство са предназначени

а8сепГ пеаг СапЪгос! оп 1 ОсГоЬег. 1пГеШ§епсе §атес1 епаЬ1ес! 1 
Г)т5юп Ю аНаск 8иссе88Йд11у а ГогйПес1 8 е т а п  8Ггоп§ротГ. ТЬе с1аГа 
ша8 рагйси1аг1у Ц8е!'и1 Го 1 Неауу АггШегу Ке§теШ шЬюЬ сотрпзеб  
оуег 70 рег сеШ оГ РЙ8Г А гту  агГШегу 8Ггеп§гЬ.

ТЬе Аегор1апе 0(Де1ете аГ 1 аят Пеш оп 14 ОсГоЬег. А 
81тикапеои 8 гесоппа188апсе 80гйе ша8 р1аппес1 Ьу а11 йуе аегорктез 
оуег Иго! апб 118 е г т г о п 8 т  зиррог! окГЬе ас1уапст§ РЙ8Г 8оБа 1п1апГгу 
Отгюп. ТЬе айсгаР берагГеск ЪиГ шеге Ьогсес! Го геШ т Ьу а 8Йагр 
ш ог8етп§ о^ ГЬе шеаГЬег. 8Ггоп§ штс!8 саи8ес1 СарТсйп Реп1и 
Роркги8Геу Го б ата^е  Й18 В1епоГ XI Ь18 оп 1апсНгщ [ 12].

ТЬе 5о1ип Ьа11ооп ша8 а § а т  га18ес! оп 18 ОсГоЬег Го сНгесГ 
Вифапап аггШегу Пге. РеярНе еп ету  Пге, СарШт Уигбап Кагапбцеу
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Скорострелно оръдие „Кгирр“ (7,5-см) 
приспособено за стрелба по въздушни 

цели на Солунския фронт 
(фотоархив Найден Дичев)

А Кгирр 7 ,5ст  гарМ-Лге §ип ас1ар!ес1 1'ог 
апй-ашсгаЛ 1 т п §  а* 1Ье 8а1ошса Ргоп! 

(рНоЮагсМхеБ !\’аудеп П/сНеу)
Ь.У.С. С-П рулира към изпълнителния старт на летище Белица, пролетта на 1916 г.

(фотоархив Найден Дичев)
Ап Ь.У.С. С-П аЬои( 1о с!ераг1 ВеНса т  1Ье §рпп§ о1‘ 1916 (рко1оагс1те$ Nауйеп Г)1ске\)

само за решаването на задачи, свързани с нуждите на армейските 
формирования и защитата на важни стратегически обекти. Към на
чалото на октомври 1915 г. отделенията са готови да се включат в 
бойните действия, но неблагоприятните метеорологични условия 
не позволяват изпълнението на каквито и да е задачи. Балонното 
отделение прави изключение с издигането си на 1 октомври край 
Цариброд. Сведенията за противника помагат на командването на 
1-а дивизия да постигне успех при атака на укрепената сръбска по
зиция. Особено полезни са данните за 1-и тежък артилерийски полк, 
в който са концентрирани над 70 % от тежката артилерия на Първа 
армия.

ша$ 8иссе881и1 т  1а$к апс! гЬе оЬ)есйуе8 \уеге йй. Тйе Ва11ооп 
ОШекте 1йеп асКапсес! Ю №§, шйеге й гетатес! ипШ еаг1у 1916 [ 13].

Оуег 1йе бауя 1йа1 Со11о\уес1 1йе йгз! 81Х о!' 12 пе\у1у-огс1егес1 
Ь.У.О. С-ТТ гесоппа18§апсе аегор1апе8 агпуеб т  8о11а [14]. Тйе 1 гатт§  
о!" рйо18 апб оЙ8егуег8 1'ог 1йеш \уа8 еп(Ш8(е(1 Ю 1йе Аегор1апе 8сйоо1, 
соттапбес! 8тсе 22 ОсЮйег Ьу СарШп 8нпеоп РеСгоу. Тйе Лг81т!аке 
\уа8 8еуеп рПо(8 апс1 п т е  оЙ8егуег8. С егтап  рйо! Ргапке \уа81йе 1га1пег 
[ 15]. Ь.У.О. сге\У8 \уеге 1'и11у Н атеб \уй й т а топгй, уе! Ьас! шеа!йег 
апб гарЮ беуеюртегВз оп 1йе (го т  ГаИеб Ю а11о\у 1йет Ю 8ее аейоп 
с!ипп§ 1йе \ут1ег. Тйе пе\у аегор1апе8 \уеге по! тагкеб Ьу апу рагйси1аг 
уп1ие. Тйек оп1у ас1уап1а§е \уа8 т  й ау т§  а МасНеп тасй те-§ и п  1'ог
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Капитан Радул Милков в кабината Ь.У.С. С-П, въоръжен с пилотска картечница (фотоархив Найден Дичев) 
СарШп Кас1и1 МПкот т  ап Ь.У.С. С-И \\НЬ 1Не рПо1-орега1ес1 тасНше-цип (ркоПшгс1ше$ Мауден Огскеу)

Едва на 14 октомври е пред
приет първият опит за участие в 
бойните действия от аеропланно- 
то отделение. Планира се едновре
менен разузнавателен полет с уча
стието на 5-те самолета в района 
на Пирот, където настъпва Първа 
пехотна софийска дивизия. Само
летите излитат, но пилотите са при
нудени да вземат обратен курс по
ради рязкото влошаване на метео
рологичните условия. Силният 
вятър е причина капитан Пеню 
Попкръстев да повреди при каца
нето своя „В1епо1“ XI Фя [12].

На 18 октомври балонът „Со
лун“ отново е издигнат да кориги
ра огъня на българската артилерия.
Въпреки противниковия обстрел 
капитан Ю рдан Казанджиев ус
пешно изпълнява задачата и посо
чените цели са подавени. След това 
балонното отделение е изтеглено в 
Ниш, където остава до началото на 1916 г. [13].

През следващите дни на летище София започват да пристигат 
първите 6 от поръчаните 12 нови разузнавателни самолета Е.У.О. 
С-П [14]. За подготовката на пилоти и наблюдатели на новата тех
ника е взето решение това да стане в аеропланното училище, за 
чийто началник на 22 октомври е назначен капитан Симеон Пет
ров. В първата група са приети 7 пилоти и 9 наблюдатели. Инст- 
рукторската дейност е поверена на германския пилот Франке [15]. 
Пристигналите самолети са усвоени за по-малко от месец, но пора
ди метеорологичните условия и хода на бойните действия те не взе
мат участие в бойни полети през зимата. Качеството на новата тех
ника не повишава осезаемо потенциала на бойната авиация. Един
ственото й предимство е наблюдателската картечница „Мабяеп“, а

Фе оЬяегуег, р1ия (опяоте та сЬ тея  оп1у) а РагаЬеПит 1ог Фе рПо1 
[16]. Ношеуег, сотЬа1 габшя \уая 81§пШсап11у яЬогГег Фап 1НаТ о!' Фе 
АШаНюя В-1 т  я е т с е .

Оп 21 апс! 24 ОсюЬег, Фе Аегор1апе Оп1е1ете т а б е  ияе оГ §ооб 
чуеаФег 1о Пу гессе яогбея оуег Фе N 18 ГогППсабопя оп ЬейаН о!" ЕнЖ 
А гту  31аН [17]. АНег саршге о!' Фе сНу, 1\уо СНс1е1ете аегор1апе8 
геюса1:еб № Фе 1оса1 ашНеШ аюп§ \у1Ф т а т Ф п а п с е  апб яегуюе 
регяоппе1. Ношеуег, Феу 1'аПеб 1о Пу бие 1о шогяепт»; \уеаФег апб 
Фе Ная1у ге1геа1 о!' Фе З е т а п  агту  Ю Сгеесе У1а А1Ъата апб СогФ.

Ая Фе Зесопб Ви1§апап А гту  абуапсеб 8оиФ т1о М асебота, 
ц бге\у Фе асПуе аиепПоп о1‘ ЕтепШ ау1абоп, \уФ сЬ тсю беб аепа1 
гесоппа188апсе апб рЬоЮ<2гар 1йп§, ая \уе11 ая Ъ отЪ т§ [18]. Ка1бя \уеге 
1аипсЬеб а§атяЦ Шег аИа, 8кор]е, РеШсЬ, Сеу§еН (Сеу§е1Уа), апб
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Капитан Радул Милков пред самолет Ь.У.С. С-М на летище Белица след нребазирането на аеро-
планното отделение (фотоархив Найден Дичев)

Саркйп Кас1и1 МПкоу ш Ггоп1 оГ ап Ь.У.О. С-Н аЙег скТаПтд Го ВеНса АкПеШ
(рко1оагсШге8 1\'ау(!сп 1Яске\)

за някои от машините и пилотската „РагаЬекгт“
[16]. За сметка на това бойният радиус е зна
чително по-малък от този на намиращите се в 
експлоатация „АюаГгоз“ В-1.

На 21 и 24 октомври аеропланното отде
ление използва благоприятните условия и ра
зузнава за нуждите на щаба на Първа армия 
при щурма на Нишкия укрепен район [17]. След 
превземането на Ниш на летището край града 
се пребазират два от самолетите на аероплан
ното отделение заедно с обслужващ и осигу
ряващ състав, но бойни полети не са изпълня
вани отново поради влошаване на времето и 
бързото оттегляне на сръбската армия към 
Албания и Гърция през остров Корфу.

Срещу настъпващата на юг към Македо
ния Втора българска армия активно действа 
съглашенската авиация, която освен въздуш
но разузнаване и фотографиране нанася бом
бени удари по настъпващите войски [18]. Бом
бардирани са военни обекти в Скопие, Петрич,
Гевгели, Велес и др., което налага пребазиране 
на аеропланното отделение. Подготвено е ле
тище Кумаиово, но отдалечаването на фронта 
до гръцката граница превръща подобно реше
ние в закъсняло и усилията на състава се на
сочват за усвояването на новата техника на 
основните летища за базиране. Отработват се пилотажни навици, 
бомбопускане и стрелба с бордовото въоръжение.

В същото време обстановката налага прехвърлянето на аеро
планното отделение на вече оформящия се Солунски фронт. Ус
ложнените отношения с Кралство Румъния са причина балонното 
отделение да бъде придадено към Трета армия, прикриваща севе
роизточната граница на България.

За да осигури най-важните направления на Солунския фронт, 
по-голямата част от аеропланното отделение е придадено към Вто-

Уе1ея. Т1йя сотреПес! Гке геюсайоп ок Гке Аегорюпе ОМе1ете. Ап 
акБею  \уая ргерагеб аг К итапоуо Ьш Гке кгопГ с1га\ут§ яоиГк\уагс1я 
Го Гке Сгеек Ьогбег рге-етрГеб кя ияекиюеяя, апс! регяоппе1 геШгпес! 
Го Гкек Ъаяе акбею я Го нпргоуе зкШя. 8кП1 нпргоуетепг абскеязеб 
оуегаП антпапя1пр, Ъ отЪ т§ апс! ктп§ \укк аегор1апе ккеагтя.

Меап\уНПе сопсййопя саПеб ког Гке геюсайоп ок гНе Аегорюпе 
Ок1е1ете Го Гке е т е г§ т §  Заю тса  (Ткеззаютк1) кгопГ, \укке \уогяепт§ 
геюйопя \укк К .оитата сотреПеб Гке геюсайоп ок гке Ваюоп ОкМете 
Го Гке Ткггс! Аппу \укюк соуегес! Ви1§апа’з погГкеаяГегп Ьогбег.
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ра армия. За основно летище е избрана грунтовата площадка е раз
мери 400 на 200 м край Белица, където е и щабът на армията. Там 
прелитат четири самолета Ь.У.О. С-П. Съставът наброява 73 души, 
включително 9 офицери от летателния състав. Основните пилоти 
са командирът па отделението капитан Радул Милков и капитаните 
Пешо Попкръстев и Продан Таракчиев [19].

ТЬе ^геаЮг рай оГ гЬе Аегор1апе Ои1е1еп1е \уа$ рш ипбег Зесопб 
Аппу соттапс! т  огбег Го соуег т а р г  кесЮгъ оГ Ще 8а1оп1еа Ггоп1. Ва;>е 
а1гПе1с1 \уа$ а 400 Ьу 200 теГге 8Шр пеаг ВеНса, м/Неге Ще А гту ’8 81а1Т 
м/а$ аНо 1оса1еб. Роиг Ь.У.О. С-1Н Яем/ Щеге, аюп§ ичЩ 73 регзоппе1, 
тс1исИп§ п те  рйоЩ. 8етог рПоГ.ч \уеге ОиМете СО СарШт Кас1и1 
МПкоу апс! СарШть Реши РоркгиМеу апс! Ргобап ТагаксЬ1еу 119].

счдеяч :■> <-V

Част от пилотите и наблюдателите на 2-о аеропланно отделение пред един от трите Ь.У.С. С-И, зачислени на подразделението, с които трябва да 
осигуряват българските войски на Вардарското направление. Летище Удово през пролетта на 1916 г. (фотоархив Найден Дичев)

РПо18 апс! оЬ8егтег8 1'гот 2 Аегор1апе 01де1ете рове чйЬ опе оГ Щен* Щгее Б.У.С.8 а1 Ш о\о: Щеу 8ег\ес! Ще пеес18 оГ Ви1дапап 1гоор8 оп 11ге Уагс1аг 8ес1ог
(р1ю1оагсМуе$ Науйеп 1ЯсИе\')



Двутелите разузнавателни самолети „Ойо“ С-1 макар и с не съвсем спо
лучлива конструкция повишават значително въздушния потенциал на 
българските аероилаини отделения благодарение на своето радиооборуд- 
ване, с помощта на което могат да се предават данни на щабовете на от
браняващите се български дивизии на Солунския фронт в реален мащаб 
от време. Самолетът е снабден с аерофотосистема, разполага със стрел
ково въоръжение и е способен да носи до 60 кг бомби. Това позволява на 
българските летци да изпълняват голям периметър от бойни задачи

(фотоархив Найден Дичев)
ТЬоицН по! епМге1у ‘шссе$$Ги1, 1Ье 1\ут-Ьоотес1 ОНо С-1 §щшНсап11у га!8ес1 
Ви1§апап Аего1р1апе ОШ1ете$ ро(епИа1 (Ьайкз 1о Ъ ет§ гасИо ецшррей апс! 
Шие аЬ1е 1о 1гап8тИ гесоппа188апсе с1а!а 1ттесИа1е1у. ТЬе аегор1апе ЬаО 
сатега8, тасЬше-§ип8, апс! сагпес1 ир 1о 60 кПо8 оГЬотЬв, аНомзпд Ви1§апап 

а1гтеп  1о со\ег тап у  1а8кя (р1гоГоагс1нуея Маудеп О ккеу)

ТЬе 51аГГ о!' 10 1п1ап1гу IУтзюп, \уЬ1еЬ соуегес! 1Ье Ае§еап 
соая! {'гот 1Ье 51гита Ю 1Ье М апеа, гесе1уес1 ап Аегор1апе КотопЛа 
сТ 27 регяоппе! тс1исЪп§ 1\у о  рИо! апс1 1Ьгее оЬяегуег оШсег$. ТЬе 
Котапс\а апс! 118 Шгее Ь.У.С. С-Пя агпуес! а! 1Ье атЯеШ яотЬ  о!' 
ХатЬ1 Ьу гаП [20].

ТЬе сотрю х раИегпя о!' 0§Ьйп§ 80ти1а1ес1 еГГоПя а! Ьгфгоут§

Оперативното летище Белица, на което се базира 1-о аеронланно отделе
ние, се намира само на 4 км от щаба на 2-а армия, действаща на Струм

ското направление (фотоархив Найден Дичев)
ВеНса А1гПе1с1, Ь оте оГ 1 Аегор1апе ОпШете, мая щя! Гоиг кПоте^гея Ггот 

8есопс1 А гту  81а1Т а! 1Ье 81гита 8ес(ог (рко1оагс1те$ ^аудеп ОгсИеу)
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Екипаж на „ОНо“ С-1 след тренировъчен полет на летище Божурище през пролетта на 1916 г. На машините все още не е монтирано бордното въоръжение
(фотоархив Найден Дичев)

Ап ОШ) С-1 степ аПег а 1 га т т ц  Ш§Ь1 а( ВсципвЬСе т  $рппц 1916: 1Не ашегаП меге 81П1 мйЬои* агтатеШ  (ркоШгсШуех Наудеп Шскеу)
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Зенитна картечница ма позиции (фотоархив Найден Дичев)
Ап апП-айстаП тасИшс-цип оп йч сагпа§е (рко1оагс1шея Мауден Оккех)

Към щаба на 10-а пехотна дивизия, прикриваща беломорското крайбрежие от усти
ето на р. Марица до устието на р. Струма, е придадена аеропланна команда от 27 души, от 
които офицери са двама пилоти и трима наблюдатели. Командата е прехвърлена на место
назначението си — летището южно от град Ксанти [20], с помощта на жп транспорт. На 
специални платформи са натоварени и трите зачислени самолета Ь.У.С. С-П.

Усложняването на военната обстановка стимулира и усилията за нарастване на въздуш
ния потенциал на държавата. Успоредно с подготовката на втория випуск летци и наблюда
тели през май от Германия започват да пристигат първите от поръчаните 13 самолета „ОПо“ 
С-1 и два змейкови балона. Затам заминават 22-ма военнослужещи, които са част от щатния 
персонал па сформиращата се във Варна водосамолетна станция. За новата техника не мо
гат да се кажат добри думи -  и самолетите, и балоните са от тип, който не се използва на 
основните театри на войната и задълбочава качественото изоставане на българското възду
хоплаване от противника. Единственото предимство на новите самолети е бордовата апара
тура (наличието за първи път на предавателен апарат), с помощта на която да се коригира

•«Г ,-

Елингът край Ямбол се строи за нуждите на 18-о 
германско дирижабълно отделение, действащо на 

източно и югоизточно направление 
(фотоархив Найден Дичев)

ТЪе УашЬо1 ай Пек! Ьапдаг мач ЬиШ Гог Ше С егтап  
18 АкчШр 11пй мНкЬ мач с1ер1оуес1 оп Ше еач1егп 

апс! чоиШеачкгп арргоасНеч 
(рко1оагсШхея Маудеп Н1с1гех)

Внушителните размери на хангарното съоръжение 
го правят леснозабележимо от въздуха, но дълбо
чината на неговото разположение го прави недосе
гаем за нападение от противниковата авиация 

(фотоархив Найден Дичев)
ТЬе ппргеччКе Ианцаг мач еачПу чройес! (го т  (Ие ак, 
Ьи1 И мач ме11 о!Т Итйч 1о Ше еп ету , йеер тчк1е 

ВШдапап 1еггйогу (рНо1оагсШуея 1\7аудеп [ЯсИех)
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Камионна платформа за ремонт и превоз на двигателната установка 
„Мегсес!е§“ (150 к. с.) на самолет „СЖо“ (  -1 (фотоархив Найден Дичев) 

А 1гиск юайег Гот 1Ье ОНо С-Г§ Мегсес1е8 150Ь.р. еп §те  
(рко1оагск1хе$ Лаудеп В1ске\)

Щабни офицери от сухопътните войски се запознават с новата бойна тех
ника на 2-о аеропланно отделение, прелетяла на летище Удово

(фотоархив Найден Дичев)
1пГап1гу 81а1Т оГЯсеге тзрес! 2 Аегор1апе 01йе1ете еернртеп! а1 Ш о \о  

А1гПе1(1 (рко1оагск1хе$ Nаудеп 1Лскех)

„О«о“, претърпял авария след несполучлив разчет за кацане. Самолетът 
е капризен при пилотиране поради недобрата си надлъжна балансировка

(фотоархив Найден Дичев)
ТЬК СШо 1ап(1ес1 Ьас11у: 1Ье 1уре Нас! роог 1а1ега1 §1аЬШ1у, гепс1егт§ И 1пску 

Гот рНо(8 (рко1оагсШ\е$ НауАеп Огскех)

7ШШ

Новите самолети „А1Ьа1го§“ С-Ш пристигат в началото на септември 1916 г.
(фотоархив Найден Дичев)

А1Ьа1го8 С-Ш8 Ье§ап аггт п ц  ш еаг1у 8ер1етЬег 1916
(рко1оагск\хе$ Уауден 1Лскех)
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огънят на артилерията. Въоръжението е съставено от картечница 
„8рапбаи“, с която наблюдателят може да обстрелва цели в предната 
полусфера. Негова е и трудната мисия да обслужва фотооборудване- 
то (аерофотосистема „1кка“ 9/12). За всеки полет са необходими две 
касети от по 12 стъклени плаки всяка. След полет писменото донесе
ние и снимковите копия, изработени в развърнатата на летището 
фотолаборатория [21], се изпращат до началника на инженерните 
войски, а оттам до щаба на Втора армия [22].

