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ПОЛЕТИ СЪС САМОЛЕТ НАД БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ БОРИС 

МАСЛЕНИКОВ 1910 Г. 

 От 1923 г. до наши дни в българската историко-авиационна 

литература е прието, че за пръв път полет със самолет над България е 

извършен през ноември 1910 г. от руския пилот Борис Маслеников [1, с. 

338], [2]. Наскоро, отначало в английски и румънски сайтове, попаднах на 

податки за два по-ранни случая, от които засега в стария български 

периодичен печат намирам потвърждение само за един от тях. 

 

Полетът на румънския принц Джордже-Валентин Бибеску до Русе 

 

 Принц Джордже-Валентин Бибеску (1880–1941 г.) [3] е един от 

пионерите на авиацията и автомобилизма в Румъния. Завършва Пилотската 

школа на Луи Блерио и притежава свидетелство за правоспособност на 

пилот (бревет) № 20 от 23 (10) януари 1911 г. [4], издадено от Аероклуба 

на Франция [5]. Създава Пилотската школа при летище Котрочени (днес 

квартал в Букурещ) [6, с. 3], през май 1912 г. основава Националната 

въздухоплавателна лига на Румъния. Той е съосновател на 

Международната авиационна федерация (FAI), на която е вицепрезидент 

(1927–1930 г.)  и президент (1930–1941 г.) [7]. 

 Принц  Джордже-Валентин Бибеску 

http://www.muzeulvirtual.ro/zoom?id=21#781 

 На 16 септември 1910 г. румънският вестник „Трибуна” съобщава, че 

принц Джордже-Валентин Бибеску  възнамерява да прелети със самолет 

https://www.muzeulvirtual.ro/zoom?id=21#781
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над Дунава и да се приземи на полковия полигон край Русе. Нещо повече, 

„За този план били уведомени и властите в България, които не са 

възразили” (подч., И.А.) [8]. На следващия ден същият вестник 

информира, че  на 15 септември в 18 ч. и 10 мин. принц Бибеску със 

самолет тип „Блерио” излита от Гюргево, преминава на височина 300 м над 

реката и след пет минути, под възторжените възгласи на българските 

посрещачи, каца край Русе, претърпявайки при това незначителни повреди 

[9].  

 
Първият румънски самолет тип „Блерио”, 5 август 1910 г. С него принц 

Бибеску се приземява в Русе на 14 септември  с.г. 

http://www.muzeulvirtual.ro/zoom?id=21#782  

Два български вестника от онова време съдържат ценна за случая 

информация. На 15 септември 1910 г. в. „Пряпорец”  помества кратката 

дописка: „Русе, 14 т. Тази вечер, в 16 ч., 10 м., княз Георги Бибеску 

премина Дунава с аероплан система „Блерио”. Въздухоплавателят се 

издигна от Гюргево; летенето му над Дунава бе бляскаво изпълнено, но 

при слизането на българската територия, вследствие на настъпилата нощ, 

апаратът биде леко повреден” [10]. На следващия ден (16 септември) в. 

„Реч” публикува същото по съдържание съобщение, но според него 

румънският самолет преминава Дунава „в 6 ч. 10 м.” [11]. Тъй като според 

двете дописки самолетът е повреден при приземяването на българска 

територия „вследствие на настъпилата нощ”, по-вероятният час на 

събитието е 18 ч. и 10 мин., което съвпада и с твърдението на румънския 

вестник. Засега  остава загадка различието относно точната дата на 

https://www.muzeulvirtual.ro/zoom?id=21#782
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събитието (14 или 15 септември) в българската и румънската вестникарска 

версия, но това най-вероятно се дължи на тогавашното състояние на 

телефонните и телеграфните връзки в двете страни. 

 Факсимиле от в. „Реч”, № 

1107, 16 септ. 1910, с. 3  

 Иска ми се да вярвам, че в тогавашен русенски или друг вестник 

пребиваването на румънския „Блерио” е описано по-подробно. Например 

дали след отстраняването на повредата на самолета княз Бибеску е правил 

демонстрационни полети над Русе? Във връзка с това припомням факта, че 

на 25 октомври 1913 г. във Варна за пръв път каца самолет. Той е 

пилотиран от французина Докур, който лети от Париж до Кайро през 

Букурещ, Варна и Константинопол. На следващия ден, преди отлитането, 

Докур прави няколко демонстрационни полета над Варна [12].  