Промените в начина на водене на бойните действия и естест
вото на задачите налагат и промяна на организационно-щатната 
структура на българското въздухоплаване. Създадена е въздухо
плавателна дружина с щаб в София и командир подполковник Ва
сил Златаров [23]. Новото формирование включва в състава си след
ните основни подразделения:

— 1-о аеропланно отделение, дислоцирано на летище Белица 
с командир капитан Радул Милков; в състава му влизат 84 души, от 
които 6 пилоти и 7 наблюдатели, 6 самолета Б.У.О. С-П; отделени
ето е придадено към Втора армия, отбраняваща Струмското направ
ление;

-  2-о аеропланно отделение, дислоцирано на летище Удово с 
командир капитан Никифор Богданов; в състава му влизат 56 души, 
от които 6 пилоти и 5 наблюдатели, 3 самолета Б.У.О.-С-П и 3 са
молета „Ойо“ С-1; отделението е придадено към Първа армия, от
браняващо Вардарското направление;

Аерофотоснимка на Со
лунския залив. И звър
шено е едно от поредни
те оперативни въздушни 
разузнавания от българ
ските легни (фотоархив 

Найден Дичев) 
Ап аепа! рЬо1о§гарЬ оГ 
1Не Вау оГ 8а1ошса: уе1 

апоШег яиссезяГи! рНо1о- 
гесоппакчапсе 1Ш88ЮП Ьу 

Ви1цапап сге\у$ 
(ркоишгсМхея NауАеп 

ГИсНеу)
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Развърнат раднопост за 
приемане на разузнава
телни донесения от въз
духа (фотоархив Найден 
Дичев)
А ^гоипД гасПо гесБ ег  
8(аИоп Гог тппесПа1е 
гесоппа188апсе Да1а 
гесерИоп (рко1оагсМуе8 
Маудеп ГНскеу)

пайопа1 аБ  роГепБаБ 
ОеНуепея о!' 13 Оио С-П 
апб Г\у о  кПе-Ьа11ооп8 
огбегес! Б о т  С егтапу  
Ье§ап аюп§81с1е Ггаппп§ 
оГ а 8есопс1 рПоГ апс! 
оЬ8егуег тГ аке .
Меап\уЬПе 22 оШсег8 
Б о т  1Ье рег80ппе1 о? 1Ье 
пе\у1у сгеаГеб Уагпа 
Е1ут§ ВоаГ 8гайоп бераПес! Б>г Сегтапу. ТЬе пе\у ечиртеп!: Ьаб Б \у 
У1Пие8: ЬогЬ аегор1апе апб Ьа11ооп Гуре8 \уеге по 1оп§ег изеб оп гЬе 
т а т  гЬеаБез оЬ \уаг, апб тсгеазеб  Ви1§апап аУ1айоп ’8 ^иа\^^у 1а§ 
У18-а-У18 118 абуег8апе8. Ношеуег, 1Ье пе\у аегор1апе8 6 16  Ьауе 
Ви1§апа’8 ЕгзГ оп-Ьоагб габю 1гап8гтиег8, апб \уеге ГЬш 8ийаЬ1е Б)г 
агйИегу бБесйоп. ТЬеБ агтатепГ  соп818Геб оГ а 8рапбаи т а с Ь т е -  
§ип уЛп с Ь Б е  оЬ&егуег сои1б Бге т  Б е  Бшшагб ЬегтзрЬеге. ТЬе 8аше 
сгеу/ ш етЬег аНо \уогкеб 1Ье 1кка 9/12 аепа1 сатега. ЕасЬ 80гПе изеб 
1\уо 12-§1а88 р1аГе са88еИе8. Оп агпуак \упиеп герогШ апб рЬоЮ§гарЬ8 
сор1еб а* гНе Пе1б рЬоЮ 1аЬ [211 \уеге 8еп! оп № гЬе Неаб оГЕп§теепп§ 
1гоор8, апб Шепсе Го 8есопб А гту  8ГаБ' [22].

СЬап§е8 1п \уагГаге апс! гЬе паГиге о!' Ш8к81еб го 8ГгисГига1 сЬап§е8 
т  Ви1§апап аего8Гайс8, \уБЬ гЬе сгеабоп оГ ап АегопаиПса1 Оги]'та 
\уйо8е 8оБа 8гаБ \уа8 со т тап б еб  Ьу ЬеШепаШ Со1опе1 УазП 21аГагоу 
[23]. ТЬе пе\у БтлаГюп 1пс1ибеб гЬе8е т а р г  ипйъ:

— 1 Аегор1апе 0(с1е1ете Ьа8еб аГ ВеПса апб с о т т а п е б  Ьу 
Саркап Ваби1 МПкоу. ТЬ«8 Ьаб 84 рег80ппе1, о!- у /Ьот 81Х рНоГ8 апб



Зареждането на „СШо“ С-1 с 10- 
килограмови авиобомби се 

извършва ръчно поради ка
либъра на въоръжението 

(фотоархив Найден Дичев) 
ЬоасИпц 1Не ОНо С-1 мтШ 1еп кПо 

ЬотЪ§ ма» тапиа! йие 1о 1Ье 
8та11 81ге оГ меароп8 

(р)ю1оагс)те$ Nау(1еп 1)кНе\>)

Авиацията може да се използва 
и за съвсем прозаични задачи -  

с „СШо“ за бира (фотоархив 
Найден Дичев) 

Аегор1апе8 а180 Ьай шоге рго8а1С 
1а8к8: Йш ОНо Ьгои^Ш Ьеег 

(р/ю(оагс1пуея Маудеп О ккег)

- балонно отделение, дислоцирано в Русе с командир капитан Юрдан Казан- 
джиев; в състава му влизат 154 души, от които 2-ма офицери наблюдатели, 1 змей- 
ков балон; отделението е придадено към Трета армия, дислоцирана в Добруджа;

-  дирижабълна команда, дислоцирана в Ямбол с командир поручик Иван 
Минков; в състава му влизат 32 души, като командата е придадена към 18-о гер
манско дирижабълно отделение, действащо от същата база с дирижабъл „ЗсЬиЯе- 
Ьапг“ ЗЬ-10, за чието съхраняване е построен елинг с размери 300/60/50 м;

-  аеропланно училище с базово летище Божурище и командир капитан Симе
он Петров;

3. Въздушната мощ на Царство България, част II 17



- аеропланна работилница с командир капитан Симеон Пет
ров;

-  аеропланно депо е допълващ аеропланен взвод с началник 
капитан Димитър Сакеларов.

Важен компонент от системата е аеропланното училище, ко
ето има за основна задача подготовката на пилоти, наблюдатели и 
технически персонал. Подборът се извършва основно от офицер
ския и подофицерския състав от Действащата армия и от запасни
те войници от аеропланния допълващ взвод. След курса на обуче
ние се преминава в аеропланното депо, което има за задача да 
попълва щатния състав на бойните аеропланни отделения, да ги 
снабдява със самолети, друга техника, запасни части и инстру
менти [24].

В общата система, свързана с контрола на въздушното про
странство, продължава да се изгражда и развръща, макар и е по- 
бавни темпове, компонентът на противоаеропланната отбрана. Ос
вен основните обекти, войските на фронта организират защитата 
си от въздуха е наличните сили и средства, приспособявайки обик
новени полеви оръдия за стрелба по въздушни цели [25]. Под ръко
водството на умели артилерийски командири ограничените сили и 
средства се използват разумно, като служат за прикриване на най- 
важните обекти от територията на страната -  столицата, щаба на 
I лавното командване в Кюстендил и тиловите и комуникационните 
съоръжения. Войските на фронта организират въздушната си от
брана със свои сили и средства. Това се отнася и за важните укре
пени пунктове по черноморското крайбрежие и поречието на р. 
Дунав [26].

Подобна структура придава по-завършен вид на системата, 
способна да изпълнява спектъра поставени пред въздухоплаването 
задачи. Както през Балканските войни, така и в Първата световна 
прави впечатление, че структурните изменения предхождат факти
ческото им узаконяване. Очевидно авторите на промените са мла
дите командири на аеропланни и въздухоплавателни отделения, 
които действат въз основа на опита от бойните действия. Това на
лага извода, че именно те са творците на военното изкуство на Бълга
рия в областта на въздухоплаването.
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яеуеп оЬзегуегз, апс! шх Ь.У.О. С-Пз. ТНе 0\с1е1ете \уаз ипбег Ле 
8есопб Аггпу \уНюН бекепбебЛе 81ги та  арргоасНез

-  2 А егорБте ОикНете Ьазеб а[ Ш оуо апб с о т т а п е б  Ьу 
СарШт №кИЪг Во§бапоу. Т1пз Наб 56 рег8оппе1, ок \уНот 81х рМоГз 
апс1 Буе оЬ8егуег8,Лгее Б.У.О. С-П8 апс! Лгее Оио С-18. ТНе 0(с1е1ете 
\уа8 ипбег Л е Ршз! А гту  \уЛ сН бекепбеб Ле Уагбаг арргоасЬе8

- Л е  Ва11ооп ОиМете Ьазеб т  Кизе апб соттапс1ес1 Ьу СарШт 
Уигбап Кагапбфеу. ТЛз Наб 154 рег8оппе1, ок \уНот 1\уо ОЬ8егуег 
ОШсегз, апб опе кПе-Ьа11ооп. ТНе Огс1е1ете \уа8 ипбег Ле ТНпб А гту  
1оса1еб т  Ле ОоЬйкфа

-  Ле АшзЛр Котапс\а Ьа8еб 111 УатЬо1 апб с о т т а п б е б  Ьу 
РогисШк 1уап М1пкоу. ТЛ з Наб 32 рег8оппе1, апб \уа8 ипбег Л е 
О егтап  18 А тзЛ р  Ш к , со-Ьа8еб \укН Л е К отап б а  апб и зт §  а 
8сНиие-Ьапг 8Б-10 Нои8еб т  а 300 х 60 х 50 теЛ е  Нап§аг

-  Л е Аегор1апе 8сНоо1 а! Во]ип8Ле с о т т а п б е б  Ьу СарШт 
81теоп Рейоу

-  Л е Аегор1апе Оеро1 апб ап аихШагу Аегор1апе Ркпооп 
с о т та п б е б  Ьу СарШт О тЛ а г  8аке1агоу.

ТНе Аегор1апе 8сНоо1 \уН1сН Наб Л е 1а8к ок 1 г а т т §  рИокз, 
оЬ8егуег8, апб ШсНтса1 рег80ппе1, \уа8 ап н п р о гтт  Ппк т  [Не 8у81ет. 
Тгатеез \уеге та т1 у  зе1есГеб кгот атоп §  АсПуе А гту оШсегз апб 
N 008 , апб ге8егуе гапк8 т  Л е Аегор1апе АихЛагу Ркиооп. АЙег 
щ-абиапоп Леу \ует опЮ Ле Аегорюпе Оеро1 \уЛ сН 8иррНеб Аегорюпе 
ОкШетех мдЛ рег80ппе1, аксгак, ец ш р тет , 8раге8 апб Юо1з [24].

АпП аксгак! бекепсе сопЛшеб беуею рт§ а8 рай ок Ле оуегаН 
8уз1ет ког соп!го1 ок Ле ак, а1Ьек аГ а зю\уег расе. Рогсе8 ог§ашзеб 
Л е1г о\уп ап бекепсе и зт§  Ле1г о\уп т^епику, то8бу Ьу абарбп§ Бе1б 
§ип8 ког ктп §  а1 аегор1апе8 [25]. \УНеп 1еб Ьу аЬ1е айШегу оШсегз, Л1з 
изиаИу гезикеб т  геа80паЬ1е и8е окН ткеб гезоигсез, апб §ооб соуег ок 
р п т е  1аг§е1з: Ле сарка!, Ле 8иргете С о т т а п б  81аккаГ КизЮпбИ, апб 
тзшПабопз апб сотти тсаП оп з 111Ле геаг, те1ибт§ т а р г  койШсайопз 
аюп§ бзе ОапиЬе апб Ле В1аск 8еа соа81 [26].

Т1п 8 зйисШге ю т  а §геа1ег сотрю Л пезз Ю Ле зуз!ет, гепбепп§ 
11 то ге  сараЬю ок б1зсЬаг§т§ кз Ш8к8. N0^ , аз т  Ле Ва1кап \Уагз, 
8!гисП1га1 скап§ез 1епбеб Ю гип аНеаб ок когта1 огбегз. ТНкз зи§§ез1з 
Ла1 Ле уоип§ а к т е п  т  сНаг^е ок ОМектех шеге цшск 1о арр1у ЬаПю 
ехрепепсе.
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С настъпването на пролетта на 1916 г. авиацията на Солун
ския фронт активизира своите действия, свързани не само с воде
нето на въздушно разузнаване в тактическа и близка оперативна 
дълбочина и с нанасянето на удари по важни опорни пунктове, ти
лови обекти, струпване на войски, артилерийски позиции, летища 
и др. Успешен е полетът на българските екипажи на 21 март, когато 
по заявка на щаба на Втора армия капитан Пеню Попкръстев и на
блюдателят му поручик Аракилян Диранов със самолет Ь.У.С. 
изпълняват разузнаване с фотографиране на противника около Де- 
мирхисар. В следващите дни тези полети се превръщат в рутинни.

Авиацията на Антантата също увеличава значително количе
ството на изпълняваните бойни задачи. Създават се условия за ре
ален сблъсък във въздуха, още повече че българските летци все 
по-често излитат за прехват на противникови самолети. Изпълне-

\Уйй гйе агпуа1 оГ 8рпп§ 1916, ау1аПоп оп 1йе 8а1отса 1топ1 
Ь есате асйуе. Й по1 оп1у гесоппойгес! т  1асПса1 апс! сюяе орегабопа1 
сюргй, Ъщ а1зо зйиск та]ог 8ирроП сештез, оЬ)есбуе8 т  1Не еп ету  
геаг, Ггоор сопсетгайопз, агпИегу етр1асетепЩ , апс! акйеМв. Оп 21 
Магсй 8есопб А гту  81аВ огбегей СарГат Реши Роркги81еу апс! Й18 
оЬяегуег АгакШап О йапоу 1о Ву 1йе1г Ь.У.О. оп рЬсйо§гар1нс 
гесоппа188апсе оГ' еп ету  розйюпз пеаг Оепнг1Й8аг. 8иЬ8ециет (1ау8 
8а\у 8исЬ зогйез Ь есоте гоиппе.

ЕпГепСе аУ1айоп аВо тсгеазеб 118 асйУЙу §геаРу. ТЙ18 сгеаГес! 
сопсИпоп81Ъг §епите а1г сотЬаЦ а111Ье тоге 80 Ьесаи8е Ви1§апап рйо(8 
\уеге пйегсерип§ епету  аегор1апе8 еуег тоге оЙеп. Во1Ь 81с1е8 шеге 
аЦетрйп§ Ю и8е айсгаЙ Ш 8Шке беерег апс! йй 81га1е§1с оЪ]есЙуе8. 1п 
геуеп§е Г'ог О егтап Ь отЪ т§ ой 8аюшса, оп 17 Арп1 а РгепсЬ сге\у 
тапа§еб Ю Пу ипЬтбегес! Ю 8оРа апб ЬотЬ Ле 81айоп АкйеШ [27].

Част от първите прелетели на летище Божурище „А1Ъа(го$“ С-1П са подготвени не само за учебни полети, но и за оторана на София, която вече е била 
обект на няколко противникови въздушни нападения. Новите разузнавателни самолети не са достатъчно маневрени за водене на въздушен бой, но 
скоростта им от 160 км/ч и двете бордови картечници (синхронизирана за стрелба напред от пилота и подвижна наблюдателска) ги правят достатъчно

опасен противник (фотоархив Найден Дичев)
8оше оГ Ше Пг§1 А1Ьа1го8 С-Ш$ 1о агпуе а! ВДипяМе: 1Ье аегор1апе8 \уеге и8ей Гог Ггашш§ апй 1о соуег 1Не сарйа!, \\1нсЬ Ьай айеайу 1акеп 8еуега1 ай  га1Й8. 
ТЬе пе\у гессе тас1нпе8 \уеге Гоо с1иш8у Гог аег1а! сошЬа1, ЪШ ГНей 160кш/Ь 8реес1 аш! 1\уш тасНте-дип8 (опе 8упсЬгош8ей Гог Гогмагй Ппп§, апй опе тоуаЬ1е

Гог оЬвегуег орегайоп) т ай е  1Ьет а Геагей айуегзагу (рко1оагскн>е$ Маудеп О(скех)
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нието на подобни задачи се налага поради опитите и на двете стра
ни да използват авиацията за нанасяне на удари в по-голяма дълбо
чина и по стратегически цели. В отговор на германските бомбарди
ровки на Солун, на 17 април френски екипаж успява безпрепятст
вено да долети до София и да хвърли бомби върху летището до 
града [27].

На 21 април 1916 г. самолет „Рагтап“ 40 пресича фронтовата 
линия и се насочва към столицата. За да препятстват действията на 
противниковия екипаж, излитат капитан Продан Таракчиев и пору
чик Стефан Зарзанов с Б.У.О. Тежката и бавна разузнавателна ма
шина не е способна да догони неприятеля. Летците забелязват 4 
други противникови самолета над българските позиции край Пет
рич. Наблюдателят ги обстрелва с бордовата си картечница и те се 
отдалечават към гръцка територия. Това е първият въздушен бой, 
проведен от българската военна авиация, включващ реално използ
ване на бордово въоръжение [28]. Събитието е показателно и беле
жи нов етап от бойната дейност на българската авиация.

Подготовката на съглашенските войски за планираните настъ
пателни действия през следващите месеци е очевидна. Това пре
дизвиква засилване на бойната дейност на българските аеропланни 
отделения, свързана най-вече с разузнавателни летения, оказали се 
единственото средство командването на българските войски да ре
агира адекватно на заплахата. Част от полетите са извършени на 
оперативна дълбочина, като информацията от тях е използвана при 
нанасянето на удари от въздуха по кораби и обекти на противника. 
Българските екипажи демонстрират висок професионализъм и 
мъжество в трудните условия на многочасовите мисии над заетата 
от противника територия.

Нарасналата активност принуждава командването на войски
те на Антантата на Балканския театър на войната да предприеме 
мерки за усилване на противовъздушната отбрана на войските и 
обектите в района. Освен зенитните средства нараства и броят на 
изтребителите „№ еирой“ XI С1 „Бебе“ [29]. Взетите мерки са при
чина все по-често българските самолети да се завръщат с пробой- 
ни на своите летища. На 14 юни 1916 г. от артилерийския огън е 
повредено витлото на самолет Ь.УО. от 2-о аеропланно отделение

Оп 21 Арп1 а Рагтап 40 сго88еб 1йе йгопШпе апб т а б е  юг 1йе 
сарПай СарШт Ргобап Тагаксюеу апб РогисШк 8 1ейап 2аггапоу 
берайеб т  1йей Ь.О.У. 1о т1егсер1 1йе епету. 51о\у апб йеауу, 1йе 
гессе т а е й т е  йайеб ю кеер ир \уйЬ Й8 оЬ]есПуе. ТЬе Ви1§аг$ по!еб 
Йоиг гпоге йоге1§п айсгай оуег Ви1§апап ро8Дюп8 а1 РеНтсй. ТНе 
оЬяегуег ййеб а1 1йет шйй Й18 тасй те-§и п  апб 1йеу Яеб оуег Огеек 
ЮггДогу. ТЙ18 \уая 1йе ЙЙ81т8Цтсе ой аег1а1 сотЪа! т  шйюй Ви1§апапз 
йаб ияеб аегор1апе Ягеагтз [28]. Тйе еуеш тагкеб а пеш еясаюйоп 
ш (йе и8е ой Ви1§апап ай агт8.

Оуег 1йе с о т т §  тоШ йз, Е т е т е  ргерагайопя юг ап оййеп81Уе 
Ь есате оЪуюи8. Тюя аббШопаПу тю пзШ еб Аегор1апе ОШе1ете8 
аейуйу, е8рес1а11у т  гесоппа188апсе: 1йе 8о1е теап8 а! Ви1§апап 
Й18ро8а1 1о геас! Ш 1йе 1йгеа1. 8 о т е  80гйе8 шеге а! орегайошб берю, 
шйй ба!а оЪ 1атеб и8еб ю г ай  8Шке8 оп е п е т у  8Й1р р т §  апб 
1П81а11аиоп8. Тйе Ви1§апап сге\У8 бетоп81га1еб Й1§й ргойе88юпаЙ8т 
апб соига§е т  1йе бййсик сопбкюп8 ой йоиг8-юп§ ГШ88ЮП8 оуег 
епету-сотго11еб Юггйогу.

Тйе 1Шеп8Шеб и8е ой ай рошег сотреПеб ЕтеШ е югсе8 т  1йе 
Ва1кап8 ю 81геп§1йеп 1йей апй-а1гсгай беюпее. Арай й о т  ап тсгеа8е 
т  апй-айсгай агйПегу, ЙЙ8 туою еб  а §геа1ег и8е ой № еирой XI С1 
ВеЬе й§й1ег8 [29]. ТЙ18 1еб Ю то ге  апб то ге  Ви1§апап аегор1апе8 
геШгпт§ Ш Ьа8е шкй йге бата§е. Оп 14 ю пе 1916, 1йе ргореИег ой а 
2 Аегор1апе ОШе1ете Ь .УО . (сгешеб Ьу рйо! РогисШк В/ап МПапоу 
апб оЙ8егуег РогисШк №ко1а Огепшгоу) ша8 бата§еб. Тйеу 1апбеб 
оп епету-йе1б Юггкогу, Ъш геШ теб 8айе1у айег йуе бау8 т  Й1бт§ 
[30].

А 8есопб Ви1§апап аегор1апе ша8 йогееб бошп оп 8 би1у. ТЙ18 
йше 11 ша8 а 1 Аегор1апе ОШекте Ь.У.О., рай ой \уйо8е ипбегсагпа§е 
ша8 прреб ашау Ьу апй-айсгай йге, \уйюй айо бата^еб  1йе еп§те. 
Тйе аегор1апе еп!егеб а пеаг-уегйса1 б1уе, Ъш рИо! Рек1/еЬе1 Нп8ю 
О тк й о у  кер! Й18 йеаб апб тапа§еб ю 1апб погтаНу. ТЙ18 8ауеб Й18 
Нйе, апб 1йа1 ой Й18 оЬзегуег РогисШк Нп81о 8киШпоу. Во1й т а б е  II 
Ьаск 1о 1йей ипк8 айег 1шо бгатайс бау8 т  Й1б1п§ [31].

Оа1а оЪгатеб йгот Ви1§апап сгеш8’ 8ог0е8 т а б е  й сюаг 1йа1 а 
81§ т й с а т  аегор1апе 81геп§1й ша8 Ье1п§ а88етЬ1еб а! а1гйе1б8 сю8е ю 
1йе йготйпе. Тйеу ро8еб а 1йгеа1 Ьо1й ю  Ви1§апап 8оиюегп Р го т
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Българските аеропланни отделения започват да се превъоръжават с новите „А1ЬаГго$“ С-Ш  в края на 1916 г. Приучването на пилотите и наблюдате
лите протича сравнително бързо поради добрата подготовка на състава (фотоархив Найден Дичев)

Ви1§апап аегор1апе (Ше1етеа Ьецап деСГт§ печ АШаГгоз С-1Ш т  1аГе 1916. РПоГ апД оЬзегуег Г гаттд  ууа§ ге1аЬуе1у цшск йие Го доос1 ехрепепсе оп Г1шг
раг! (ркоШ гсккез Мауйеп Т)ккеу)

с екипаж поручик Иван Миланов (пилот) и поручик Никола Дрем- 
сизов. Те кацат принудително на територия, заета от противника, и 
след петдневен труден преход се завръщат в своето подразделение 
[30].

На 8 юли пада втори български самолет, този път от 1 - о аеро- 
планно отделение. Зенитен снаряд отнася част от колесника на би- 
плана Ь.У.О. и поврежда двигателя му. Апаратът започва да пада 
почти отвесно, пилотът фелдфебел Христо Димитров запазва са
мообладание и в последния момент овладява машината, така че тя 
да срещне земята в режим на кацане. Това му позволява да запази и 
живота на наблюдателя поручик Христо Скутунов. Двамата се до- 
оират до своите войски след две изпълнени е драматизъм деноно
щия [31].

Ггоорз, ап<3 а1зо Го гЬе саркак 8оЕа шаз шШнп гЬе орегайопа1 гасНиз 
о!" тозГ ЕпГеШе зГпке-сараЬ1е ашсгаю ТЬе Раггпап 40/41 т  рагйси1аг 
шаз а гЬгеаГ. И бас! ргоуеб Цзе1Г аз а геНаЬ1е апс! зГаЬ1е р1аГюгт шнЬ 
зиШс1епГ гап§е апб епбигапсе, апс! §оос1 регю гтапсе шМсЬ т а б е  
тГегсерГз уегу Ьагб юг Ви1§апап апб С егтап  сгешз. ТЬе тсгеазеб 
гНгеаГ о!' ап- зГпкез а^ашзГ о^есбуез ш кЬ т Ви1§апа сотреПеб зетог 
зо1б1егз Го 1оок а! \уауз оГ 1т р г о у т §  гЬе аегор1апе ПееГ апб ригсЬазе 
1г§Ьсегз. ТЬе пеш ашсгаГг \уои1с1 беюпб гЬе сар1ш1 апс! П§Ьг юг а1г 
зирепопГу оуег ГЬе юопШпез. ТЬезе Шеаз шеге оп1у рагйаПу юШПеб. 
ТЬе ПгзГ АюаГгоз С-Шз агпуеб т  еаг1у 8ерГетЬег 1916: 18 сотЪаГ 
ш асЬш ез апб е1§Ьг Ггатегз [32]. ТЬе аксгаД  Ьаб геазопаЬю  
регю гтапсе зирепог Го еп ету  гессе тасЬ1пез апб Го Ви1§апа’з о1б 
Ь.У.С.з апб Огго С-1з. Ношеуег, т  а1г зирепопГу Гегтз ГЬеу §ауе шау
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От постъпилите данни от опера
тивните рейдове на българските екипа
жи става ясно, че струпването на зна
чително количество авиация, и то на 
летища, близо до линията на съприкос
новение, увеличава опасността не само 
за бъ лгарски те войски на Ю жния 
фронт, но и непосредствено за столи
цата. Тя е в обхвата на радиуса на дей
ствие на повечего самолети на Антан- 
тата, способни да нанасят удари от 
въздуха. За подобни опити срещу Со
фия се планират вече познатите „Гаг- 
шап“ 40/41, които се проявяват в прак
тическата бойна дейност като най- 
надеждните и стабилни платформи, с 
достатъчна далечина и продължител
ност на полета и скоростни характери
стики, правещи прехвата им от българ
ските и германските екипажи много тру
ден. Нарасналата опасност от въздуш
ни нападения срещу обекти на терито
рията на царството кара военното ръко
водство да търси възможност за обно
вяване на самолетния парк, включител
но и доставката на изтребители, които 
да защитават не само столицата, но и да водят борба за господство 
над фронтовата линия. Този стремеж е удовлетворен частично. В 
началото на септември 1916 г. започват да пристигат първите 
„А1Ьа1го$“ С-Ш. Партидата е от 18 бойни и 8 учебни машини [32]. 
Самолетите са с добри за времето си летателно-технически харак
теристики и превъзхождат по бойния си потенциал както против
никовите разузнавателни самолети, така и експлоатираните до мо
мента в българските аеропланни подразделения Ь.У.О. и „ОПо“ С-1. 
За решаването на задачите по въздушното противоборство те оба
че не могат да се сравняват с появилите се на Солунския фронт

В кабината на изтребител „Роккег-Е80/Е-П1“ но време на бойно дежурст
во. На снимката ясно личи основното въоръжение на самолета -  7,92-мм 
синхронизирана картечница. Самолетите в България са въоръжени с една 
неподвижно закрепена установка „РагаЬе1иш“. На Западния фронт обик
новено са две, но за втората половина на 1916 г. тези самолети вече са 

достатъчно остарели, за да бъдат ефективни нрехващачи 
(фотоархив Найден Дичев)

А Еоккег Е80/Е-Ш соскрк скпчпц а сотЬ а! пнззшп: Ще 7 ,9 2 т т  8упсЬгош§ес1 
таекте-цип 1$ с1еаг1у \ч$к)1е. Ви1§апап таскш ез Нас! а мп^е Пхек РагаЪекпп 
ипИ, мНПе УУеМегп Епик тас1нпе§ изиаПу еагпей 1\\о таек т е-щ т х; Ьу 1а1е 

1916 1Ье аегоркте \\ач 1оо ок! 1о Ье ап еНесНсе пкегеерШг 
(рНо1оагс111\е$ Паус!е и 1ЯсНеу)
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Останките на сваления в софийското небе 
биплан „Р агтап“ Р41. Повече от година 
след въздушния бой съюзниците от Антан- 
тата не се решават да подновят полетите 
си над българската столица 
(фотоархив Найден Дичев)
ТЪе Рагтап Р41 ЬгоидШ бомп пеаг 8оПа: й 
\уа8 отег а уеаг ЬеГоге Еп1еп1е сге\У8 йагей 
ге1игп 1о 1Ье Ви1§апап сарйа!
(р1ю1оагс]те$ Наумен ОгсНех’)

специализирани изтребителни аеропла- 
ни от типа „МеироН“.

На 3 юли биплан с характерната 
за тласкащите витла конструкция лети 
над София и хвърля 4 бомби. Това се 
повтаря и на 15 септември [33]. София 
се прикрива от въздушни нападения 
единствено от 6 зенитни батареи (18 
оръдия от различни системи и калибри) 
и 11 картечници, приспособени за стрел
ба по въздушни цели [34]. Част от раз
четите обстрелват нападателя, но без
резултатно. Намиращите се на летище 
Божурище 3 самолета „Роккег-Е80/Е- Ш“ 
не излитат поради късното оповестяване на пилотите и неподготве
ност на техниката за подобни действия. Събитието форсира усили
ята за привеждане в състояние на готовност на тези макар и симво
лични сили на изтребителната авиация. Резултат е постигнат на 30 
септември, когато поредният неприятел, дръзнал да се появи дълбо
ко в българското въздушно пространство, опитва да хвърли 2 бом
би върху нищо неподозиращите мирни жители на столицата. Освен 
интензивния обстрел от земята, в небето са вдигнати два изтреби
телни моноплана, пилотирани от поручик Марко Първанов и фелд- 
фебел Вагнер. Те набират височина около 3000 м и атакуват про
тивниковия самолет от зоната за изчакване над Владая. Други 3 
учебни „А1Ьа1го5“ С-Ш кръжат над столицата, за да прехванат на-

1о 1Не яреааНз! МеироЧ Б§Н1ег8 \уНюН Нас! арреагес! оуег гНе Заюпюа 
РгопП

Оп 3 М у  ап еп ету  Ь1р1апе \уйН ризНег ргореПегз геасНес! 8оЛа, 
бгоррт§ 1'оиг ЪотЪз. АпоОзег гаЮ 1о11о\уес1 оп 15 8ер1етЪег [331. 
8оБа \уаз ргоШсШс! Ъу ]ия1: <нх апП-ансгаЙ ЬаНепея \уйН 18 §ип8 оГ 
уапоиз 1урез апб саПЬгез апс111 тасН те-§ип8 абарШб 1ог апН-ашсгаЙ 
изе [341. 8 о т е  о!' 1Н1х Нагс1\уаге Пгеб а1 *Не епету, Ьи1 \упНоШ гезикз. 
ТНе Шгее Роккег Е80/Р-Ш з а* ВоципзНге ашБеМ РШеб Ю зсгашЬю 
бие 1о 1Не М епезз оГ 1Не а1еП, апб 1о Ь ет§  ипргерагес! 1Ъг гарЮ 
берю утепР  ТНе гаЮз (осизеб аПепбоп оп теазигез Ю Ьпп§ Онз 
зутЪоПс й§Н1ег 1'огсе тЮ  зо т е  зЩ1е оС геасНпезз. ТНе гезикз \уеге 
зееп оп 30 8ер1етЬег \уНеп 1Не 8иссезз1уе еп ету  Ю репе!га1е беер
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падателя, ако успее да се измъкне от изтребителите [35]. Дружните 
им усилия довеждат до свалянето на двуместния френски биплан 
със смесен екипаж — подпоручик Бранко Наумович и капрал Мо- 
рис Роабл, който пада край Своге. Сръбският офицер получава тежки 
наранявания и е хоспитализиран. Остава жив и в плен до края на 
войната заедно със своя френски колега.

В същото време вече се водят упорити боеве в Южна Добру
джа. Българската Трета армия нанася решително поражение на 
румънските войски при Тутракан и Добрич. Балонното отделение 
издига змейковия балон „Солун“ край Русе и осигурява с донесе
ния артилерийските батареи на този участък от фронта. На 5 сеп
тември следва второ издигане югозападно от Тутракан. Донесения
та от въздуха са предназначени за командването на 4-а дивизия и 
същевременно наблюдателите коригират огъня на придадените ар
тилерийски подразделения. Тези действия имат голямо значение за 
бързото овладяване на крепостта. [36]

Лошото време е причина поредната акция на балонното отде
ление да бъде едва на 17 септември преди атаката на Кубадинската 
позиция. Задачите са същите — наблюдение на противниковите по
зиции и коригиране огъня на артилерията. Активни са действията 
на 18 и 19 септември и те са от решаващо значение за успешното 
отразяване на контраудара, предприет от руско-румънските войски 
на този участък от фронта.[37]

Подготвената нова атака на Кубадинската позиция от Трета 
българска армия съвпада със сформирането на 2-о балонно отде
ление с командир поручик Иван Минков, което разполага със змей- 
ков балон „Одрин“. При започването на операцията подразделението 
осигурява командването на Сборната дивизия. Първо балонно от
деление коригира огъня на тежкия артилерийски полк на 1 -а конна 
дивизия, като донесенията от въздуха внасят яснота в общата об
становка и допринасят за бързия пробив в отбраната на руско- 
румънската Добруджанска армия. Бойните действия носят елемент 
на съвременна, маневрена война -  значително по-скоротечни, те не 
са характерни за окопните действия на другите фронтове в Първа
та световна война. Това е причина балонните отделения трудно да 
следват бързо настъпващите войски и в бързо променящите се ус-

4. Въздушната мощ на Царство България, част II

Издигане на български змейков балон за наблюдение на румънските 
отбранителни позиции край Тутракан (фотоархив Найден Дичев) 

Каннпц а ВШцапап кИе-ЬаИооп 1о оЪяегуе Коиташ ап ДеГепмуе ро§Шоп§ 
пеаг ТШгакап (ркоСоагсШуез 1\аудеп ШсНеу)
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Един от албатросите, завърнал се от боен полет. По крилете личат пораженията, които е нанесла нротивоаероиланната артилерия на противника
(фотоархив Найден Дичев)

Ап А1Ьа1го8 Ьаск Ггот гессе: 1Ье лут§8 Мю\\ с1ата§е Ьу еп ету  апН-апсгаН Пге (рНо1оагсНп’ех Маудеп ВгсНех)

ловия успяват да реализират едва 7 бойни дни до достигането на 
българските части до делтата на Дунав. Там те се дислоцират в Тул- 
ча [38] и изпълняват задачи за наблюдение на движението по река
та. По оценка на щаба на Трета армия подразделенията демонстри
рат висок професионализъм и ефективност. В общо 34 бойни дни 
от началото на военните действия на Добруджанския фронт са пре
дадени близо 250 донесения и е коригиран огънят на артилерията 
по 140 обекта на противника.[39]

Въпреки неблагоприятното съотношение на силите във възду
ха на Солунския фронт, там аеропланните отделения до края на 1916 г. 
изпълняват 290 бойни полета. Общото полетите, осъществени от

оуег Ви1§апа 1пес1 Ш с1гор 1\уо ЬотЬз оуег Йзе тейороИШп рориюсе. 
Не \уаз т е !  Ьу т т п з е  апП-айсгаЙ Йге апс! Ьу 1\уо топор1апе й§Н1ег8. 
РПо1ес! Ьу РогисШк Магко Рагуапоу апс! УеМхх>еЪе1 \Уа<тег, 1Неу 
сЬтЬес! ю 3000 т е й е з  апс! еп§а§еб Йзе еп ету  оуег У1ас1а1а, оп 1Не 
арргоасЬ 1о Зойа. АпоЙзег Шгее А1Ьа1гоз С-Шз й атегз  спс1ес1 оуег 
(Ье сарПа!, геас!у 1о т1егсер! Йзе еп ету  й' Не тапа§ес! ю еуабе {Не 
й§Ь{егз [35]. ТИ 18 соИесйуе еЙог! 8иссеес1ес1т с!о\утп§ {Не {\ут-зеа{ 
РгепсН Ь1р1апе \хл11з а ппхеб сге\у о!' РоДрогистк Вгапко № шпоу1с 
апс! Сарогсй Маипсе Ро1Ь1ез пеаг 5уо§е. ТЬе 5егу1ап оШсег \уа8 Ьас11у 
шоипбес! апб НозрПаНзес!. Не гесоуегеб апб \уа8, {о§е{Нег \уйН Ь1.8 
РгепсН со11еа§ие, а рпзопег о!' \уаг ипШ 1Не сеззаноп ок НозйНйез.
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всички компоненти на системата на българската въздушна мощ, е 
524 (включително учебни, специални и за облитане на нова мате
риална част) [40]. Преобладават задачите, свързани с воденето на 
наблюдение, въздушно разузнаване и рекогносцировка. Голяма част 
от тях завършват с въздушно фотографиране на разузнаваните обек
ти, което го утвърждава като основен способ за въздушно разузна
ване. Близо 40 % от бойните полети включват използването на бом- 
бардировъчното въоръжение на самолетите, а над 35 % имат за цел 
патрулни полети и излитания за прехват на противникови летател
ни апарати, т. е. за прикриване на столицата и на важни обекти в 
близост до фронтовата линия. Малочислеността на авиационната 
техника налага като основен способ за бойни действия последова
телните излитания по заявка на щабовете на войските.

Разнообразието на задачите, които се изпълняват от само
лети, конструирани предимно за водене на въздушно разузнава
не, налага отказа на германското военно и държавно ръководство 
да продаде на страната така желаните фронтови изтребители под

„А1ЬаП*о$“ С-Ш по време на разузнавателен полет 
(фотоархив Найден Дичев)

Ап А1Ьа(гоз С-111 (1нппц а гесоппа1§$апсе пшзшп (рко1оагскгхех Каудеп
Шскех)

Екипажът и самолетът са готови за боен нолег и могат да пристъпят 
към запуск на двигателя (фотоархив Найден Дичев)

Сгем апс! аегор1апе аге геайу Гот Ше1г пшзюп: епцше Маг! !'о11ом8
(рко1оагск1хе$ Наудеп 1)1скех)

Оо§§ес1 Б§Ьйп§ Нас! Ьу по\у егир1ес1 т  1Ье ЗошЬегп ОоЬгисЦа. 
Ви1§апа’$ Т1йгс1 Аппу беЬуегес! беа.чуе Ь1о\у8 1о гЬе Воиташап8 а! 
Ти1гакап апс! ПоЬпсЬ. ТЬе ВаПооп Ои1е1еше га18ес1 1Не 8о1ип Ьа11ооп 
пеаг Визе апс! Ье1рес1 с1!гес1: агйИегу оп ПЙ8 81ге1:сЬ ок кгопГ А $есопс1 
азсеп1 \уа8 т а б е  $оиЙ1\уе$1: окТШгакап оп 5 8ер1етЬег. ВесопшЙ88апсе 
\уаз 8иррПеб ю 4 ^ п ^ ш 0л с о т т а п б , апб апШегу бВесбоп \уаз 
регкогтеб ког бзе ДМзюпЪ §иппег8. ТН1з ргоуеб 81§ткю ап 1: т  гНе 
скабеГв гар1б сарШге [36].

Вас1 \уеа!Ьег сашеб а бе1ау Ъекоге 1Ье ВаПооп Ои1е1ете сои1б 
берюу а§аш оп 17 8ер!етЬег Ьекоге 1Ье 81огтт§  ок 1Ье КиЪабт 
ро8Шоп8. ТЬе Ш8к8 \уеге а § а т  1о 8ро1 еп ету  розШош апб бйес! апШегу 
Пге. АсПоп оп 18 апс! 19 5ер!етЬег \уа8 бес181Уе ког Ше 8иссе88ки1 
гереШп§ ок Пзе соиШегаПаск Ьу Виз81ап апб Воитап1ап когсея [37].
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С началото на пролетта на 1916 г. започва и развръщането 
на водосамолетна база край Варна. Отначало тя обслужва 

само германското подразделение, развърнато там 
(фотоархив Йордан Николов)

ТЬе Уагпа 8еар1апе Ъа8е а1 Реупегйрк Ье§ап Й8 Ьг81огу 111 еаг1у 
8рпп& 1916: шШа11у Ь маз к от е  1о а С егтап  ипк 

(рЪ.о1оагсМ\е& Уогйап 1"Лко1оу)

Един от първите разузнавателни сам олети, прелетели до базата в П ейнердж ик. 
„РпейпсЬзЬаГеп“ РРЗЗе са модерни и добре въоръжени за времето си самолети и 

превъзхождат всичко, с което разполага Русия на този театър на войната
(фотоархив Йордан Николов)

Опе оННе Пгз! РпейпсЬзЬаГеп РРЗЗе гесоппа188апсе 8еар1апе81о а гп \е  а1 Реупегйрк: тойегп  
апс1 \\е11-агтес1,Шеу мете мау акеай о1‘ апу(Ьш§ Ки881а сои1с1 оГ1ег оп Ш18 1Ьеа4ге

(р1ю1оагс1ше$ Уопкт Мко1оу)

предлог неблагоприятната обстановка на Западния фронт. Там 
първите ескадрили, специализирани за завоюване на превъзход
ство във въздуха чрез водене на въздушни боеве, поглъщат цяла
та продукция на германската авиационна промишленост. За да 
компенсира отчасти технологичното изоставане на българската 
авиация от тази на противника, до края на 1916 г. в царството 
пристигат и останалите от 26-те нови „АШаШоз“ С-Ш. Те са със 
значително по-големи възможности от досега използваните в бой
ни условия самолети, но също не отговарят на изискванията за 
водене на настъпателен въздушен бой, а при наличието на бомбо- 
во въоръжение сами се нуждаят от изтребително прикритие. Не 
достигат и пилотите. От 15-те военнослужещи от втория випуск 
на аеропланното училище завършват петима с нальот едва по 40 
часа. Десетте наблюдатели завършват подготовката си с по 5-6

ТЬе рерагаПоп о!' а пеш аПаск оп КиЬасПп Ьу Ше ТШпЗ А гту  
сотсМес! шПЬ Ше Гогтайоп о5 2 Ва11ооп Ои1е1ете соттапбес! Ьу 
РогисМк 1уап М ткоу  апс! П ут§  Ше Ос1пп кПе-Ьа11ооп. Аз Ше аИаск 
Ье§ап, Ше 0(с1е1ете зиррПеО 1Ье 1от1 О т ш т  соттап с! шкЬ с!а!а, 
шНПе 1 ВаПооп 0(с1е1ете сйгес1еб Вге Ьу 1Ье Ьеауу §ипз оЬ 1 Сауаку 
Ошзюп. А1г оЬзегуаПоп п-уеШес! с1агПу аз ю гЬе оуегаП з1а1е о!' Ш т§з 
апб Ье1рес1 Ше гар1с! Ьгеакбошп т  Ше .р т !  К иззо-К оитатап ОоЬгисУа 
А гту. С отЬа! оп Ш18 Шоп! шаз зптШаг 1о 1обау’з тоЬПе шагГаге, 118 

гарШ расе тагкесИу т  сотгаз! шкЬ Ше аигШоп о!' (гепсЬ шаИаге 
е1зе\уЬеге т  Ше Огеа! \Уаг. ТЬ1з саизес! Ше ВаПооп 01с1е1етез Ю 1а§ 
ЬеЬтс! Ше а(1уапст§ 1'огсез: апкс! Ше зш ксЬ т" рго§гезз о!' Ше сопШш 
Шеу тагкес! ]из! зеуеп с!ауз т  асйоп ЬеШге Ви1§апап Шгсез геасЬеб 
Ше ОапиЬе Оека. Опее Шеге, Шеу Шок ир а Ьазе т  Тиюеа [38] ап<3 
шеге ПешПес! Ю оЬзегуе пуег 1гаШс. №уегШе1езз, ТН114З А гту  81аШ
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Български и германски летци до водосамолетен изтребител „Кишр1ег“
(фотоархив Йордан Николов)

ВиЦапап апс1 Оегшап а!гтеп ро$е мт(Ь а Кишр1ег $еар!апе ГщМег
(рко1оагсМуе$ Уогйап № ко1оу)

полета [41]. Завръщат се 8-те летци от Германия, подготвени за 
полети над море. Те основават и първото водосамолетно подраз
деление (самостоятелна хидропланна команда) в историята на 
българската авиация, въоръжено е четири „РпебпсЬзЬаЬеп“ РР ЗЗе. 
Българските екипажи първоначално действат съвместно с герман
ските си колеги, използвайки развърната база в Пейнерджик (южно 
от Варна) [42].