 Докато в българската историко-авиационна литература полетът на 

принц Бибеску до Русе остава неизвестен, румънските историци му 

отдават подобаващо внимание и изтъкват, че това е „първата 

международна въздухоплавателна акция” по трасето Букурещ-Гюргево-

Русе [13]. Засега не откривам румънски източник с по-подробно описание 

на историята на този полет, но според обяснителна бележка към статията 

„Румънския авиационен корпус” в немскоезичната Уикипедия, „Бибеску 

проведе през септември 1910 г. по отсечката Букурещ през Гюргево за 

Русе (България) първото международно авиационно състезание на 

Румъния” (подч., И.А.) [14]. 
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 Полетите на френския пилот Жорж Осмонт в София 

 

  През 1910 г. американското списание „Еъркрафт” („Летателен 

апарат”) помества в септемврийския си брой следното знаменателно 

съобщение: „България. Първото летене, виждано някога тук, бяха 

полетите на Осмонт в неговия „Фарман” през миналия месец в София” 

(подч., И.А.) [15]. Понастоящем не откривам потвърждение за това 

съобщение в българско периодично издание от 1910 г., но моите 

възможности за такава проверка са силно ограничени, защото като 

средностатистически варненски пенсионер не мога да ползвам 

информационното богатство на Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий” на място в София, а засега дигитализираните вестници и 

списания, които тя предлага, са скръбно малко. Какво все пак успях да 

издиря по този случай, в който, за разлика от полета на княз Бибеску, 

положително става дума за демонстрационни полети? 

 Жорж Осмонт (Georges Osmont) e повече известен като 

мотоциклетист и автомобилист и значително по-малко – като летец [16]. 

Към авиацията се насочва около края на 1909 г. [17, с. 709]. Притежава 

свидетелство за правоспособност на пилот № 361 от 3 февруари (21 

януари) 1911 г., издадено от Аероклуба на Франция [18]. През февруари с. 

г.  е назначен за главен авиационен инструктор на Испанската армия [19, 

с.Pg 8d]. 

  Жорж Осмонт (отпред) 

заедно с испански офицер, 1911 г. - 

http://2.bp.blogspot.com/_lbAODUA3q3E/S-

2Qm0Xvs5I/AAAAAAAAAO0/Zof2pR4V-QQ/s400/capturada.jpg 

https://2.bp.blogspot.com/_lbAODUA3q3E/S-2Qm0Xvs5I/AAAAAAAAAO0/Zof2pR4V-QQ/s400/capturada.jpg
https://2.bp.blogspot.com/_lbAODUA3q3E/S-2Qm0Xvs5I/AAAAAAAAAO0/Zof2pR4V-QQ/s400/capturada.jpg
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В края на април 1910 г. Осмонт пристига със самолет в Букурещ и 

започва серия от демонстрационни полети [20]. На 4 май с.г. при една от 

демонстрациите, извършена от летище Котрочени до близко село и 

продължила 20 мин., заедно с френския пилот се качва и княз Карол II [21]. 

Събитието е съобщено в българския печат [22], а съвременен англоезичен 

авиационен сайт определя бъдещия крал на Румъния като „първия кралски 

пътник на самолет” [23]. През периода април–юли 1910 г. Осмонт с 

биплана си „Фарман III” [24] припечелва добри пари от полети в градовете 

Букурещ, Крайова, Браила, Галац и Яш [24], [25]. 

 Биплан „Фарман III”, 

януари 1910 г. - 

https://en.wikipedia.org/wiki/Farman_III#/media/File:Louis_Paulhan_flying_wi

th_a_passenger_(Mrs._Dick_Ferris%3F)_in_his_Henry_Farman_biplane,_at_t

he_Dominguez_Field_Air_Meet,_Los_Angeles,_January_1910_(CHS-5602).jpg     

 Формално погледнато, въз основа на съобщението в списание 

„Еъркрафт” от септември 1910 г. би следвало да се приеме, че полетите на 

Осмонт в София, ако наистина са извършени, са били през август с.г. Ако 

той обаче е завършил своите демонстрации в Яш през първата половина на 

юли, каквито са податките от румънски източници, възможно е още тогава 

да е пристигнал в България. Засега в достъпните за мен софийски вестници 

от онова време, предлагани в дигиталния фонд на НБКМ, не откривам 

сведения за тези полети. От друга страна, сведенията на съвременници, 

колкото и да са ценни, не винаги са пълни и точни. В началото на статията 

си отбелязах факта, че прекият  свидетел на авиационните събития у нас 

през първите две десетилетия на ХХ в. Асен Юрданов не споменава нищо 

в своята „История на авиацията” (1923 г.) за посещения на самолети в 

България преди демонстрационните полети на руснака Б. Маслеников през 

ноември 1910 г. в София [1, с. 338]. Към това ще добавя само един пример 

https://en.wikipedia.org/wiki/Farman_III#/media/File:Louis_Paulhan_flying_with_a_passenger_(Mrs._Dick_Ferris%3F)_in_his_Henry_Farman_biplane,_at_the_Dominguez_Field_Air_Meet,_Los_Angeles,_January_1910_(CHS-5602).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Farman_III#/media/File:Louis_Paulhan_flying_with_a_passenger_(Mrs._Dick_Ferris%3F)_in_his_Henry_Farman_biplane,_at_the_Dominguez_Field_Air_Meet,_Los_Angeles,_January_1910_(CHS-5602).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Farman_III#/media/File:Louis_Paulhan_flying_with_a_passenger_(Mrs._Dick_Ferris%3F)_in_his_Henry_Farman_biplane,_at_the_Dominguez_Field_Air_Meet,_Los_Angeles,_January_1910_(CHS-5602).jpg
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от флотската ни история. През 1895 г. мичман I разред Димитър  Ковачев 

публикува статия за минно-торпедната част в българския военен флот. В 

нея прави кратък преглед на дейността на Флотилията и Морската част в 

Русе, като изтъква „с какво е напреднала, като каква полза ни е принесла” 

(курсивът е на Д. Ковачев, И.А.). В статията си авторът: 

 - не споменава нито дума за Морското училище; 

- твърди, че катер „Амалия” бил построен през 1889 г. [26, с. 59]. 