Въпреки успехите на българската армия на двата фронта, об
щата стратегическа обстановка за страната става все по-неблаго
приятна. На 23 ноември 1916 г. гръцкото правителство, под натис
ка на държавите от Антантата, чиито войски от години присъстват 
на нейна територия, обявява война на Царство България.

ая$е8$теЩ оР 1Ьей еЬГесб уепе88 
апб ргсРезяюпаНят \уа81й§Ь. 1п 
1Ье 34 с!ау8 оГ асбоп 8тсе  1Ье 
орепт§  о!7 1Ье ОоЪги^а Р го т  
1Ьеу Ьаб П 1е<3 а1то81 250 
сИ8ра!сЬе8 апб сйгесШб аПШегу 
П ге а§аш81 140 епегпу 
оЬ]есйуе8 [39].

Ое8рйе 1йе ип!дуоигаЬ1е 
Ьаюпсе о!71Ъгсе8 т  Йзе а1г оуег 
1Ье З а ю т с а  Б ю т , Ви1§апап 
Аегор1апе 0(с1е1етв5 1Ьеге Бе\у 
290 80гПе8 Ьу Ше сю8е о!71916. 
ТЬе оуегаИ пигпЬег оГ Ш§Ь18 Ьу 
а11 сотропеп18 оЬ 1Ье Ви1§апап 
а1г ро\уег 8у81ет \уа8 524 
(тс1исИп§ 1 г а т т § ,  8рес1а1- 
ригро8е, апб 1е81 Ш§Ь18) [40]. 
ЗогПе8 1Пуо1уш§ оЬ8егуаЬоп апб 
аепа1 гесоппа188апсе сюгтпа1ес! 

1Й18 питЪег. М0 8 1шуокес! аепа1 рЬоЮ§гарЬу, 1Ьи8 е81аЬН8Ьт§ Й а8 а 
та]ог 1п1еШ§епсе-§а1Ьепп§ те!Ьос1. А1то8140 рег сеЩ о!7 сотЬа! 80гЬе8 
туо1уес1 и8е о!' айсгаЛ Ь о тЬ т§  РасШйев, апс! оуег 35 рег сеп! \уеге 
ра1го1 ог тТегсерПоп Ш§Ь1:8 т  бе^епсе о!' 1Ье сарка1 апб о! трогШЩ 
оЬ]есбуе8 сю8е 1о 1Ье ЬгопШпе. ТЬе раиску оЬ аегор1апе8 1еб 1о 
соп8есийуе 80гйе8 Ьесогтп§ 1Ье погта1 тебю б о!7 шогк.

ТЬе сЬуег8Йу о!7 Ш8к8 б18сЬаг§еб Ьу аегор1апе8 ЬшЬ апб тЩпбеб 
т а т 1 у  Ьог аепа1 гесоппа188апсе 1еб 1о ^е^ие81;81о С егтапу 1ог ЬгопШпе 
Б^ЬШгз. ТЬ18 \уа8 шгпеб 6о\уп, С егтап  ро1Шса1 апб тШгагу 1еабег8Ь1р 
сШпд бШгсиШе8 оп 1Ье \\^е81ет РгопР ТЬеге 1Ье ЙГ818^иаб^оп8 1огтеб 
8ресИтса11у Рзг § а т т §  а1г 8ирепогку 1Ьгои§Ь бо§1г§Ь1т§ \уеге 
аЬ 80г Ь т §  О е г т а п у ’8 епОге т а т Т а с Ш п п ^  сар аск у . Рагйа1 
сотреп8акоп 1ог Ви1§апа’8 тсгеа8 т§  1есЬпою§у §ар \уа8 1Ье атуа1 
Ьу 1Ье с1о8е о! 1916 о!7 26 пе\у А1Ьа1го8 С-Шз. \\Тп1е 81§пШсаЩ1у 
то ге  ро1еМ Шап Шеп-сиггет аегор1апе8,Шеу \уеге 8й11 по! ир 1о ргорег 
аепа! сотЬар  пеебт§  Б§Ь1:ег езсоП шЬепеуег саггут§ Ьеауу ЬотЬ8.
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Отначало българските екипажи от водосамолетната авиация, получили 
подготовката си в Германии, действат съвместно със своите съюзници и 

участват в състава на ударните групи (фотоархив Йордан Николов) 
Ви1§апап $еар!апе сгеш§ Ьас1 (гашеб т  С егтапу, апс! шШаНу Пеш 

аюпд.мбе Ше1г Оегшап соНеациея (р!ю1оагс1те$ Уогйап М ко1ог)

•к •к *

Началото на 1917 г. заварва българското въздухоплаване в 
приблизително същ ата организационна структура. Изменение 
настъпва при окончателното привеждане в съответствие с военно
временните щатове на Инженерната дружина, приети в средата на 
1916 г. Освен аеропланната група под командването на капитан 
Радул Милков се сформира балонна с командир капитан Юрдан Ка- 
занджиев. Новото въздухоплавателно формирование включва две
те балонни и газодобивното отделение и продължава да се дисло- 
цира в Тулча. Претърпялата развитие система, способна да генери
ра въздушната мощ, може да бъде изразена в предложения на фи
гура 1 вид.

Аеропланните отделения разполагат е 11 двуместни разузна
вателни апарата „А1Ьа1то§‘, „ОПо“ и Ь.У.О. Общо самолетите на 
българо-германската авиационна групировка на Солунския фронт 
не надхвърлят 35 изправни машини, сведени в 8 подразделения [43].

30

ТЬеге шая а1яо а рПо1 яЬоПа§е. Ок (Ье 15 яокЬегя коггпт§ 1Ье зесопб 
т!ак е  ок гНе Аегор1апе ясЬоок щя! Луе §гас1иа1ес1 аз рйогя шюз яоте  
40 Ьоигя т  сЬе а т  ТЬе 1еп оЬяегуег §габиа!ея Ьас! ]ия1 Луе ог я1х 
еасЬ [41]. ТЬе е1§Ь1 рПо!я яеп! Ю Оеппапу ког Л у т§  сшег бзе яеа 
геШгпес! 1о еяШЪЬяЬ Ви1§апа’я ЙГ81 яеар1апе ипк: гНе 1пс1ерепс1ет 
8еар1апе К отапба, Л у т§  коиг ЕпебпсЬзЬакеп РР ЗЗея. ТЬе Ви1§апап 
сгешя шШаНу Ле\у шЬЬ Оегшап со11еа§иея апс1 ияеб 1Ье Реупегбфк 
8еар1апе зШПоп яотЬ ок Уагпа [42].

Оеярке бзе яиссеяяез ок Ви1§апап а гтз  оп 1шо кготя, гЬе оуегаН 
я1га1е§ю яДиайоп шая шогяепт§. Оп 23 НоуетЪег 1916 !Ье Огеек 
§оуегптеп1 с!ес1агес1 шаг оп Ви1§апа ипс1ег Е т е т е  ргеяяпге. Е т е т е  
аггтея Ьаб Ьееп оп Огеек ШггДогу ког уеагя.

* к к

ТЬе 81аП ок 1917 коипб Ви1§апап аегоятбся апс! аУ1абоп ипкя 
1аг§е1у ипсЬап^еб. СЬап<щя сагпе оп1у аЙег бзе Еп<рпеепп§ Огщта 
шагбпзе еяшЬЬяЬпзетя арргоуеб т  тЮ -1916 шеге кШеб. Арап кгот 
бзе Аегор1апе Сгоир сопзпзапбеб Ьу СарШт Раби! МПкоу, а ВаПооп 
Сгоир \уая копнее! ипбег бзе с о т т а п б  ок СарШт Уигскт Кагапбфеу. 
ТМя пеш ипП сопзрпяеб 1Ье !шо Ваюоп Огс1е1еп1ез апс! гЬе Оая 
РгобисЛоп СНс1е1ете, апс! сопЛпиеб !о Ье Ъаяеб т  Ти1сеа. ТЬе 
беуеюреб а1г рошег яуяюпз (оок !Ье яЬаре яЬошп т  Е1§иге 1.

ТЬе Аегор1апе ОМе1ете$ Ьас! 11 {шт-зеа! гессе т а с Ь т е з  ок 
А1Ьа!го8, Оио апс! Ь .У О . тапикасШге. АЬо§ебзег, Ви1§апапя апс1 
Оегтапя оп бзе 8 аю т са  кгот пеуег Ьас1 то ге  1Ьап 35 яетсеаЪ ю  
аегорюпез т  е1§Ьг ипкз [43]. Оп ГЬ18 8П те§ 1с бзеаке бзе Е т е т е  Ьас! 72 
РгепсЬ апс! ВпбзЬ ашегай сЬуШес! Ье1шееп 12 яциабгопз [44]. Оп бзе 
ОоЪгисЦа Егопк Ви1§апап Ваюоп ОиМетеь касес! Воиташап, ЕгепсЬ 
апс! Яияя1ап аУ1абоп ипкя шкЬ яоте 80 сотЬаС атсгаЙ [45]. Оеярке 
Гюя ехсерПопа11тЬа1апсе ок когсея, !Ье ЛгзС Ш1п1ег ш отЬз ок 1917 яаш 
ге1аНуе1у Ий1е асПоп т  ГЬе а1г. Вою 81с1е8 Леш гессе 8оП1ея Ш оЬяегуе 
епету  асПУ11;у а1 1асПса!, апс! оссаяюпаПу орегаПопа1, ЛергЬ. Оипп§ 
зисЬ зогЛез 1п еаг1у МагсЬ, Ви1§аг1ап рПоШ коипб е п е т у  Поор 
сопсепПаЛопз а1 !Ье Ьепб ок 1Ье Р1уег СЬегпа. ТЬапкя 1о аепа1 
гесоппа188апсе баш апб бешПеб рЬою§гарЬ|с тарр1п§ ок уапоия епету  
1П8!а11а!10П8 а1 берюз ок 60 т  80 кПотеШея 1п гЬе епету  геаг, Ви!§алап



Фиг. 1. Система, осигуряваща реализирането на въздушния потенциал на Царство България
в периода 1917-1918 г.

П^иге 1: ТЬе §у§1ет ргоузсИп^ 1ог 1Ье асШаПзаЬоп оС Ви1дапап а1г ромег т  1917 апй 1918

Антантата разполага на този стратегически театър 
на войната със 72 апарата френска и британска кон
струкция на щат в 12 ескадрили [44]. На Добру
джанския фронт срещу балонните отделения про
тивостоят румънски, френски и руски авиационни 
формирования, които разполагат с близо 80 бойни 
самолета [45]. Въпреки изключително неблагопри
ятното за българската авиация съотношение на си
лите първите зимни месеци на 1917 г. преминават 
при относително спокойна въздушна обстановка.
Предприемат се отделни разузнавателни полети и 
от двете страни с цел контрол на действията на про
тивника в тактическа, а в отделни случаи и в опера
тивна дълбочина. При подобни летелия през март 
летците докладват за струпване на съглашенски вой
ски в района на завоя на р. Черна. Благодарение на 
данните от въздушните разузнавания и изготвяне
то на подробни фотографски схеми на различни 
обекти на противника в дълбочина 60-80 км в не
говия тил, българското командване навреме се под
готвя да отблъсне удара. Двете аеропланни отделе
ния организират постоянно наблюдение на морски
те и жп комуникации. Независимо че определени 
полоси за разузнаване надхвърлят в широчина 80 
км и полетите са свързани с висока степен на риск 
от среща с противникови изтребители, многочасо- 
ва работа в трудните зимни условия на откритите 
кабини, потокът от информация към щабовете от 
всички равнища остава постоянен. Това е и основният принос на 
българската авиация в успеха на отбранителната операция на 
българските армии на Солунския фронт. В априлските боеве на 
1917 г. дивизиите на Антантата, участвали в атаката, понасят зна
чителни загуби. Неуспехът налага оперативна пауза за прегрупи
ране на силите, което се следи основно от екипажите на 1-о аеро- 
планно отделение, принудени да действат на пределния радиус и 
таван на авиационната техника. Има случаи, когато обектите за

соттап с! ргерагес! 1ог 1Ье аПаск т  §оос1 П те. ТЬе 1шо Аегор1апе 
Ои1е1еп1ез ог§атяес1 соп$1агН то п Н о п п §  ок т а г Ш т е  апс! гаП 
с о т т и т с а П о п з . АЬЬои§Ь $ о те  гесоппаНяапсе репе1габоп$ \уеге 
Ьеуопс! 80 кИотеГгея, шуо1уш§ §геа! пяк ок епсоип1епп§ епету  кщЬЮщ 
апс! ехЬаи8йп§ 1Ье сге\уя т  гЬе1г ореп соскрНя, Йзе яНеат ок с!ат Ю 
ятккя а! а11 1еуе1я \уая сопяЩЩ. 1пс1ееск бля И 1Ье т а т  соптЬиПоп оТ 
Ви1§апап ау1аПоп Ю 1Ье яиссеяяки1 бекепсе оНЬе 5а1отса РгопН ЕтеШе 
б1У1яюпя т у о к е б  ш 1Ье АргП 1917 оккепя1уе яиккегеб ящпШсап! юяяея.
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Инспекция на 2-о аеронланно отделение, летище Удово 1917 г. (фотоархив Найден Дичев) 
1пзрес1юп оГ 2 Аегор1апе О М ет е  а! Ш оуо, 1917 (ркоЮагскюез Иаудеп Шекер)

въздушно разузнаване се намират южно от Солун. Подобни полети 
изискват големи усилия и героизъм от летците, защото често са 
придружени с повече от тричасово пребиваване във въздуха над 
противникова територия и в условия на повишени възможности на 
противовъздушната му отбрана. Екипажите успешно използват 
фотооборудването на самолетите, но и не пропускат възможността 
да бомбардират разузнаваните обекти. Комбинирането на задачите 
е рутинна дейност поради все по-големия недостиг на авиационна 
техника.

През първата половина на 1917 г. са изпълнени и над 40 изпи
тания за коригиране огъня на артилерията или за препятстване дей
ствията на противниковата артилерия чрез имитиране на полет за 
коригиране на „предстоящи“ действия на български батареи. Те

ТЙ18 Ъ1о\у сотреПес! 1Ьет 1о ге^гоир Йзеп 1'огсез, а ге§гоирт§ т  1игп 
топПогес! Ьу 1 Аегор1апе ОпМете сге\У8 П ут§ Ю 1йе ЬтП8 оЬ 1Ьей 
аегор1апе$’ сотЬа! гасШ апс! сеШп§8.1п 8оте саяея аепа1 гесоппагззансе 
1аг§е181ау 8оигЬ оГЗаю тса. ЗисН 8()гйе8 геедигее! §геа1 е!Топ апс! Ьего18т  
1'гот 1йе сге\У8, ойеп туоЬчп§ Шгее Ьоиг8 ог тоге  т  Йзе ай оуег епешу 
апй-ай <Мепсе8. ТЬе сге\У8 и8ес! аегоркше сатегав шйЬ §геа! ргобаепсу 
апс! и8ес1 оррогШпШез Ю ЬопзЬ оЬ)есЙуе8 ипбег гесоппа188апсе. ЗисЬ 
со тЬ 1пайоп8 оНа8к8 \уеге Ъ есотт§  гоиПпе, по! 1еа8Г бие 1о 1Ье §го\ут§ 
ип8егУ1сеаЪНйу о!' аегор1апе8.

АгбИегу бйесПоп зогОез, апс! 80гПе8 рге1епсНп§ № сЬгес! 
ГоП Ьсотт^ агйИегу Пге атоиШ еб 1о 40 т  1Ье ЙГ81 НаИ о! 1917. ЗисЬ 
80гйе8 \уеге о!' те8йтаЪ1е уа1ие 1о 1Ье Ви1§апап т1ап1гу бипп§ 1Ье 
1Ьгее-бау агбПегу ЬотЬагбтеШ  Ьу еп ету  когсез оп 21 -23 Арп! 1917.
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Българският пилот преживява този труден боен полет, но за наблюдате
ля той се оказва последен (ф о т о а р хи в  Н а й д ен  Д и ч е в )

ТЬе Ви1§апап рПо1 хиг\з\ес1 Ин8 сИШсиН пнззюп, Ьи1 И \уа8 1ш оЪзегуег’8
1а81 (рко1оагсШуе8 Иауйеп 1Лске\’)

Аерофотоснимка на противниково летище край Солун. На нея личат 
палатковите хангари и разузнавателните самолети „Вге<*ие1“ XIV7

(ф о т о а р хи в  Н а й д ен  Д и ч ев)
Аепа! рЬо1о§гарЬ оГ ап епешу а1гПе1с1 пеаг 8а1ошса: У18Н)1е аге пзагциее 
Иап§аг8 апс! Вге§ие1 XIV гесоппа!88апсе а^гсгаП (рко1оагс1шех 1\'ау<1еп 1Лскеу)

След трудно 
принудително кацане 

(ф о т о а р хи в  Н а й д ен  Д и ч ев)  
ТЬе аВегта1Ь оГ а сШПсиЬ Гогсед 

1апсИпц (рко1оагск1хе$ Л ауйеп
Нгскеу)
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Екипажът на „А1Ьа1то$“ С-Ш е заел местата си в откритата кабина в очакване на сигнала за излитане (фотоархив Найден Дичев)
ТЬ18 А1Ьа1го8 С-Ш сге\\ а\уаЙ8 огНег* 1о с!ераг1 (рНоШгсШуез Nаудеп ГНскеу)

оказват неоценима помощ на българските полкове по време на трид
невната артилерийска подготовка на съглашенските войски (21-23 
април), която предшества настъпателните им действия. Изпълня
ват се и задачи, свързани единствено е нанасянето на удари по зем-

Риге §гоипс! аПаск яогйея \уеге аНо Яо\уп, оОеп 81ши11:апеои81у Ьу 
1\уо ог тоге  аегор1апе8 а8 а \уау о!' тсгеа8 т§  Йзе сНапсе8 о!' 8иссе88. 
Рог т8Гапсе, оп 23 1ипе 1 Аегор1апе ОиШете бгоррес! 200 кПо8 о!' 
ЬотЬ8 оуег еп ету  §ип Ьайепе8 а1 Ооуа Тере 1тот Гоиг ашсгаЙ. Тйе
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Водосамолетите „ГпеДпсЬзЬакеп“ РГ.ЗЗР са с по-малки размери, но не 
отстъпват по-бойнин си потенциал на своите предшественици. Добрата 
аеродинамика позволява на пилотите да летят с над 150 км/ч, благодаре 

ние на което избягват преследването на руските хидроплани 
(фотоархив Найден Дичев)

ТЬе ГпеДпсНхЬаГеп РР.ЗЗР мах шоге сотрасЦ  уе! по 1ех8 ДеасЦу Шап Из 
ргеДесеххог: §оос1 аегойупапйсх аНомеД рПо1х 1о и8е Ше 150кт/Ь а1 Шей 
(И8ро8а1 1о ехаДе ригхшп§ Ки881ап т асЬ тех  (р1ю1оагс1т’ех №ау(1еп Пгскеу)

ни цели. При това като способ за бойни действия се използва едно
временният полет с цел да се постигне по-голяма плътност, а оттам 
и ефект на удара. Подобни са действията на 23 юни, когато 2-о 
аеропланно отделение с 4 самолета хвърля 200 кг бомби върху про
тивникови батареи при Дова тепе и ги подавя [46].

Бързо развитие търпи авиацията на флота. На 10 май 1917 г. 
става факт отделянето на първото българско авиационно подраз
деление от структурата на германската хидростанция във Варна 
[47]. До момента задачите се изпълняват от германски подразделе
ния, в чийто състав влизат и български военнослужещи. След обу
чението в Германия на летци и техници постепенно се предава авиа
ционната техника и съоръженията в Пейнерджик, където е посто
янната дислокация на военноморската авиация. Първият боен ден 
на вече самостоятелното формирование е па 31 май 1917 г. Млад
ши подофицер Лефтер Антонов и старши подофицер Стефан Вла- 
сев участват в бомбардировката на водосамолетната станция край 
Сулина в състава на ударната група със самолет „РпебпсЬхЬакеп“ 
РЕ ЗЗе. Общият боен ред за нанасяне на удара включва 6 водоса- 
молета, прикривани от 2 изтребителни тип „К итрю г“ . Хвърлените

хЬтке шах хиссеххки1, 1Ье ЬаНепех Ь ет§  пеШгаИгес! [46].
№уа1 а\ла(юп шах §гошт<* гар1сПу. Оп 10 Мау 1917, 1Ье йге!: 

Ви1§апап пауа1 аегор1апе ипй шах когтес! а11Ье Оегтап 8еар1апе Зтйоп 
пеаг У ата  [47]. Р1пп11Ьеп, пауа1 хогПех Ьас1 Ьееп Пошп Ьу Оегтап ипкх 
Ю шЬ1сЬ Ви1§апапх Ьас! Ьееп хесопбеск АЙег (гашт§ т  Оегтапу, рПой 
апс! 1есЬшса1 регхоппе1 §габиа11у Юок оуег 1Ье ецшртеп! а! Реупегс1]1к. 
Рпх1 с1ау ок асНоп ког {Ье пеш1у когтеб ипк шах 31 Мау 1917. Хтюг 
14СО ЬеЙег АШопоу апб 8епюг N 0 0  8 1екап У1ахеу ЬотЬес! Йзе 8иИпа 
хеаркше Ьахе ах рап ок а §гоир ок РпебпсЬхЬакеп РР ЗЗех. ТЬе ЬаНю 
огбег 1ПУо1уес1 х1х адсгаЙ апс! 1шо соуепп§ Китрюг ЕдЬгегх. ТЬе 8 апс! 
10-кПо ЬотЬх Шгошп Ьу Ше Ви1§апап сгеш Ьп 1Ье 1аг§еР 81тПаг аепа! 
ЬотЬт§х ах ше11 ах гесоппа1ххапсе апс! топкопп§ хогПех шеге Ю сопйпие 
оуег Ше х и ттег  тоШЬх —  12 ок Юет ако§е1Ьег. Бие Ю юш асНуДу оп 
1Ье ПоЬгшфа кгопр 1Ье сгешх шеге гЬеп с1еий1ес1 Ю то п  1 Юг 1Ье ргоЮсПуе 
ттеГююх [48].

Ап т1еп$Мса(юп ок асНоп оп 1Ье 8а1отса РгоШ сЬагасЮпхеб 
1918. М акт§  ихе ок Пх питепса1 хирепогку, ЕтеШ е ау1аНоп к1еш 
асбуе1у т  хирроП ок Нх Сгоорх. Турюа1 ЕшепЮ хогйех туо1уес1 
репеШайопх ок ир Ю 30 ог 40 кПотейех тЮ  (Ье Ви1§апап геаг. Ах 
шеаШег ппргоуеск МагсЬ апс! Арп1 хаш ай хйзкех оп хирроП сеШгех

Свален от огъня на противоасропланната артилерия съглашенски 
изтребител „МеирогШ ((фотоархив Найден Дичев)
Ап епешу МеиршД ДомпеД Ьу апЬ-айсгаН агИНегу

(рИо(оагсНп'еа Маудеп 1Лс/геу)
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от българския екипаж 8-10-килограмови бомби попадат в целта. 
Подобни полети, свързани с бомбардиране от въздуха, водене на 
въздушно разузнаване и наблюдение, продължават през юни, юли 
и август, като общо са изпълнени 12 задачи. След това, поради нис
ката активност на бойните действия на Добруджанския фронт, еки
пажите водят наблюдение на минните полета [48].

апс! пза]ог тП пагу оЬ|есПуе8. ТЙ18 Ъгои^Ьс (Ье 1аск оГ Ви1§апап 
(топШпе В§Ь(ег8 т (о  гепешеб (оси 8: (Ьеге м/еге по та с Ь т е я  аЬ1е (о 
соуег Ви1§апап ро$Шоп$, со тти тса (ю п 8 , апс! соттипШ ез сюяе (о 
(Ье (гопШпе. ТЬе 8о1е В§Ь(ег ипк соуепп§ (Ье епйге 2 8 0 к т  ('гоп( \уд8 
(Ье С егтап  38(Ь ипк \уЬЬ 81Х 8егУ1сеаЪ1е На1Ъег8(ас1( 0-118 [49]. 
Ехрепепсе 8Йо\уес! (Ь18 1о Ье ех(гете1у тас!еяиа(е. ТЬе Вг8( Во1апс1

Изтребител „Ко1апс1“ 1)-Н преди да бъде облетян на летище Божурище. Тези самолети не намират приложение на Западния фронт поради недобрите си 
пилотажни характеристики и се експлоатират на второстепенни направления, каквото за германските стратези е това на Балканския полуостров. 5а 

българската авиация това е първият класически фронтови изтребител, който постъпва на въоръжение (фотоархив Найден Дичев)
А Ко1аш1 1)-П рпог (о а (е8( ПщЬ( а( Во,)ип8Н(е: (1ие (о роог ЬапсПпщ (Ье8е аегор1апе8 сНс1 но! 8ее аейоп оп (Ье \\е8(егп Ргоп( апс! мете ге!еца(ес1(о 8есопс1агу

(Ьеа(ге8 8иеИ а8 (Ье Ва1кап8. ТЬе тасЬш е на8 Ви1§апа’$ Лг8( ргорег ГщЬ(ег (ркоЮагсШуез Иауйеп ОкНеу)
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О.рду. с-У  по време на подготовка за повторен полет. Самолет с висок боен потенциал благодарение на конструкцията и аеродинамиката си, тон 
постъпва на въоръжение в българските аеропланни подразделения в недостатъчни количества, за да компенсира численото превъзходство на против

ника (фотоархив Найден Дичев)
А О.РЛУ. С-У 1П ргерагаНоп Гог а $есоп(1 §огИе \уйЬш а с1ау: 1Не 1уре Нас1 §геа1 сотЬа1 ро1епйа1 *Ьапк$ 1о 118 §оос! с1е81§п апс1 аегодупагшсв. Номехег, 1оо Ге\\

меге оп Иапс! 1о с1еп( еп ету  81геп|»Н1 (рНо(оагс1йуех 1Уау(1еп ОкИех)
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Един от първите прсбазирали се на полево летище български изтребители. От снимката личи и най-големият недостатък на този тип изтребители -  
липсата на видимост в предна полусфера, причинена от нестандартното решение на конструктора да закрепи горното крило на биплана за тялото с мощна 
колона. Така се повишават здравината и аеродинамиката на самолета, но значително се затруднява финото прицелване (ф о т о а р хи в  Н а й д ен  Д и ч е в )  

Опе оТ (бе Пг8( Ви1§апап й§Ь1ег8 т  в е т с е  а( а ПеШ аегобготе: \181Ь1е 18 (1ге т а с Ь т е ’8 дгеа1е8( сП8а(Ьап(а§е — Й8 1аск оГ ГогмагП \Т8ШП саи8еП Ьу (Не 
81гис1ига1 ,]от Ъе(мееп иррег мтп§ апс! Ги8е1а§е; Иш тфгоуес! аегос1упат1С8 апс! 81гепц(Ь Ьи( гп!ес1 оиС ргорег атппд (рНо1оагсМ\'ек М аудеп 1)1сНех)

Характерно за поредната военна година е засилването на 
въздушното противоборство на Солунския фронт. Използвайки 
численото си превъзходство, авиацията на Антантата се опитва ак
тивно да поддържа своите войски. Разузнава обекти в дълбочина 
30^40 км в разположението на българските войски и е подобрява
нето на метеорологичните условия през март-април започва да на
нася удари от въздуха по опорни пунктове и обекти е важно военно

Б-П з ког Ви1§апап Аегор1апе Ои\е1ете$ \уеге аззетЬю б а1 $оЯа 
А 1 гПе 1 с1 аз 1а(е аз .юпе 1917 [50]. Еасй Огс1е1егие гесе1уес1 (\уо 
аегор1апез, \уйН (\уо Не1с1 Ьаск аз Ьаскир апс! ког бекепсе ок (Не еаркак 
ТНе Воюпбз Наб а роог гери(а(юп: У1з1ЬШ(у \уаз ех(гете1у роог, аз 
шаз тапоеиугаЪПку. Хеуег(Не1езз, (Неу ппргоуеб Ви1§апап ипПз’ 
ро(епПа1 зфпШсапбу. 51х пе\у О.Р.\У. С-У гесоппа1ззапсе адсгак! \уеге 
а!зо (акеп оп з(геп§(Н. МапоеиугаЬю апс! каз(, (Неу \уеге атоп §  (Не

38



г

Първият пребазиран на летище Левуново изтребител „Ко1апс1“ И-П заедно със състава на първото 
българско специализирано фронтово изтребително подразделение (фотоархив Найден Дичев) 

ТНе ПгМ Ви1§апап ГгопШпе П§Ь(ег рИо18 розе \\кЬ 1йе1г Пг§е Ко1апс1 1М1 а{ Б е\ипо\о
(рко1оагс1ше$ Маус1еп ШсНеу)

значение. Това изостря проблема от лип
сата на фронтови изтребители за прикри
ване от въздуха на българските позиции, 
комуникациите и подложените на въздушен 
терор населени места в близост до фрон
товата линия. На целия 280-километров 
фронт единственото изтребително подраз
деление на съюзниците от Централните 
сили е 38-о германско отделение, разпола
гащо с 6 изправни „На1Ъегз1ас1Т‘ О-П [49].
Опитът от бойните действия показва, че 
тези сили са крайно недостатъчни. Едва 
през юли 1917 г. на летище София са сгло
бени първите 6 изтребителя „Коюпб“ 0 -11 
[50], предназначени за българските аеро- 
планни отделения. Те получават по два са
молета, а останалите два са предвидени за 
резерв и прикритие на столицата от въздуш
ни нападения. Машините не се ползват с 
добра репутация поради крайно ограниче
ната видимост от кабините и сравнително 
недобрата си маневреност, но те значително повишават потенциа
ла на българските аеропланни подразделения. Получени са и 6 нови 
разузнавателни О.Е.\У. С-У, които благодарение на своите маневре
ност и скорост са едни от най-добрите машини в своя клас и годни 
за ефективно противодействие във въздушните боеве. Също така 
те са оборудвани и с бордни радиостанции „ТеюШпкеп“ с радиус на 
действие около 50 км, позволяващ предаване на донесения за ща
бовете в реален мащаб от време.

Противниковите летци избягват да навлизат в дълбочина над 
територията, заета от българските войски, и прехващането им е 
значително затруднено. Това довежда до решението да се сформи
ра изтребителна команда от състава на 1 -о аеропланно отделение. 
Двата аероплана „Яо1апс1“ 0-11 и пилотите им поручик Иван Узу
нов и подпоручик Владимир Балан заедно с обслужващия персонал 
заемат летище за засада Левуново, на 10 км южно от летище Бели-

Ьез1 т а с Ь т е з  т  гЬеп с1азз, апс! \уеге Ги11у цр ю еДесЦуе с1о§Б^Ьнп§. 
ТЬеу шеге а1зо Лнеб \уйЬ Тею йткеп гасйо8 \уйЬ гап§ез о1'зоте 5 0 к т , 
епаЬНп§ пттзесйат герогПп» о!' с1аШ 1о 81а1Тз.

Е п ету  рПоЩ ауоМеб репе1габп§ Ви1§апап-Ье1с1 1еггПогу юо 
беер. ТМз гепбегеб т т г с е р б п "  Йгет ех1гете1у сйШсик. Еог 1Ь1з 
геа80п, а Ещ Ьтг Котстс1а (б е т с Ь т е т )  \уа8 сгеа!ес1 Ггот 1 Аегор!апе 
0(Де1ете сге\У8. А1оп§ \уйЬ 8иррогНп§ рег80ппе1, 118 1\уо Ко1апс1 О- 
Ш рИоГес! Ьу РогисШк 1уап (Лгипоу апс1 РоДрогисШк У1асИт1г Ва1ап 
Шок ир ап атЪизЬ шгйеИ 8оте Геп кП отетез зошЬ о1‘ ВеПса АшЕеМ 
[51]. ТЬе Лгз! Ви1§апап 1щЬ1ег рйо!8 Ьас! 1Ье песе88агу ехрепепсе 
апс! Нас! 1акеп рай т  бо§Е§Ь18 оуег 1йе 5а1ошса Егоп! и зт§  ип§ат1у 
гессе т а с Ь т е з . Рос1рогисШк Ва1ап Ьаб а1зо Яо\уп А1Ьа1го8 С-Ш8 оп 
Ше ХУезЮгп Е гот с1ипп§ Ше ВаШе оГ Уегбип.

Аз еаг1у аз 7 Лйу Ва1ап т а б е  1\уо ттгсер б о п  зогбез, Ъш ЬоШ 
ГаПес! т  гЬе1г гтззю п. ТЬе 1о11о\ут§ бау Ш ипоу апб Ва1ап саи^Ь! ир
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„Ко1апсГ‘ се завръща от боен полет за прехват на влетелия над българска 
територия въздушен противник (фотоархив Найден Дичев)

А Ко1апс1 ге(игпт§ В о т  ап т1егсер1юп (рко1оагс]те$ Науйеп 1Мскех)

ца [51]. Първите български пилоти изтребители имат необходимия 
боен опит и са участвали във въздушни боеве над Солунския фронт 
със своите тромави разузнавателни апарати. Подпоручик Балан 
преминава и стаж като пилот на „А1Ьа1го8“ С-Ш на Западния фронт 
по време на битката при Вердюн.

Още на 7 юли той участва в две издигания за прехват на про
тивникови самолети, но без успех. На следващия ден двойката Узу
нов -  Балан настига група от 6 британски Я.А.Р. ВЕ 2с и „Атзйтшщ 
\УЬй\уот1Ь“ РК 8. След кратък бой повреждат самолета РК 8 на 
командира на 17-а британска ескадрила капитан 0 ’Дуайър, който 
успява да се приземи аварийно близо до Петрич и попада в плен. 
Това е първата победа, постигната от български пилоти в класиче
ски въздушен бой [52].

Общо за 1917 г. двете български аеропланни отделения уча
стват в 27 въздушни боя, от които 14 са проведени от изтребители
те, т. е. 52 % от общото количество. Този факт говори, че пилотите 
изтребители вече са поели бремето на въздушното противоборст-

40

Британският многоцелеви биплан „Агт$1гоп§ \ \  ЪИИмоПЬ“ РК 8 след като 
е пребазираи на летище Белица ог български летци. Самолетът прави 
впечатление с добрата си управляемост и е приет на въоръжение в 1-о 

аеропланно отделение (фотоархив Найден Дичев)
А ВгШ$Н шиШ-го1е Агт8Воп§-\УЬИлуог1Ь РК8 аГ1ег ВапзГег 1о ВсНса Ьу 
Ви1<щпап рИо($: (Ье т а с Ь т е  \\а$ \уе11-Нкес! Гог Из ^оос! НапсШпц, апс! \\а$ 

(акеп оп 81гепц1Н Ьу 1 Аегор1апе ()Гс1е1е>йе (рко1оагскке$ МауНеп Нхскех)

\укЬ 81Х ВгШзЬ Я.А.Р. ВЕ2Сз апс1 Апт181гоп§-\УНп\уог1Н ЕК88. АВег 
а зЬоП сю§В§Ь1 гЬеу с!ата§ес1 Ше ЕК8 Б о\уп Ьу 17 5циас1гоп СО 
Сар1ат 0 ’0\ууег, Я)гст§ Ь1т Ю сгазЬЗапс! пеаг Ре1псЬ шЬеге Ье шаз 
1акеп рпзопег о!' \уаг. ТН18 \уаз 1йе Вгз1 У1с 1огу Ьу Ви1§апап рПоШ т  
с1а881са1 аепа1 сотЬа! [521.

1п аП, бипп§ 1917 1йе 1\уо Ви1§апап Аегор1апе Ои\е1етез Шок 
раП т  27 с1о§Е§Ь[8, о!' \уЖсЬ 14 (ог 52 рег сеп1) ту о В еб  Р§Ь1ег8. 
АраП В о т  1Ье У1СЮгу безспЬеб аЬоуе, Ви1§апап ап* агтз  а1зо зиВегес! 
1ЬеВ Егз! 1о 88 В о т  еп ету  (1§Ь1ег8. Оп 2 Арп! 1918 ЕгепсЬ ЬЛеиройз 
аИаскес! а 2 А егоркте СНс1е1ете А1Ьа1гоз С-Ш оп 118 геШгп В о т  а 
пнззюп, Ь пп§т§  11 с1о\уп. И В11 т  по т а п ’8 1апс1, Ьо1Н сге\у (РогисШк 
Во)коу апб РоДрогисШк Ре1гоу) Епс1т§ 1Ье1г беаВз [53].

Аюп§81с1е 1Ье 1аипсЬ о!' В§Ь1ег соуег, а1г беВпсе \уаз а1зо



Снимка за спомен, запечатала дружеското отношение на българските 
летци от 1-о аеропланно отделение и пленения командир на 17-а ескад

рила капитан СГДуайър (фотоархив Найден Дичев)
А со тт ет о га Н у е  рЬо(оцгарб 8Ъомтп§; Гпепс11у ге1а(юп8 Ье(мееп ВШцапап 
аш теп Ггот 1 Аегор1апе 01Ле1ете апс! 17 Зциайгоп СО Сарка и ( ) ’Омуег, а

РО\У (рко1оагскюе$ Иауйеп Огскеу)

во, още повече че става въпрос за един относително кратък период 
от 4 активни месеца. В гези боеве освен споменатата победа българ
ската военна авиация понася и първата загуба от действията на про
тивникови изтребители. На 2 април 1917 г. френски изтребители 
„№еирог1“ атакуват завръщащия се от задача български „А1Ъа1го$“ 
С-Ш от 2-о аеропланно отделение и го свалят. Апаратът пада меж
ду двете позиции, а летците (поручик Божков и подпоручик Пет
ров) загиват [53].

Успоредно със засилване действията на изтребителната авиа
ция са взети мерки за укрепване и на противовъздушната отбрана. 
В специално създадените 12 батареи се наброяват 72 оръдия, от 
които близо половината конструирани да водят огън по въздушни 
цели. Останалите са приспособени чрез специални лафети, позво
ляващи да се води огън е голям ъгъл на възвишение. По такъв на-

6. Въздушната мощ на Царство България, част II

Плененият „Агт8(гоп§“ от друг ракурс (фотоархив Найден Дичев) 
АпоШег \зем о!' (Не (горЬу ГК8 (ркоГоагскп>еа ИауЛеп О ккеу)

Патрулен полет над долината на р. Струма (фотоархив Найден Дичев) 
Оп ра(го1 о \ег  (бе 8 (ги та  Уа11еу (рко1оагс1те$ Каудеп Шскех)
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Перспективна аерофогоснимка на изнесено към фронта летище за заса
да Орляк, на което се базира противниково изтребително подразделение 

преди да оьде разгромено от българската артилерия 
(фотоархив Найден Дичев)

А регвресЛуе аепа1 рНо!оцгарН о! еЬе ОгНак ГгопШпе П§Ь1ег Ьазе, \\Ь1сЬ 
Нои^ей епешу П§Ь(ег8 ЬеГоге Ь ет§ с1е8(гоуес1 Ьу Ви1дапап агйИегу

(рко(оагскке8 Nауйеп ГИскег)
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Албатроси от 2-о аеронланно отделение на летище Удово
(фотоархив Найден Дичев) 

А1Ьа1го8е8 оГ 2 Аегор1апе (Ш ект е  а! Ш оуо А1гПе1с1
(рко1оагскке$ Nауйеп Н ккеу)

ппргоуес!. ТшеНе зрес1а11у сгеаСес! ЬаИепез Нас! 72 ууеаропз, оЬшМсЬ 
а1шо81 НаТ ригро8е-с!е81§пес1 !ог Лпп§ т ю  Юе шг. ТЬе гез! \уеге ас1аргес1 
Ьу Ь ет§  тоипЮс! оп 8ре<ла1 с а т а ^ е з  \уЬ1сЬ аПошес! Лпп§ а1 §геаГ 
еюуаЛопз. 8Ьт1аг изе \уаз 1оипс1 1ог 36 Ьеауу таеЬ те-§ипз. 8 т с е  
сазез о1 Ви1§апап а т  с!е1епсе Лпп§ оп Ви1§апап аегор!апез \уеге 
Ь е с о т т §  Л*ециеп1, ЮюрЬопе Нпез \уеге 1а1с1 Ье1\уееп Аегор1апе 
ОМектеу атЛеШз апс! 1Ьет сюзез1 апЛ-атсгаЛ ипЛз. Рге-зогЛе 
ЬпеЛп^з оп берапиге Л тез, аегор1апе 1урез апс1 шМа1 гоиЛп§ Ь есате 
юиЛпе. АпЛ-ат ипЬз ргоуес! еВесЛуе, с1о\утп§ 81х еп ету  т а с Ь т е з  
с1ипп§ 1917 [54]. Оп оссазюп Шет еЛ Ъ т  \уеге атрНЛеЛ Ьу Лею 
агЛПегу Лпп§ о т о  еп ету  атсгаЛ. Оп 9 Аи§из! 1917 §ипз т  ЬогшагЛ 
розШопз ЬотЬагс1ес1 ОгНак А1гЛе1с1, Лез1гоут§ Югее ВпЛзЬ а1гегаЛ 
апс1 а Ьап§аг. ТЬе ЬотЬагсЬпет Ьогсес! 1Ье еп ету  Ю Лее *Ье Ьазе т  
1а\ош о( ЬеПег (1е1епс1ес1 геаг Ьазез, 1Ьиз сесЪп§; уа!иаЬ1е геасЛоп Л те 
1о Ви1§апап Л§Ь1ег рПо1з [55].

А! 1Ье зШЛ о! 1Ье уеаг Ва1ооп 0(с1е1ете$ регГогтес! репосИс



Свален от британските изтребители български „А1Ьа*го$“ 
(ф о т о а р хи в  Н а й д ен  Д и ч ев)

Т1ш Ви1$апап А1Ъа1го8 \уа8 8Ьо1 с1о\\п Ьу ВгШвЬ П§Шег8
(р]ю1оагс]пхе$ 1^аудеп О к к е х )

чин се използват и 36 тежки картечници. Тъй като зачестяват слу
чаите на обстрел на български самолети от свои зенитни средства, 
е прекарана телефонна свръзка между аеропланните отделения и 
най-близките позиции на противовъздушните подразделения. Ста
ва практика преди излитането да се предава информация за полета, 
типа на самолета и данните за маршрута. Самите зенитни разчети 
показват висока ефективност и свалят 6 неприятелски самолета в 
бойните действия през 1917 г [54]. Показателен е случаят, когато 
разчетите и на полевата артилерия се включват в борбата с против
никовата авиация. На 9 август 1917 г. изнесени на предни позиции 
оръдия обстрелват летище Орляк и унищожават 3 британски само
лета и един хангар. Артилерийският налет принуждава противника 
да напусне базата си и да се предислоцира на по-голямо отдалече
ние в тила, което увеличава времето за реакция на българските пи
лоти изтребители.[55]

азсепЩ т  зирроП о!' 1Ье а§§ютегаНоп8 берюуеб Ю бе!епб1Ье БапиЬе 
Бека. ТЬе зкиайоп оп 1Ье Ргоп1 а11о\уеб а соиг8е юг оЬ8егуег8 1о Ье 
гип т  Ти1сеа т  пнб-Арп1. Опее шеаШег 1тргоуеб,1ке 1\уо 0(с1е1ете5 
берюуеб а! Рзаксеа апб Тиюеа, апб \уеге аЬ1е Ш соуег а Ьипбгеб 
к!юте1ге8 оГ юопШпе. Ткеу \уеге ипбег 1ке б1гес! с о т т а п б  оС агту  
ипН8, \укЬ \уко8е с о т т а п б  1кеу На18еб Ьу 8рес1а1 1е1ерЬопе Нпе8.