Нека оставим настрана факта, че годината на построяването на 

катера е сгрешена само четири години след завършването му през 1891 г.. 

Насочвам вниманието на читателите преди всичко към факта, че  

неспоменаването на съществено събитие като създаването на Морското 

училище, след като то е било вече отлично известно по онова време във 

флотските среди, не означава, че днес това би могло да бъде аргумент да се 

отрича съществуването му. Подобни случаи има и в ранната история на 

автомобилизма в България, но това е друга тема. 

 

Намерението на Анри Фарман да посети България  

през септември 1910 г. 

 

На 17 юли 1910 г. български вестник помества краткото съобщение: 

„Прочутия въздухоплавател Форман в началото на м. септември ще 

пристигне в столицата, за да направи няколко излети с своя аероплан” [27]. 

По това време в света единственият знаменит летец с подобна фамилия е 

френският авиационен пионер, авиоконструктор и производител на 

самолети Анри Фарман. Засега липсва друго сведение относно това негово 

намерение, както и дали има някаква връзка на интереса му с евентуалното 

посещение на Ж. Осмонт през лятото на същата година в София. 

  

Идвал ли е Луи Блерио в България през 1910 г. 

 

На 3 август 1936 г. варненски вестник съобщава за кончината на 

знаменития френски авиационен пионер Луи Блерио и по този повод 

отбелязва, че „През 1910 год. той посети София със собствено изобретения 

си аероплан” [28]. В действителност посещенията му в България са две 

(1909 и 1914 г.), но при нито едно от тях той не прави демонстрационни 

полети. 
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На 14 ноември 1909 г. столичен вестник информира, че същият ден 

на софийската гара се очаква пристигането на три вагона с частите на 

самолета на Блерио, „от гдето със смесения влак ще бъдат изпратени за 

Цариград”, защото там френският въздухоплавател „по покана на султана 

ще прави упражнения със своята летяща машина” [29]. Пет дни по-късно в. 

„Реч” съобщава, че Блерио „предложил да му се гарантират 20000 лева, за 

да посети на връщането си от Цариград и българската столица” [30]. На 1 

декември същият вестник озадачава читателите си с две противоречиви 

дописки. Според едната: „Преговорите, които се правят между известния 

въздухоплавател Блерио и българското правителство да посети и 

българската столица, като направи няколко излета със своя аероплан, 

са на привършване (подч., И.А.). Блерио се очаква да пристигне в 

столицата през идущата седмица” [31]. Другата дописка е кореспонденция, 

изпратена от Цариград на 29 ноември: „Въздухоплавателят Блерио се 

издигна със своя аероплан днес […]. Едва бе успял да се отдалечи няколко 

метра над земята, когато неговият аероплан биде отнесен от вятъра и падна 

пред една от близките къщи. Аеропланът е разрушен. Блерио е здрав” [32]. 

На 6 декември френският летец, придружен от жена си, преминава с 

Ориент експрес през Софийската гара, пътувайки от Цариград за Париж 

[33], но без самолет договорените демонстрационни полети в българската 

столица безславно пропадат. 

 Илюстрация: Г-жа и г-н Блерио, 14 (1) 

септември 1909 г. - 

http://www.libraryofbirmingham.com/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader

=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=13182761

78778&ssbinary=true 

https://www.libraryofbirmingham.com/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1318276178778&ssbinary=true
https://www.libraryofbirmingham.com/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1318276178778&ssbinary=true
https://www.libraryofbirmingham.com/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1318276178778&ssbinary=true
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 На 25 февруари 1914 г. Луи Блерио, придружен от жена си и дъщеря 

си, както и от чичо си и леля си, пристига отново в София [34]. Този път 

обаче целта му е вече не да демонстрира авиационните си умения, а лично 

в рамките на два-три дни „да се запознае с авиатиката в България” [35]. 

Сега е посрещнат подобаващо, като е приет на аудиенция от министъра на 

войната генерал-майор Климент Бояджиев [36].  

Прочутият френски авиационен пионер Луи Блерио не успява да 

полети със свой самолет над България, но все пак един „Блерио”, 

пилотиран от известния румънски авиационен деец княз Джордже-

Валентин Бибеску, се появява в небето над българската територия 

(Русе) още на 14 септември 1910 г. Що се отнася до демонстрационните 

полети на френския летец Жорж Осмонт с „Фарман” през лятото на същата 

година в София, те са засвидетелствани в известен англоезичен източник 

още през октомври 1910 г. (т.е. дописката има висока степен на 

достоверност), но се нуждаят от допълнително проучване, респ. 

потвърждение, и от страна на български източник (тогавашен периодичен 

печат или архивен източник).  
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