ТЬе бе§гее о!' 1Ьгеа1 ю 1Ье Ьа11оош818 §ге\у т  1Ье 8и ттег. 1п 
1и1у, Яи880-К о и тап 1ап югсе8 абуапсеб 1о\уагб8 Рок8ат апб 1Ье 
Ьа11ооп8 океп с а т е  ипбег еп ету  Вге ог В^Ьюг аНаск. Но\уеуег, 6Й8 
616 по( бик 1Ьен е1Тесиуепе88.1п би1у апб Аи§и81, 2 Ва11ооп Ои1е1ете 
аюпе та б е  18 8иссе88ю1 а8сеп!8. II \уа8 соуегеб Ьу Вуо Ьеауу т а с Ь т е -  
§ип8 тоиШ еб оп 8рес1а1 сата§е8  [56].

\Уеаг апб 1еаг Ь1пбегеб 8тоо1Ь оЬ8егуабоп. ТЬе Ьа11оот81:8 
гесе1уеб а тисЬ  пе\уег к11е-Ьа11ооп оп1у т  1Ье 8есопб Ьаю о!' ЗерютЬег: 
а ВгШзЬ бе81§п сарШгеб Ьу 1Ье Оегтап8 оп 1Ье \Уе81егп РгопН 118

П одполковник Златаров пред пленения „АптШгоп^“ 
(ф о т о а р хи в  Н а й д ен  Д и ч ев)

ЬеШ епаШ  Со1опе1 21а(агоу ро8е8 ЬеГоге Ше сарШгей РК8 
(рИо(оагс1пхе$ Н ауйеп 1Яскеу)
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Балонните отделения в началото на го
дината отбелязват периодични издигания по 
заявка на съединенията, развърнати за отбра
на на делтата на река Дунав. Обстановката на 
фронта позволява в средата на април да бъде 
проведен в района на Тулча курс за подготов
ка на наблюдатели. При подобряване на ме
теорологичните условия двете отделения изна
сят позициите си край Исакча и Тулча, като така 
осигуряват фронт е протежение над 100 км. Те 
са пряко подчинени на основните артилерий
ски части, е които поддържат специална теле
фонна свръзка.

Степента на заплаха за дейността на ба
лон истите нараства през летните месеци, ко- 
гато се подготвя и провежда юлското настъп
ление на руско-румънските войски към Фок- 
шани. Те често са под прицела на противнико
вата артилерия и атаките на руските изтреби
тели, но активността им не намалява. През юли
и август само 2-0 балонно отделение осъще- Един от двата кацнали поради загуба на ориентировка на заетата ог българските воиски терито 
ствява 18 успешни издигания. За прикриване- рия изтребител „ №еирог*“ ХХ1С1. Те са използвани от българските пилоти изтребители до пълно
то на позициите му са привлечени разчетите ТО изчерпване на ресурса на ротативните им двигатели с въздушно охлаждане

на 2 тежки картечници, монтирани на специ ^  ^  1у|Ч) м еир01д ХХ1С1§ м1псЬ 1о§1 опеШайоп апс! кшйей ЪеЬтй Ви1цапаи Ипев: 1Ьеу \\еге Поми Ьу 
ални лафети [56]. - - - - - ..................  * • жт * ^  * '

Износената материална част пречи на 
пълноценното водене на наблюдение. Едва през втората половина

ипе III I »Л1 I нши» VI .ъшиим.. . .............. »-------------  -
Вп1цапап рНо*5 ипШ Внмг а1г-соо1ес1 гоШгу еп§те8 геасНес! 1Ье епс! оПЬеш Н\е8 (ркоШагсНшз ШуЛеп ШсНег)

на септември балонистите получават значително по-модерен змей- 
ков балон, британска конструкция и производство, пленен от гер
манците на Западния фронт. По-големият му обем позволява на
блюдение от височина 1000-1200 м при сила на вятъра до 25 м/сек. 
Освен това гондолата е оборудвана е фотокамера и парашути за 
наблюдателите.

В същото време балонът „Солун“ е спрян от експлоатация, а 
1-о балонно отделение е разформировано. Съставът му е разпреде
лен между 2-о и новосформирашото се 3-о балонно отделение. До

§геа1ег уокнпе аПошес! оЪвегуакоп 1тот 1000 Ю 1200 теПев а1 штс! 
вреебв о!- ир 1о 25т/вес. Араг1 1гот 1На1 1ке Ьа11ооп 8 §опс1о1а шав 
Еиес! шкк сатегав апс! рагаскиЮв 1Ъг 1ке оЪвегуегв.

1ке ваше й т е  (Ье 8о1ип ЬаПооп \уав бесопнввюпес!, апс! 1 
ВаНооп Огс1е1е/ие \уав сИвЪапс1ес1. Ив регвоппе1 шав сквПзЬЩес! атоп §  
Ва11ооп Огс1е1еше.V 2 апб 3 (1ке 1аиег пе\у1у-Гогтес1). Ш Ш  1ке 9 
ОесешЬег 1917 апшвПсе шкк Вивв1а, Ви1§апап Ьа11оотв18 ваш а Ю1а1 
о!- 105 баув о!' асОоп: ап ехсерйопаПу к1§к питЬег сопв1с1епп§ Гке 
Ьа1апсе о!' когсев т  1ке ак  [571.

ОуегаП шогкюас! о!4ке Аегор1апе ОиШетех сктп " Йнв скШсик
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„Ко1апс1“ 1) 11 на летище Удово до техническата позиция на 2-о аеропланно отделение (фотоархив Найден Дичев) 
А Ко1апс1 1)-П а1 Ш оуо 111 Ггоп! о1‘ 1Не 2 Аегор1апе (М ек т е  ууогкзЬор (ркоЮагсЪкеь Маудеп Шскеу)

сключването на примирието с Русия на 9 декември 1917 г. българ
ските балонисти участват в общо 105 бойни дни за годината, което 
е изключително висок показател предвид съотношението на силите 
във въздуха [57].

Общата летателна натовареност на авиационните подразде
ления през същата трудна година нараства. Извършени са 529 бой
ни полета [58], като близо 75 % от тях са за въздушно разузнаване 
и нанасяне на удари по разузнаваните обекти. Над 22 % са за при
криване на българските части и съединения на Солунския фронт. 
Този факт формира и характера на борбата за господство във възду
ха. За българските летци това са въздушните боеве. Постъпилите 
на въоръжение изтребители „Яо1апсГ‘ позволяват противоборство- 
то да се поеме от специализирани авиационни подразделения, из
несени към фронтовата линия. На тях се падат и 80 % от полетите 
за прехват на въздушни цели. Пилотите действат по способа де
журство на земята и излитане по извикване.

Загубите на българската авиация в хода на въздушното про- 
тивоборство са само 1 самолет. Но от действията на противникова-

уеаг §ге\у уе( а§ ат . ТЬеу Пе\у 529 сотЬа! $огИе$ [58], оГ \у1нсЬ а1то81 
Гйгее циаЛегя \уеге Гог аепа1 гесотш$$апсе апс! а т  81пке8. Оуег 22 
рег с е т  \уеге Го соуег Ви1§апап ипкз апс! а§§1отегаиопя оп 1Ье 
8а1ошса РгопР ТН1я СасГ 18 сеп1га1ю (Мппп§ 1йе сЬагас1ег оГ1Ье П§Ьс 
1ог ш  8ирепоп1у. Рог Ви1§апап рИо18 Онз ш е а т  сю§Я§Ьцп§. ТЬе 
пе\у1у-агпуес1 Яо1апс1 П§Ь1ег8 а11о\уес1 8исЬ сотЬа! Ю Ъе ипбейакеп 
Ьу 8рестаЙ81 ипкз Ьавес! а( Ше РгопШпе. ТЬеу аНо 11с\у ещЬ1 ой! о!' 1еп 
пПегсербоп 8оте8. Р1§1щег рПо18 \уогкес! "гоипб с1шу репосН апс1 
8сгатЬ1ес1 ироп а1еП.

Оп1у опе Ви1§апап аегорюпе \уа8 1о81 111 ак  сотЬаЪ Но\уеуег, 
еп ету  апй-аксгаЯ апс! аег1а1 Пге (1ата§ес1 а 1'ипЬег 14 аксгаЯ \уЬюЬ 
\уеге 1йеп о т  о? 8 е т с е  1ог уагут§ репосН о!' й т е . ТЬе 8ате питЬег 
о!' аксгаЙ 8иЙегес1 пгп8Ьар8 с1ипп§ орегайопа1 апс! 1 гатт§  Ш§Ь18.

1п 1917 Ше Ви1§апап8 сю\упес1 8еуеп еп ету  аксгаЯ. О!' Ше8е, 
опе \уа8 8Йо1 с1о\уп т  аепа1 сотЬа! апс! Язе г е т а т т §  81х: Ьу апй- 
аксгаЯ Рие [59]. АпоШег е1§Ь1 еп ету  аксгаЯ \уеге Ьк Ьу Ви1§апап 
апЯ-аксгаЯ Пге, апс! Гйгее о!Ьег8 \уеге бе81гоуес1 Ьу 1Не аЬогетепПопеб 
агЯПегу ЬотЬагбтеШ  оЬ ОгНак АкЯе1с1 оп 9 Аи§ш1.
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Плененият и ремонтиран „Агт$(гоп§“ е отличителните знаци на Централния съюз. Летище Белица се 
оказва удобна база за нощните рейдове на българските летци (фотоархив Найден Дичев)

ТЬе 1горНу РК8 аПег геращ \»11Ь Сеп1га1 Ро\уег$ т а гк т § $  аррПес!: ВеНса АщПеМ рго\ес1 а $»о<к1 Ъаяе Гог
Ви1цапап ш§Н1 $огИе$ (р1ю(оагсИп’е$ /Хаудеп Оьсйеу)

та зенитна артилерия и авиация са изве
дени от строя за различен период от вре
ме още 14. Подобно е количеството са
молети, претърпели аварии при експло
атация и обучение.

За 1917 г. от действията на българ
ските формирования загубите на против
ника са 7 свалени самолета, от които 1 
във въздушен бой и 6 от огъня на зенит
ните средства [59]. Още 8 самолета са 
засегнати от този огън, а три са унищо
жени по време на артилерийския налет 
на летище Орляк па 9 август.

к  к  *

Ограничените възможности на 
държавата за закупуване на нова техни
ка, неспособността на Германия да удов
летвори заявките за бойни самолети на 
своите съюзници и трудностите в обу
чението на летателния състав поставя в 
неблагоприятно положение българското 
въздухоплаване в началото на 1918 г.
Общо в двете аеропланни отделения на 
Солунския фронт се числят 8 пилоти, 11 наблюдатели и 10 бойни 
самолета, от които 4 О.Р.\У. С-У, 3 „Ко1апс1“ О-Н, 2 трофейни 
„МеирогС ХХ1УС1 и 1 трофеен „А гтзйоп^ \УЬйууог1;Ь“ РК8 [60]. 
Базирането на отделенията остава същото. В началото на януари 
германско-българската авиационна групировка наброява общо 70 
самолета, но не повече от половината са в летателна годност. Ос
вен това става дума за машини, които качествено отстъпват на про
тивника. Например използваните от българските пилоти „Ко1апсГ‘ 
О-П и намиращите се на въоръжение в германското 38-о изтреби
телно авиационно отделение „АИзайюз“ 0-1II имат значително по- 
слаби характеристики от използваните от Ан гантата френски 8РАО 
8 УПС1, британски Я.А.Р. 8Е 5а и 8ор\уйН Р1 „Сате1“. Общо про-

"к к  к

Ви1§апа’$ Нтйес! аЬПйу ю Ьиу пе\у аегор1апе8, апб О егтап 
таЬПйу (о $ирр1у 118 аШез \уйй 1йет, сотб тес! \уйЬ ргоЬ1ет8 т  
айсге\у 1 гатт§  рш Ви1§апап аего81аПс8 апс! ау1аПоп т  ап ипйщоигаЪю 
ро81йоп а! 1йе 81аЛ о!7 1918. ТЬе 1\уо Аегор1апе Огс1е1етеу оп 1йе 
8а1отса Ргоп! Нас1 а ЮШ1 о{' е1§Нг рйоЩ, 11 оЬ8егуег8, апс! 1еп сотЬ аР  
геабу ашегай: йшг О.Р.\У. С-У.8, Шгее К.о1апс1 0-118, 1\уо сарШгеб 
№еироП ХХ1УС18, апс1 а сарШгес! А ггп81топ§-\УНП\уог1Ь РК8 [60 ]. 
0\с1е1ете Ъа8е8 гета1пес1 ипсЬап»ес1.1п еаг1у ]апиагу, Ви1§аго-Оегтап 
аегоркте 81геп§гЬ ша8 70 айсгай, Ьш пог тоге  1йап Ьай о!7 1йет шеге 
8егу1сеаЬ1е, ап<3 а11 \уеге тГепог Ю еп ету  тасЬ те8 . Рог т з й т с е , 1йе 
Ви1§апап Ко1апс1 0-118 апс! 1йе О егтап 38 й§1Пег ипй А1Ьа1го8 0-Ш8
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тивникът успява да съсредоточи 15 напълно комплектувани ескад
рили с близо 180 самолета [61].

Недостигът на техника намалява възможностите за качестве
ната подготовка на българските пилоти. До края на войната систе
мата за обучение си остава слабо място в изграждането на авиаци
онния потенциал на държавата.

През зимните месеци на 1918 г. българските летци изпълня
ват полети основно за разузнаване на тактическата и оперативната 
обстановка в построението на противниковите войски и състояни
ето па комуникациите. За да се избегне огънят на противовъздуш
ните средства и активизиралите се изтребители и тъй като съгла- 
шенските войски се прегрупират нощем, полетите започват да се 
изпълняват основно в това време на денонощието, което е нов мо
мент в естеството на летателната дейност. В полетите участват най-

Разучаване на изпълнението на разузнавателна задача по карта от непо
средствените изпълнители и пилотите изтребители, които трябва да при
криват своите колеги от многочпелената съглашенска авиация в района, 

пролетта на 1918 г. (фотоархив Найден Дичев)
А т а р  Ьпейп^ 1ог гессе оЬ§ег\ег$ апс! рПо(8, апс! ПцШег рПо(§ аЬои! 1о йераг! 

оп а 1ш§8юп: 8рпп§ 1918 (ркоЮагсМхея Мауйеп 1)1скеу)

шеге 81§шйсат1у роогег рег1огтег$ 1Нап 1йе РгепсЬ 8РАО 8 УПС18, 
ВгШзН К.А.Р. 8Е5а8 апс1 8ор\УЙН Сате1 Р18. АЙо^еЙзег Ше епету 
Нас! тапа§ес! ю сопсепНтПе 15 Ри11у ецшррес! 8циабгоп8 шПЬ а1то81 
180 ашегай оп 1Ье йоп! [611.

ТНе есрйртеп! 8Йог1а§е гебисес! гЬе сЬапсез оГ а ргорег (гашш§ 
!Ъг Ви1§апап рПо!8. НпгП Ше шаг’8 епб, гЬе Ви1§апап (гатт§  8у81ет 
гетатеб  а шеакпе88 т  1Ье паПоп’8 а1г ро1епНаР

1п 1Ье шт1ег ок 1918, Ви1§апап рПо18 Яем/ тат1у  1асНса1 апс! 
орегайопа1 гесоп1Ш88апсе 8ог0е8 1о топНог епету юсабоп8 апб 
соттитсаПоп8. То ауоМ епету апй-ашегай йге апб й§Ь1ег8, апб 
81псе епету когсе8 Ье§ап Ю тоуе Ьу п1§Ьг, Ви1§апап сге\У8 аНо Ье§ап 
Пут§ Ьу т§Н1. ТЙ18 у/а8 а пеш берагШге т  сНезг ргасПсе. ТЬе Ье8! 
рПо(8 шеге бетПес! 1ог 1Не8е 80гПе8 \уН1сН сюаг1у саПеб ког 1Ье Ье81 
ро881Ь1е анташкпр, е8рес1а11у т  у1еш оГ1Не ех!гете гап§е8 туокуеб,

Един от най-опитните български пилоти изтребители капитан Миланов 
(вляво) играе шах с колега между полетите (фотоархив Найден Дичев) 
Опе оГ Ви1цапа’8 то8( ехрепепсес1 рПо(8, Саркйп МПапоу, еп)оут§ а цате  

оГ сИе88 чд1Ь а соНеа^ие Ье1м ееп пн88ЮП8 (рко1оагск1\е§ 1\аус1еп Игскеу)
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подготвените летци -  изисква се високо летателно майсторство, още 
повече че са на пределния радиус, над силно пресечен терен и вина
ги свързани е огнево противодействие. Освен изпълнението на ос
новната задача за въздушното разузнаване, нанасят се бомбени 
удари и се обстрелват противниковите обекти с бордовите картеч
ници. Един от активно използваните самолети е трофейният 
„Агтз1гоп§“, чиято устойчивост и лекота на пилотиране допада на 
българските авиатори.

Изпълняват се и дневни задачи за фотографиране на против
никови обекти. Потенциалът на двете аеропланни отделения за 
изпълнение на подобни заявки нараства за сметка на полученото 
допълнително фотооборудване от Германия. Всяко подразделение 
получава по два фотоапарата „1кка“ и по един „2е 158“ с по-голямо 
фокусно разстояние [62]. Обслужването им обаче си остава ръчно, 
което силно затруднява наблюдателите, особено при фотографира
не в зимни условия. От тези полети щабовете на българските ар
мии, отбраняващи Солунския фронт, получават необходимата ин
формация и имат ясна представа за подготовката на лятното 
настъпление на войските на Антантата и за основните направления 
на концентрация на силите.

В хода на разузнаванията и за прехват на нахлулия въздушен 
противник през първите три месеца се водят 12 въздушни боя, кои
то завършват без загуби и от двете страни, макар някои от българ
ските екипажи в рамките на един полет да са принудени да отблъ
скват последователните атаки на множество изтребители. Подобни 
са случаите на 23 февруари, когато летците водят 5 последовател
ни въздушни боя с 14 самолета [63] и на 22 април — 2 последовател
ни въздуш ни боя с 6 самолета [64]. Тези безплодни двубои 
завършват на 5 май, когато майор Попкръстев и поручик Иванов 
от 1-о аеропланно отделение обстрелват при завръщане от разуз
наване неприятелски апарат и той плавно се спуска с димна следа 
зад неприятелските позиции.

На 6 май три български екипажа са под прицела на френски и 
британски изтребители. Самолет П.Р.\У. от 2-о аеропланно отделе
ние получава пробойни, но каца нормално. По-трагична е съдбата 
на О.Р.\У. от същото отделение. Трите 8РАИ VII упорито преслед-
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{Ье Ьгокеп 1еггат ипбегпеайз, апб 1Ье сопяШШ ЙзгеаГ о!' §гоип<3 Нге. 
Арап 1'гот т1еШ§епсе §а(Ьепп§, Ви1§апап сге\уя а1$о ЬотЪес! 1аг§е1$ 
апс! яЬо1 ир еп ету  тяШПаПопя \укЬ (Ьеп опЬоагс! тасЬте-§ипя. ТЬе 
саршгеб А г т 81гоп§-\УНпт)1ТЬ \уая тоя* асПуе1у ияеск Ви1§апап рПсДя 
Нкш§ яШЪПЬу апб еаяе сТ соШгок

Оау ПП88ЮП8 ю рЬою§гарЬ епету о^есйуея шеге а1яо Яо\уп. 
ТЬе Пуо Ои1е1етез ’ еШшепсу §ге\у \уЬЬ 1Ье (ЗеЬуегу о1 пе\у Сегтап 
рЬоШ^гарЬю ечшртепГ ЕасЬ ипП гесе1уес! 1\уо 1кка апб опе 2е1яя 
сатегая, 1Ье 1аиег сТ 1оп§ег 1Ъса1 1еп§гЬ [62]. (Сатега ЬапсШп§ 
гетатеб  тапиа1, сотрНсайп» оЬяегуегя' шогк, еярес1а11у т  мчШег.) 
ТЬе геяик8 §ауе 81аШ оп *Ье 8а1ошса РгоШ ргеаяе с!а1а апб с1еаг 
\уагпт§ о!' 1Ье ЕШеШекя яи ттег  о!Теп81Уе, апс! оГ 118 т а т  Гогсе 
сопсетгайопя апс! Нке1у ЙтдяШ.

Т\уе1уе бо§Я§Ь1я Юок р1асе т  сЬе соигяе о!'гесоппа1яяапсе апс! 
<3ипп§ т1егсер1я т  гНе Ягя1 циайег сТ 1Ье уеаг. ТНеяе 1е(1 Ш по юяяея.

Двойка изтребители „Ко1апс1“ В-Ш  на летище Левуново. Макар и с по
мощни двигатели „Аг§и§“ от 180 к. е. и подобрена конструкция, самоле
тите от този тип наследяват недостатъчната маневреност на своите пред
шественици. Максималната им скорост нараства до 180 км/ч, но въпре
ки гова те не са достатъчно боеспособни, за да противостоят ефективно 
на появилите се на Солунския фронт в голямо количество британски 

8.Е. 5а и френски 8РАВ УПС1 (фотоархив Найден Дичев)
А ра1г оГКоюпй В-Ш  ГщЬ1ег$ а( Ьеуипоуо А1гПе1с1: Пеярйе 1Ье1г т о ге  ро\\егГи1 
1801ър. Аг^и8 еп§те8 апО т р го у е й  йеящп, Шеу тЬегИес1 1Ье1г ргеОесеяяоИя 
роог тапоеи\таЬПйу. Тор зреей ууая 180кт/Ь, уе! Шеу меге 81П1 теГГесИуе 

ацатя! ВгШяЬ 8.Е.58 апс1 ЕгепсЬ 8РАВ УНС18 
(р1ю1оагс1те$ Маудеп ОкНех)



Бойният полет е завършил успешно. Самолет Б.РЛУ. на летище Удово през късното лято на 1918 г.
(фотоархив Найден Дичев)

А 1).Р.\У. оп геШгп Ггош а пп88юп а1 Ш оуо ш Ше 1а1е 8 и т т е г  о1‘ 1918 (рШ оагскюеа Маудеп ГИскеу)

ват по-бавния и тромав разузнавателен само
лет. Ранен е наблюдателят, а повредите на ма
шината са толкова големи, че тя се разрушава 
при опирането в земята. Капитан Марко Първа
нов води неравен бой в кабината на „Яо1апс1“
0-11 е три неприятелски изтребителя, който 
завършва безрезултатно [65].

За да усилят българските аеропланни от
деления, през същия месец от Германия присти
гат 6 биплана „Ко1апсГ‘ О-Ш [66]. Два от тях са 
изпратени в 1-о еаропланно отделение, а един 
във 2-о аеропланно отделение. Самолетите са с 
по-мощни двигатели, подобрена видимост от 
кабината, по-голяма постъпателна и скорост на 
изкачване, но наследяват и слабостите на свои
те предшественици. Като цяло отстъпват по 
своите характеристики на противниковите из
требители, затова и се изпращат за попълване 
на изтребителните подразделения на второсте
пенните театри на войната, какъвто според гер
манското върховно командване е Балканският. Усвояването им от 
българските пилоти преминава бързо и безпрепятствено и те са 
включени в графика за дежурствата след броени дни, още повече 
че въздушните боеве, които се водят, са повече групови е участие
то на все по-голямо количество самолети.

Още на 13 май четири български изтребителя от 1-о аеро
планно отделение (два „К.о1апсГ О-Ш, един „Ко1апс1“ 0-11 и един 
трофеен „РЬеирогГ XXIV), пилотирани от капитан Миланов, пору
чик Йорданов, поручик Рачев и поручик Узунов, излитат за прехват 
на 13 противникови самолета. Групата се лидира от излетелия първи 
двуместен биплан О.Р.\У. С-У е екипаж фелдфебел Рогев (пилот) и 
подпоручик Кулев (наблюдател).

Пилотите на ,До1апсГ‘ атакуват един отделил се от основната 
група неприятелски самолет. Двуместният бомбардировач опитва 
да избяга със стръмна спирала, а прикриващите изтребители 8РА0 
VII се спускат да спасяват своите летци. След тях пикира успелият

Моге апс! гпоге оРеп, Ви1§апап сге\У8 \уеге Бпсйп§ 1Ьет§е1уе& аПаскеб 
то ге  1Ьап опее т  Ше соиг8е оГ Ше $ате пй88юп. ТЬиз оп 23 РеЬгиагу 
Шеге \уеге Ш е бо§Б§Ь18 \уйН а Ю1а1 оГ 14 асКегзапез [63], апб оп 22 
Арп1 Шеге и/еге 1\уо сю§П§Ш8 \уйЬ 81Х асЬ/ег8апе8 [64]. ТНе ШПоу/ 
репос! епбеб оп 5 Мау у/Ьеп 1 Аегорюпе Ои1е1ете '$ Ма]ог Роркш81еу 
апб РогисШк Иапоу еп§а§е<3 ап абуег8агу оп ШеШ геШгп Ггот гессе 
апб у/аЮйес! Ш т <3е8сепс!1гаШп§ 8токе ЪеГппб епегпу Нпе8.

ТЬе К>11о\ут§ бау Шгее Ви1§апап сге\У8 \уеге 1аск1ес1 Ьу РгепсЬ 
апс1 ВгШбЬ й§Ь1ег8. А 2 Аегор1апе Ои1е1ете О.Р.\У. \уа8 Ьй Ьи11апбес1 
погтаПу. А 81тИаг т а с Ь т е  Ггот Ше 8ате ипй Гагес! \уог8е. ТЬгее 
8РАО УИ8 риг8иес1 Ше 8ю\уег гесоппа188апсе т а с Ь т е , Ьппп§ Ше 
оЬ8егуег апб б а т а § т §  Ше аегор1апе 80 тисЬ  11 сЙ81п1е§га1е(1 оп 1апсйп§. 
Ап ипеуеп с1о§В§й1 Ье1\уееп Саркйп Магко Рагуапоу’8 Ко1апс1 О-П 
апб Шгее еп ету  тасЬ те8  епбеб тсопс1и81Уе1у [65].

ТЬе 8ате топШ, 81Х Коюпб О-Ш Ь1р1апе8 аггоуеб Ггот Сегтапу 
1о гетГогсе Ви1§апап аутабоп [66]. Т\уо \уеге бе(аИес11о 1, апс! Гоиг 1о
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Български пилоти пред своите изтребители 
„Ко1апс1“ Б-Ш  

(фотоархив Найден Дичев)
Ни1§апап й§Ь1ег рПо(8 розе Ье!оге Ше1г Ко1апс1 

Б-Ш з (рко1оагс1тех Nаудеп Охсйех)

да набере по-голяма височина със своя „№еироП“ поручик Узунов. 
Боят се води по хоризонтала и въпреки регистрираните попадения, 
двете противоборстващи страни се разделят след 40-минутен възду
шен бой, без да регистрират победи [67]. Двубоите продължават и 
в следващите дни.

Независимо от своята малобройност българските авиацион
ни подразделения се опитват да реагират на усложняващата се 
въздушна обстановка. Полетите стават предимно групови, като в 
тях участват и групи е различно тактическо назначение: полетът на 
4 юни, когато в нанасянето на удар по войсковите складове между 
селата Коприва и Драгичево участват два натоварени е бомби О.Е\У., 
прикривани от три изтребителя ,До1апсГ от 1-о аеропланно отделе
ние. Подобен полет организира и 2-о аеропланно отделение на 9 юни.

въздуха района отвъд Богданска планина (ф о т о а р хи в  Н а й д ен  Д и ч ев)
Б.Р.УУ. гесоппокпп^ 1Ье ге§юп Ьеуопс! 1Не Водйапзка тоигИаш

(р1ю1оагс1тех И аудеп 1) 1сйеу)

2 Аегорюпе 0Ше1ете. \УЬЛе 1Ьезе Ьас! т о г е  ро\уегЛз1 еп § те з , 
нтфгоуес! хчяПзПКу, апс! §геа1ег зреес! апс! сНшЬ гаШ, 1йеу Нас! а1зо 
тЬегйес! 1йе Лтй1у \уеакпеззез. Оуега11, сЬеу \уеге ткепог (о еп ету  
Л§ЬСегз, \уЙ1сЬ 18 ргес1зе1у \уЬу Шеу \уеге Ь ет§  з е т  1о ‘зесопсюгу’ 
Сйеатез зисЬ аз гНе Ва1капз ( т  гНе у1е\у оНйе О егтап Ь1§Ь соттапс!). 
Ви1§апап сге\У8 1гатес! ир Гог 1йет гар1с!1у апс! 1йеу \уеге гоз!егес! оп 
скДу XV11Н1 п с!ауз. ТЬ1з \уаз \уе1соте: тоге апс! тоге сю^Л^Ьш тскиЗес! 
"гоирз оГ еуег-тсгеазт§  питЬегз о! айсгаЛ.

Оп 13 Мау, 1оиг Ви1§апап Л§й!егз Лют 1 Аегор1апе Ои\е1ете 
(1\уо Ко1апс1 О-Шз, а 0-11, апс! а сарШгес! Ьйеирог! XXIV, рПо(ес! Ьу 
СарШт МПапоу, РогисШк Уогбапоу, апс! РогисШк КасНеу) 8огГ1ес! № 
т1егсер1 13 еп ету  айсгаЛ. Беас!ег \уаз а иут-зеа! О.Р.С. С-У сгешей 
Ьу рНсД РеШ/еЬе1 Ко^еу апс! РоДрогисШк Ки1еу.

ТНе Ко1апс1з еп§а§ес! ап асКегзагу 1йа1 Най з1гауес1 а\уау Лют 
йз сотраш опз. ТЬе 1\ут-зеа1 ЬотЬег аиетргее! Ю Лее Ьу сЙУ1п§ т  а

Б.Р.ХУ. разузнава от 
А Ви1цапап
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Тази активност намалява след 20 юни поради повишената агресив
ност на противниковите изтребители. На тази дата български Р.Р\У. 
е атакуван от британски ЗР-5. Вражеският пилот се оказва опитен и 
сваля двуместния разузнавач, чийто екипаж загива.

Неравенството в силите проличава и в груповия въздушен бой, 
проведен от изтребителите на 1 -о аеропланно отделение на 13 юни. 
Трите „Яоюпс!“ водят трудна борба с прикриващите своя разузна
вателен самолет съглашенски изтребители. Износеният двигател на 
по-стария ю-П не позволява на пилота майор Попкръстев да води 
ефективно боя и да избегне попаденията в крилото и охладителната 
система. Така той е принуден с пикиране да се отскубне от преслед
вачите си и да кацне принудително [68].

За да се избегнат подобни развръзки, предвид невъзможност
та да се осигури надеждно прикритие на разузнавателните екипажи 
поради малочислеността на изтребителната авиация, бомбовите

Двигателен стенд за ремонт и изпитания на силовата установка на 
самолет Г).Г.\\. (фотоархив Найден Дичев)

Ап еп§ше гераю апс1 1е<>1 $1апс1 Гог ро\уегр1ап1.8
(рЬо1оагс\шея НауЛеп ШсИеу)

Този „Вге$»ие1“ е поредната жертва на убийствено точния огън на 
българската противоасронланна артилерия (ф о т о а р хи в  Н айд ен  Д и чев)  

Пих Вгецие! \\а8 апоШег узсйш оГ ргес18е Ви1§апап апй-аюсгаК Пге
(рко1оагс1ше$ Н ауйеп Пгскеу)

81еер 8р1га1, \уЬПе е.чсоП: 8РАР У 1Р сИуес! ГО соуег Шт. РогисШк 
Шипоу, \у Ьо Ьай сНтЬеб ЬфЬег т  ю8 №еирой, сИуес! т  шгп аЙег 
1Ьет. ТЬе еп8шп§ бо§б§Н1 \уа8 1аг§е1у Ьоп8оШ:а1 апс! сюярне тапу 
ЬЙ8,Йзе 81(3ея сН$еп§а§ес1 айег ЬоПу тти(е8  \уйЬ по 1о85е8 [67]. Моге 
с1о§й§Ь|;8 ГоПои/еб т  8иЬ8ециеп1 бау8.

Резрке 1Ье1г 1о\у 81геп§1Ь, Ви1§апап аутйоп ипйъ кер1 ир \уйЬ 
1Ье сотрюх 8Ииайоп т  (Ье а т  ТЬеу по\у 1аг§е1у Пе\у §гоир пйззюпв, 
тс1исИп§ §гоир8 \уйЬ аегор1апе8 сЙ8сЬаг§т§ сЬДегеп! Ш8к8. Опе 8исЬ 
\уа8 оп 4 1ипе \уЬеп 1\уо ЬотЬ-юйеп Р.Р.У/.8 8йиск агту 8ГОге8 Ье(шееп 
Корпуа апс! Рга§юЬеуо ипбег езсоП Ьгот 1Ьгее 1 Аегорюпе ОиШете 
Коюпсю. А 8птпюг гтвзюп \уа8 тоиШес! Ьу 2 Аегорюпе 0(Де1ете оп 
9 Р те . АЙег 20 ГОпе ЙЪ8 8ой оЬ гш88юп \уа8 Ьатрегей Ьу тсгеа8ес! 
епету В^Ьгог а§§ге881Уепе88. А Ви1§агюп О.Р.\У. \уа8 еп<щ§ес! Ьу а 
ВпП8Ь 5Р5. ТЬе епету ргоуес! ехрепепсеб апс! 8Ьо1 с!о\уп 1Ье Пу ш - 
8еа( ЬотЬег, \уЬо8е сге\у сйес!.

ТЬе ипеуеппе88 оЬ сотЬа1 а!80 8Ьо\уес! т  а §гоир с!о§Р§Ь1
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Понякога съдбата не е благосклонна към българските летци. Все пак пилотът на този силно повре
ден от зенитния огъи 1).Е\У. е успял да се добере до своето летище и да приземи изранената машина

(фотоархив Найден Дичев)
Еа(е (Нс1 по* аЬ\ау8 8шПе оп Ви1§апап а1гтеп, Ьи* И т  8Ьо*-ир О.ЕЛУ. пеуег*Ье1е88 шапа^ей 1о Нтр Ь оте

удари започват да се нанасят нощем. Самоле
тите излитат на определени интервали от вре
ме и чрез този нов способ под ударите на бъл
гарската авиация попада водосамолетната 
станция на Съглашението южно от Солун.

Денем основно действат пилотите изтре
бители. На 31 юли успех постига капитан Ми
ланов, който със своя „Ко1апсГ‘ 0-1II настига 
по-бавните британски В Е (двуместен вариант) 
и от упор разстрелва един от тях.

Интензивните бойни действия бързо из
носват авиационната техника. Нейното коли
чество започва да намалява вследствие на бой
ни и небойни повреди и аварии. Ако през ап
рил на Солунския фронт то възлиза на 13, в 
началото на септември изправни и годни за 
бойно използване са 3 разузнавателни О.Р.\У.
С-У и два изтребителя „Яо1апс1“ О-Ш. Двете 
отделения включват 10 пилоти и 11 наблюдатели [69].

В навечерието на настъплението на Антантата при Добро поле 
балонните отделения вече се дислоцират на Солунския фронт. Вто
ро балонно отделение осигурява щаба на 9-а пехотна дивизия на 
Дойранската позиция, а 3-о балонно отделение -  щаба на 5-а пе
хотна дивизия, отбраняваща позиция в полосата на главния удар на 
противника. Условията на планинско-гористата местност са нови 
за въздухоплавателите, но те притежават богат боен опит и към 
момента на своето развръщане подразделенията са напълно бое- 
способни.

Прогрес по отношение нарастването на своя потенциал беле
жи водосамолетната станция край Варна. Тя е изцяло българска от 
април 1918 г., когато германците я напускат, предавайки имущест
вото и 10-те водосамолета (8 разузнавателни „РпебпсЬзЬаГеп“ и 2 
изтребителя „К итрю г“ ) [70]. Задачите й са свързани преди всичко 
с наблюдението на крайбрежните води от Кюстенджа до Цариград 
и не може да повлияе дори и косвено на бойните действия на особе
но важния за Царство България Солунски фронт. А там количест-

апс! 1апс1 8иссе88Ги11у (рЬоШгсМхеа 1\ау(1еп В^скех)

Сваленият от капитан Миланов противников изтребител ВЕ 2с
(фотоархив Найден Дичев)

ГЬе ВЕ2с сюм пес! Ьу Сар1ат МПапоу (рко1оагсМхе,у Маудеп Оккех)
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Капитан Иван Миланов
(фотоархив Найден Дичев) 

СарШп 1уап МПапоу 
(рко1оагс1ше$ Маудеп О ккеу)

Нарасналата агресивност на сьглашенската авиации с настъпването на 1918 г. принуждава вземането на мер
ки за маскирането на авиационната техника на летищата. И.Р.^. (горе) е типичен пример за това, както и

„Ко1ап(1“ (долу) (фотоархив Найден Дичев)
1п1еп8Шес1 Еп1еп1е асИтКу т  еаг1у 1918 теап ! сатоиПа^е рго1есИоп: Иш И.Р.\У. (иррег) Ъеаг8 а 1ур1са1 сИхгирИуе

раНегп а8 с!ое8 Иш Ко1апс1 (с1о\уп) (рко1оагскп?е$ ИоуЛеп О ккег)

ту о 1 у т§  1 Аегор1апе СИсШете сге\У8 оп 13 .1ипе. ТЬгее К.о1апс18 
еп§а§ес! ап еп ету  гесоппа188апсе та сН те  апс1 1кгее соуепп§ П§Ь1ег8. 
ТНе \уогп-ои1 е п § т е  оГ гНе оюег 0-11 сИс! по! а11о\у рПо! Ма]ог 
Роркги81еу 1о е!ТесЙуе1у. Не Юок Ьк8 т  1Ье апс1 соо1т§ 
8у81ет, апс! Нас! Ю 1апс1 [68].

1п У1е\у о!' 1Ье 1т р о 881ЪШ1у оГ ргстс1т§ яесиге соуег Е>г гессе 
сгешя, Ъ отЬ т§  гаюя Ье§ап 1о Ье тоип1е<1 а! т§Ь1, \У11Ь аегор1апе8 
сюрапт§ аг саге!и11у 8е!т!егуа18. ТЬе пе\у 1есЬшцие еп8игес! 8иссе88^и1 
Ь о т Ь т §  оГ Ше Еп1еп1е’8 8еар1апе Ьа8е 8ои1Ь о$ З аю тса . Оау Ш§Ь18 
шеге т а т 1 у  Ьу П§Ь1ег8. Оп 31 1и1у СарШт МПапоу тагкес! а ую1огу 
\уЬеп Ь18 Во1апс10-Ш саи§Ь1 ир \укЬ 1\уо 8ю\уег Впй8Ь ВЕ 1\ут 8еа1ег8 
апс! 8Ьо1 с1о\уп опе о!' 1Ьет.

1п1еп81Уе асВоп ци1ск1у \уоге-ои! 1Ье 1'га§Ие ецш ртепЕ  118 
81геп§1Н Ье^ап (1ес1тт§ \укЬ сотЬа! с1ата§е апс! §епега1 аИгШоп.
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веното и качественото превъзходство на съглашенската авиация в 
завършващия етап от бойните действия е тотално.

Началото на артилерийската подготовка на противника е 
съпроводено с масирано използване на авиация. Групи от 30-40 
самолета нанасят удари в дълбочина на българската отбрана. 
Първо започват да действат балонните отделения. Второ балонно 
отделение регистрира издигане на 2 септември и коригира огъня 
на българската артилерия. На следващия ден бурен вятър нанася 
непоправими поражения на летателния апарат и го отнася [71]. 
Трето балонно отделение също започва да издига балона си на 2 
септември. За деня са излъчени десетки донесения под обстрела 
на вражеската артилерия и атаките на изтребителите. През след
ващите дни балонът е повреждан няколко пъти. На 15 септември е 
прострелян от изтребители и при спускането си получава пряко 
попадение от артилерийски снаряд. Поради отстъплението лич
ният състав е принуден да унищожи остатъка от земното оборуд- Капитан Асен Агов (вдясно) пред своя Г>.Р.\\. (ф о т о а р хи в  Н айд ен  Д и ч е в )  

СарШт  Ачеп А$»о\ (пцШ) роче.ч ЪеГоге 1ш 1).Р.\\. (ркоСоагсШгех ИауЛеп О гскеу)

Германската водосамолетна команда тържествено предава имуществото на станцията на своите български колеги (ф о т о а р хи в  Й ордан  Н и колов)  
Оегшап чеар!апе сге\уч сегешошаНу Ьагк! о \ег  *Ье 8еар1апе 81аИоп 1о 1Не1г Ви^апап соНеа^иеч (р1иПоагс1те8 Уогдап № ко1о\)
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Една от последните съвместни снимки между германски 
и български летци на водосамолегна база Пейнерджик 

(ф о т о а р хи в  Й ордан  Н и колов)
Опе оЕ Ше 1ак1 )<нШ рНо1о§гарН$ оГ Сегтап апс1 ВиЦапап егем$ 
а1Ше Реупегйрк 8еар1апе 81а1юп (рЬокшгсМуех Уогйап Шко1оу)

Водосамолет „РпебпсЬзНаГеп“ РЕ ЗЗе на стоянка до варненското езеро. Самолетите се 
използват за наблюдение на минните полета по българския бряг

(ф о т о а р хи в  Й ордан  Н и ко ло в)
А РпебпсЬзНаГеп ЕЕЗЗе тоогей а( Ше Уагпа Еаке. ГЬе аегор1апе§ топкогеб соаМа! ма!ег

тшеПеМз (р\ю1оагс]ш е$ Уопкт М1ко1оу)

ване. Така балонните отделения прекратяват своето 
съществуване [72].

В условията на пълно господство на противни
ковата авиация над бойното поле българските аеро- 
планни отделения изпълняват периодични полети. При 
въздушно разузнаване П.Р.\У. от 1-во аеропланно отделение, пи
лотиран от капитан Миланов и с наблюдател фелдфебел Рогев, е 
нападнат от 7 противникови самолета. При престрелката са полу
чени попадения, но екипажът успява да кацне нормално. Отделе
нието изпълнява разузнавателни заявки съвместно с 2-о аероплан
но отделение в следващите дни, след което прекратява активната 
си дейност. Последният боен полет е на 28 септември, извършен 
от летище Дупница. Разузнат е районът на Щип, Кочани, Криво- 
лак и Царево село. Регистриран е и последният въздушен сблъсък 
с противника. Разменени са картечни изстрели с група от близо 
30 самолета различен тип. На 12 октомври подразделението окон
чателно се пребазира на летище Божурище, където от 20 септем
ври с трите си изправни самолета вече се намира 2-о аеропланно 
отделение [73].

\Уйегеа8 Ви1§апап ау1абоп Ьаб 13 аегор1апе$ оп Ще 8а1отса РгоШ т  
Арп1, Ьу еаг1у 8ер1етЬег 6Й8 81геп§Щ \уа8 сюм/п Ю Щгее О.Р.\У. гессе 
тасЬ те8  апб 1\уо Ко1апб О-Ш Я§Ь1ег8. ТЬе 1\уо Ои1е1етез Наб 1еп 
рИоШ апб 11 оЬ$егуег8 [69].

Оп Ще еуе оГ Ще Еп1еШе аПаск а1 ПоЬго Ро1е, Ще Ва11ооп 
01(1е1ете8 Ьаб Ьееп берюуеб оп Ще Заюшса РгопГ, \у1Щ 2 0!с1е1егие 
Ьаскт§ Ще зШВ оГ 9 1пГап1гу О мзю п  а* Ще Ооугап ро8Пюп8, апб 3 
01с1е1ете Ь аскт§  гЬе 8Га1Т оР5 IпРапГгу Г)м$юп Ьаст§ Ще та1п Щги81 
о^ аПаск. ТЬе ЩгезШб тоипШ тош  1еггат \уа8 пе\у 1о Ще Ъа11оот818, 
Ьш Щеу Ьаб асцшгеб тисЬ  ехрег1епсе апб шеге 1'иПу сотЬаРгеабу 
Ьу Ще й т е  о!' берюутепЕ

МеапшЬПе, Ще Уагпа 8еар1апе Зшйоп \уа8 §го\уш§ т  81геп§Щ. 
Е Ьаб Ьееп епйге1у Ви1§апап 81псе АргП 1918 \уЬеп Ще Сегтап8 Ьаб 
1еГ1, 1еау1п§ ЬеЬ1пб ец ш ртеШ  апб 1еп 8еар1апе8: е!§Ь1 гессе
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Издигане на змейков 
балон на Солунския 
фронт. Тоталното 
превъзходство на про
тивниковата авиация не 
дава възможност на 
българските въздухопла- 
ватели да подпомогнат 
отбраняващите се 
български съединения 
достатъчно ефективно 
(фотоархив 
Найден Дичев)
А кКе-Ьа11ооп а§сеп( оп 
(Ье 8а1отса Ггоп(: 1о(а1 
епету а т  «ирепогку 
б е т е б  Ви1§апап 
Ьа11ооп1$(8 т о ге  (Ьап а 
(океп сНапсе оГ Не1рт§ 
(Нет Ъе1еа§иегеб (гооря 
(рко1оагск1хе$ Маудеп 
О гскеу)

к  к  к

През близо трите години участие в Първата световна война 
българската авиация използва 91 бойни самолета (3 „В1епо(“ XI, 
1 „В1епо(“ Х1Ь1з, 2 „А1Ьа(гоя“ В-1, 12 Ь.У.С., 3 „Роккег-Е80/Е-ПГ‘, 
13 „0((о“ С-1, 18 „А1Ьа(го8“ С-Ш, 6 О.Р.У, 8 „РпебпсНзНаюп“, 2 
„Китрю г“, 6 „Коюпб“ 0-11, 6 „Коюпб“ Б-Ш , 2 „Мюирог(“ ХХ1У, 1 
„Агт8(гоп§ \УНй\уот(Н“ РК8 и 8 „Роккег“ О-УИ, които на са из
ползвани в бойните действия), пилотирани от 25 пилоти, осъщест
вили 1272 бойни полета за въздушно разузнаване, нанасяне на уда
ри и прикритие на земни обекти от противника. В условията на по
стоянното количествено и качествено превъзходство на противни
ка българските летци не се поколебават да изпълнят оперативни 
разузнавания на пределния радиус и таван на самолетите. Утвържда
ват се и основните способи за бойни действия -  едновременният и 
последователният, както и двата основни способа за водене на въз 
душно разузнаване -  визуалният и въздушното фотографиране.

Малочислеността на самолетния парк не позволява действия
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РпебпсНяНаюпя апс! (\уо Китрю г Е§Н(егя [70]. Та8к8 а881§пеб (о (Не 
Ъа8е \уеге (о т о п К о г  соаз(а1 ша(ег8 Ье(\уееп К йя(епб]а апс! 
Сопя(апНпор1е, апс! П \уая по( еуе.п гето(е1у аЬ1е (о еп1ег аспоп оп (Не 
уПа1 З а ю т с а  Р гот . Апс1 Ьу Еп 8 репоб, (Не Еп(еп(е еп]оуес1 (о(а1 
яирепогПу т  8(геп§(Н апс! циаН(у оп (На( Еоп(.

ТНе 8(аг( оС агЕИегу ргерагаЕопя Ьу (Не еп ету  \уая а с со тр ат еб  
Ьу т а 881Уе и8е о^ ауюЕоп. Сгоир8 оР 3 0 (о 40 атсгаЕ 8(гиск Ви1§апап 
беюпсея т  бер(Н. ТНе Ъа11оош8(8 еп(егеб асЕоп Егя(, 2 Ва11ооп 
Ок1е1ете бтесЕп§ Ви1§апап агйПегу Еге оп 2 ЗерютЬег. ТНе пех( 
с1ау 8коп§ \у т б  бата§еб  (Не ЬаНооп Ьеуопс! гера1г апб бга§§еб П 
а\уау [71]. ТНе 8ате  с!ау 8а\у асЕоп Ьу 3 Ваюоп СНДекте \уНюН 
геюуеб богепя о!' герог(я \уНПе Нагаяяеб Ьу еп ету  §гоипб Еге апб 
Е§Н(ег аПаск. ТНе ЬаНооп \уая бата§еб  оп 8еуега1 оссаяюпя оуег (Не 
пех( 1е\у бауя. Оп 15 8ер(етЬег 11 \уая яНо( ир Ьу Е§Н(егя апс! гесе1 уес! 
а бтес( яНеП Нп оп беясеп(. ТНе агту  \уа8 т  гейтеар апб Ои1е1ете'$ 
рег80ппе1 \уа8 сотреИеб (о беЖгоу 118 §гоипб РасПШев. ТНе Ва11ооп 
0\(1е1етез сеаяеб (о ех1я( [72 ].

А гтб  сотрю (е е п ет у  а т  яирепогку оуег (Не Ьа((1е§гоипб, 
Ви1§апап ауюЕоп сопНпиеб тб1у1биа1 яогНея. юипп§ гессе, а ю.Р.ХУ. 
оЬ 1 Аегоркте Огс1е1ете рбо(еб Ьу СарТсип МИапоу, \У1(Н РеШ/еЬе1 
Ко§еу ая оЬяегуег, \уая еп§а§еб Ьу яеуеп абуегяапея. ТНе аегорюпе 
\уая Нп Ьи( тапа§еб (о юпб погта11у. 1п с о т т §  бауя (Не (\уо СИс1е1ете$ 
Ее\у ]от(1у, апб 1а(ег 8(Ш 1 Аегорюпе 01с1е1ете шая б1яЬапбеб. ТНе 
1ая( гшяяюп \уая а яогНе (го т  Оирпюа А1гЕе1с1 оп 28 8ер(етЬег, апб 
туою еб  гесоппа1яяапсе оуег 8Нр, Косап1, Кпуо1ак апб Сагеуо 8ею. 
ТН18 \уая акяо (Не (1т е  оН (Не 1ая( аепа1 с1аяН, у/1(Н тасН те-§и п  
ехсНап§ея Ье(\уееп яо те  30 атсгаЕ оС уапоия (урея. Оп 12 Ос(оЬег 
(Не ип1( \уая бе(аИеб (о Во]ипяН(е А1гЕе1б \уНюН Ьесате Ьаяе (о (Не 
(Нгее 8игУ1У1п§ аггсгаЕ оН2 Аегор1апе Огс1е1ете [73].

•к "к *

1п а1тоя( (Нгее уеагя оН Огеа( \Уаг ас(юп, Ви1§апап а1г агтя 
ияеб 91 атсгаЕ: (Нгее В1епо( Х1я, опе В1епо( XI Ь1я, (\уо А1Ьа(гоя В- 
1я, 12 ю.У.О.я, 3 Роккег-Е80/Е-Ш, 13 ОПо С-ю, 18 А1Ьа(гоя С-Шя, 
81Х О.Р.\У.я, е1§Н( РпебпсНяНаНепя, (\уо Китрюгя, 81Х Коюпб ю-Ня, 
81Х Коюпб О-ТПя, (\уо Х1еирог( ХХ1Уя, опе Агт8(гоп§-\УН1(\уог(Н



Изтребителите „Гоккег“ И-УИ са получени прекалено късно в България, за да вземат учас
тие в бойните действия на Солунския фронт. По своя боен потенциал самолетът няма равен 
на себе си на Балканския театър на войната и превъзхожда противниковите самолети от

своя клас (фотоархив Найден Дичев)
Гоккег П-УН П§Н1ег§ агпуеб ш ВиЦапа 1оо 1а1е 1о $ее асИоп оп 1Ье 8аю тса  Ггоп1: 1Ье 1уре Ьас1 

по ечиа! т  1Ье Ва1кап (Неа(ге, Ь ет§ зирепог 1о апу(Нш§ 1Ье еп ету  соиШ оЯег (рко1оагск1\>е$
Маудеп ТЯскех)

та при нанасяне на удари да се масират, но едновре
менно се въздейства върху редица обекти на про
тивника. Бойното използване нощем става нормал
на практика особено след 1917 г.

Въздушното противоборство е основна част от 
дейността на българската авиация. Над 30 % от бой
ните полети са свързани с изпълнението на задачи 
за прикритие на свои войски и обекти. Отбелязано е 
участие на български летци в 67 въздушни боя, в 
които са свалени 4 и са загубени безвъзвратно 2 ае- 
роплана. Още 5 български самолета след приземя
ването си (включително и на чужда територия, как- 
то и след обстрел и бомбардировка на български ле
тища) са отписани като неподлежащи на ремонт по
ради понесени повреди в бойни условия, довеждай
ки бойните загуби до 11 машини.

В същото време противоаеропланната артиле
рия и разчетите на противоаеропланните картечни 
установки свалят 24 и засягат други 9 самолета [74], като 50 % от 
тях са през последната година на войната. Още 5 кацат в разполо
жението на нашите войски поради загуба на ориентировка. Три 
британски изтребителя стават жертва на полевата артилерия, дей
стваща от изнесени напред позиции. Така общите загуби на про
тивника в самолети от българското оръжие възлизат на 37 апарата.

Балонните отделения действат активно 162 бойни дни, показ
вайки въпреки остарялата материална част висока бойна ефектив
ност в условията на позиционна война.

Претърпяното военно поражение поставя Царство България, 
и в частност нейната авиация, в изключително тежко положение. 
Ньойският мирен договор, подписан от министър-председателя 
Александър Стамболийски на 27 ноември 1919 г., постановява пре
установяване съществуването на българското въздухоплаване под 
каквато и да е форма. На победителите, представени от Контролна 
комисия на летище Божурище, са предадени общо 51 самолета в 
различно техническо състояние, 70 самолетни двигателя, 76 борд
ни картечници и друго имущество, свързано с летателната и бойна-

РК8, апб е1§Ьг Роккег 0-У 1Б (убпсЬ пеуег 8а\у асПоп). ТЬеу \уеге 
Ло\уп Ьу 25 рПо18 ш 1272 гесоппашяапсе, $1пке, е8соП, апб §гоипб 
зирроП ГТП88ЮП. 1п сопбПюп8 о!7 СОП8ШШ еп ету  8Шеп§(Ь апб циаШу 
зирепогВу, Ви1§апап сге\У8 пеуег шауегеб т  Я ут§  еуеп орегаПопа1 
гесоппа188апсе а1 (Ьеш т а с Ь т е 8 ’ иШта(е гасйи8 апб сеП т§. ТЬеу 
\уогкес1 № е81аЬН8Ьеб раЦет8, и8т§  соп8есибуе апс! 8ппи11:апеои8 
ра88е8, апб У18иа1 а8 \уе11 а8 рНо1о§гар1пс гесоппа188апсе ГесЬтцие8.

ТЬе 8ша11 ашсгаЛ 81геп§1Ь сИб по1 а11о\у та88еб  81пке8. 
№уеП:Ье1е88, 8ппи11апеои8 8(пкез \уеге беНуегеб оп питегои8 еп ету  
оЬ]есйуе8. №§Ь1 Л ут§  Ь есате гоиПпе аЛег 1917.

Аепа1 сотЬа1 \уа8 а баПу оссиггепсе 1юг Ви1§апап а1гтеп. 
А1то81; а Шшб оГ а11 т18 8 Ю П 8  \уа8 Нпкеб \уШ1 соуег ког ЛгепсИу 1гоор8 
ог 1П81а11айоп8. Ви1°;апап атп е п  Юок раЯ т  67 гесогбеб бо§Л§Ь1:8, 
\у11Ь 1Ъиг аЬсгаЛ бошпеб апб Вуо бата§еб  Ьеуопб герат  Апобзег 
Луе Ви1§апап аегор]апе8 \уеге \упПеп о!Т а8 ип8иПаЬ1е Л>г гера1г оп 
1апбт§ (тс1и бт§  1апбт§ т  епету-Ье1б 1еггДогу), ог айег агбПегу 
ЬотЬагбтепк ТЬи8 1о88е8 атоиШ еб 1о еюуеп ашсгаЛ.

Ви1§апап апП-ашсгаЛ абШегу апб тасЬте-§ип ипЙ8 Ьгои§й1 бо\уп
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Летище Божурище в края на септември 1918 г. Тук е събрана цялата изправна материална част на българските аеропланни отделения
(ф о т о а р хи в  Н а й д ен  Д и чев)

ВощпвМе А1гПе1с! т  1а1е 8ер1етЬег 1918: а!1 «етсеаМ е ВиЦапап а1гсгаП \\еге а88етЬ1ес! Меге (ркоПшгсМуеъ NауЛеп Огскеу)

24 епету атсгай апс! Пй апо1Ьег тпе [74], На1Т о!' йн8 питЬег т  1Ье 
\Ааг’8 Гта1 уеаг. Апо^Ьег Пуе епету атсгай 1апсюс1 ЪеНтс! Ви1§апап 
Ппе8 <3ие Ю паУ1§айопа1 еггог8. ТНгее Впй8Ь Г1§Н1ег8 \уеге 1о81Ю Бею 
агйПегу ЬотЬагс1теп1. ТНи8 1Не епету 1о81 а 1о1а1 оГ 37 ашсгаБ.

ВаПооп ОМе1етез 8а\у 162 с1ау8 о!' асйоп апс! 8Йо\уес1 1П§Н 
е!Тес6уепе88 т  81а6с \уаг!аге бе8рйе е1с1ег1у ецш ртеп!.

Ое1еа1 рюсеб Ви1§апа, апс! Ви1§апап ау1аПоп т  рагПси1аг, т  
§геа! сЙ81ге88. ТНе ИеиШу Реасе ТгеаСу, 81§пе<3 Ьу Р п те  М1п181ег 
А1ек8апс1\уг 81атЪоПу8ю оп 27 1МоуетЬег 1919 Ьаппес! а11 апб апу 
Ви1§апап ау1аПоп апс! аего8ШПс8 ипбег апу 1огт \уЬа!еуег. ТИе У1сЮг8, 
т  гЬе рег8оп о!' Ше АШеб Соп1го1 Сотгш88юп, 1оок оуег а 1о1а1 о!' 51 
атсгаЕ о!' уапои8 1уре8,т уагут§ 8Ш1е8 о!' герат ТПеу а180 зе12ес! 70 
аегоеп§1пе8, 76 ашсгаЙ тасНте-§ип8, апс! о1Нег а1г апс! сотЬа! 
ецшртеп!. АП 1Й18 \уа8 с1е81гоуес1, 1Ьи8 риШп§ ап еп<3 1о ау1аПоп т  
гНе Клп§сют о!' Ви1§апа: Нзе пайоп \уЬ1еЬ Вг81 тас1е и8е Бут§ 
тасЬ тез т  асШа1 сотЬа! \уй1пп Еигоре.

ТНи8 епс!ес1 ВсП^аг’8 Вг811Ьш81 Ю 1Ье 8ку, апс! 1Пе1г \уаг8 аппес! 
а! паПопа! итЯсабоп.

та дейност. Всичко е унищожено, с което се слага край на въздухо
плаването в Царство България -  държавата, използвала за първи 
път летателни апарати като бойно средство в реални условия на 
европейския континент.

Така завършва началното усилие на българите към небето, 
свързано е войните, които води държавата за национално обеди
нение.
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Тактико-технически данни на самолетите, използвани от Царство Българин в Първата световна война
, ОрегаЯопа! Оа*а оп А1гсгаЛ Яомп Ьу Ви1§апап А1гсге\у ш 1:Ье Сгеа* \Уаг

Тип
на

Д ъ р ж а в а
п р о и зв о д и т е л

Б р о й
доставен и

Е к и п а ж ,
д у ш и

Д в и га тел ,
м о щ н о с т ,

Р а зм ер и ,
Б1ШеП810П8

ш
ш

П о л е т -
но

С к о 
р о ст ,

Т а в а н ,
ш

Д а л е 
ч и н а ,

В ъ о р ъ ж ен и е К о н с т р у к т и в н а
сх ем а

с а м о л е т а с а м о л е т и к. с. ДЪЛ- р а з п е - н осещ а т ег л о , кш /Ь кш
ж и н а р е н о с т п л о щ

А ш сга Л М а п и 1 а с1 и п п § 1Ч итЬ ег С гем Е п § т е Ье1§Ь( 8 р а п \\т п ^ СГ055 8реес1, СеШ п§, К а п ^ е, А гш а ш еп ! С оп Л §и гаЛ оп

Т у р е № Л о п 1трог1е(1 М итЬ ег$ Т у р е , 
Ь. р.

А г еа ,
ш 2

УУещМ,
кМо8

кш/Н щ кш

„ А ю а й о з “ В-1 Г ерм ания
С е гш а п у

2 2 „М егсеО ез“ 
100 к. е.

8 ,6 0 14,30 4 3 ,0 0 85 0 100 3 0 0 0 6 0 0 Б о м б и /В о ш Ь 8  
50 к §

Б и п л ан
В1р1апе

1. V. С . С -Н Г ерм ания
С е гш а п у

12 2 „М егсеО ез“ 
120 к. с.

9 ,0 0 14 ,00 4 5 ,0 0 1100 120 3 0 0 0 3 5 0 2 кар теч н и ц и /2  М С , 
бом би/Ь ош Ь 8 50  к §

Б и п л ан
В1р1апе

„ О й о “ С-1 Г ерм ан и я
С е г ш а п у

13 2 „ В е п г “ 
150 к. е.

9 ,6 0 14,47 4 7 ,0 0 1324 130 3 0 0 0 3 5 0 1 к ар т е ч н и ц а /1 М С , 
б о м б и /Ь о т Ь з  60  к§

Б и п л ан
В1р1апе

„А1Ьа1го8“ С -Ш Г ерм ан и я
С е гш а п у

18 2 „М егсеО ез“ 
160 к. с.

8 ,33 11,73 3 6 ,0 0 1400 160 3 6 0 0 6 5 0 2 к ар теч н и ц и /2  М С , 
б о м б и /Ъ о тЬ 8  80 к§

Б и п л а н
В1р1апе

б . Е  №. С -У Г ерм ан и я
С е гш а п у

6 2 „ В е п г “ 
2 2 0  к. с.

8 ,95 13 ,76 4 3 ,4 0 1600 170 5 0 0 0 75 0 2 к ар теч н и ц и /2  М С , 
бом би/Ь ош Ь 8 180 к §

Б и п л ан
В1р1апе

,До1апс1“ Б -И Г ерм ания
С е гш а п у

6 1 „М егсеО ез“ 
160 к. с.

6 ,93 8 ,9 4 2 2 ,0 8 9 5 6 170 5 0 0 0 30 0 2 кар теч н и ц и / 
2 М С

Б и п л ан
В1р1апе

,Д о1ап сГ  Б - Ш Г ерм ан и я
С е г ш а п у

6 1 „АГ§118“ 
180 к. с.

6 ,9 0 8 ,9 0 2 2 ,0 0 961 180 5 5 0 0 3 5 0 2 к ар теч н и ц и / 
2 М О

Б и п л ан
В1р1апе

„Г о к к ег“ Е -Ш Г ерм ания
С е г ш а п у

3 1 „ С п о ш е “ 
110 к. с.

7 ,2 0 10 ,00 16 ,00 6 7 0 140 3 6 0 0 2 5 0 1 к ар теч н и ц а / 
1 М С

М о н о п л ан
М опор1апе

„ Г п е О п с ю М е п “
Р Е З З с

Герм ания
С е г ш а п у

6 2 „ В е п г “ 
150 к. с.

8 ,9 6 13 ,2 0 4 0 ,5 0 1415 140 2 4 0 0 4 5 0 2 кар теч н и ц и /2  М О , 
бом би/Ь ош Ь 8 70  к§

Б и п л ан
В1р1апе

„Р п едп сЬ зЬ аТ еп “
Р Р .З З Б

Г ерм ания
С е г ш а п у

2 2 „ В е п г “ 
150 к. с.

8 ,0 0 12 ,2 0 3 6 ,5 0 1330 152 2 5 0 0 7 0 0 2 к а р т е ч н и ц и ^  М О , 
б о м б и /Ъ о тЬ 8  70  к §

Б и п л ан
В1р1апе

,Д и т р 1 е г “ 6В-1 Г ерм ан и я
С е г ш а п у

2 1 „ М е г с е й е з“ 
160 к. с.

9 ,0 5 12 ,12 3 5 ,7 0 1140 153 5 0 0 0 3 5 0 2 картечници/' 
2 М О

Б и п л ан
В1р1апе

„Р о к к ег“ Б -У П Г ерм ан и я
С е г ш а п у

8 1 В М \У  
185 к. с.

6 ,9 5 8 ,9 0 2 0 ,5 0 9 6 0 190 6 0 0 0 3 0 0 2 к ар теч н и ц и / 
2 М С

Б и п л ан
В1р1апе

„ А гт 8 1 го п §  
Ш Ь уогФ “ Р К 8

Б р и т а н и я
В гй аш

-1 2 К .А .Р . 
105 к. с.

8 ,8 4 12,21 3 6 ,8 0 9 33 140 4 0 0 0 3 7 0 1 к ар т е ч н и ц и /1 М О , 
бом би/Ъ ош Ь8 112 к §

Б и п л ан
В1р1апе

„ М е и р о П “ X X IV Ф р ан ц и я
Р гап се

1 1 „ С п о ш е “ 
120 к. е.

6 ,4 0 8 ,1 6 15 ,0 0 5 4 7 170 6 8 0 0 2 5 0 2 к ар теч н и ц и / 
2 М О

Б и п л ан
В1р1апе
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