
БЪЛГАРСКАТА ШКОЛА В 
ПОДГОТОВКАТА НА ЛЕТАТЕЛНИ И 
ИНЖЕНЕРНИ КАДРИ-СЪСТОЯНИЕ, 

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ 

Автор:  

полк. доц. д-р инж. Даньо ЛАЛОВ  

 
Факултет „Авиационен", НВУ ”В. Левски”, 

България 





ЦЕЛТА на доклада е: 

Да се анализира състоянието на 
българската школа в подготовката 
на летателни и инженерни кадри  
в Република България, в резултат 

на което да се разкрият 
проблемите и се определят 
перспективите за бъдещото 

развитие. 

 



1. Да се направи кратък исторически преглед на 
научнопрактическия опит и успехите на 
българската школа в подготовката на 
летателни и инженерни кадри.   

2. Да се анализира състоянието на системата на 
авиационно образование в България като се 
разкрият нейните характерни особености и се 
анализират съществуващите проблеми.  

3. Да се посочат перспективите за развитие на 
авиационната образователна система на 
страната в съответствие със съвременните 
обществено-икономически условия и 
европейски образователни стандарти.  

Конкретните ЗАДАЧИ са следните:  





 Протича от април до август 1912 г.; 

 Извършва се от заводите-производители; 

 Франция-14, Германия-3, Англия-2, Русия-3 

 Общо: 13 пилота, 6 механици, 2 балонисти; 

 Р. Милков, Германия, 12 летателни дни, Зч. 
нальот; 

 С бревети завършват 6 души. 

ПОДГОТОВКАТА НА ПИЛОТИ И ТЕХНИЦИ В НАВЕЧЕРИЕТО  
НА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА ДО КРАЯ НА ВТОРАТА  

СВЕТОВНА ВОЙНА 



 Въздушно училище – Казанлък; 

 Въздушно-техническо училище - Карлово; 

 Школа   за   първоначално   летателно   обучение - 
Казанлък; 

 Изтребителна школа - на летище Пловдив, по-късно на 
летище Марино поле край Карлово, а от 28 март 1942 г. 
на летище Д. Митрополия; 

 Школа за сляпо летене - базово летище Телиш; 

 Школа за подготовка на кандидат подофицери - 
оръжейници към Държавната военна фабрика в 
Казанлък. 

ПОДГОТОВКАТА НА ПИЛОТИ И ТЕХНИЦИ В НАВЕЧЕРИЕТО  
НА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА ДО КРАЯ НА ВТОРАТА  

СВЕТОВНА ВОЙНА 



 Зап.№ 61/12.09.1945 г. на Командира на ВВ -  на 
летище Враждебна се създава НВВУ за подготовка на 
офицери-летци и авиотехници. 

 Юни,1948 г. НВВУ "Г. Бенковски“ се премества на 
летище Д. Митрополия. 

 С ПМС № 100/8.06.1948 г. в гр. Ловеч се създава 
НВВТУ “В. Коларов” за подготовка на офицери-
авиотехници.  

 Есента на 1948 г. на летище Божурище се създава 
НВВУ за щурмани, свързочници и радиотехници. 
Разформировано е през 1954г, а курсантите 
насочени към другите ВУ. 

АВИАЦИОННОТО ОБРАЗОВАНИЕ СЛЕД 1945 Г. 



 Есента на 1955 г. НВВТУ се пребазира на летище 
Горна Оряховица. 

 18 юли 1959 г. с указ № 350 от на Председателя на 
Президиума на Народното събрание НВВТУ "Васил 
Коларов", гр.  Г. Оряховица и НВВУ  "Г.  Бенковски", 
с.  Д. Митрополия се обединяват във ВНВВУ "Г. 
Бенковски", с. Д. Митрополия  като единен център за 
подготовка на авиационни кадри: летци, инженери и 
щурмани 

 септември 1960 г. започва пребазирането на НВВТУ 
"В. Коларов" на летище Д. Митрополия и 
формирането на ВНВВУ "Г. Бенковски". 

 

 

АВИАЦИОННОТО ОБРАЗОВАНИЕ СЛЕД 1945 Г. 



ВНВВУ „Г. Бенковски" 

  През 1964 г. на въоръжение постъпва учебният 

самолет Л-29, който става основен самолет за 
първоначално обучение на млад летателен състав в 
Каменец и Д. Митрополия. През втория етап обучението 
се води на УМиГ-15, МиГ-15, МиГ-15 БИС в Каменец, а 
след 1963г. и на самолети МиГ-17. 

 В различните години планираният и изпълнен нальот на 
курсант достига и надхвърля 110-120 часа. 

   От 1972 г. се обучават кадри на БГА. В продължение 

на 18 години над 240 курсанти получават знания и се 
реализират като летци и инженери в БГА. 

   През 1979 г. се приема випуск школници-летци за 

селскостопанската авиация.  

 

 



Л-29 

 МиГ-15 



ВНВВУ „Г. Бенковски" 

  

  През 1985 г. започва обучение на курсантите- летци 

на самолет МиГ-21, а през 1986 г. - на Л-39. 

  В Училището се обучават и кадри от чужбина. През 

1965 г. успешно завършват курсанти от Алжир, а в 
периода 1979-1984 г.- от Виетнам, Никарагуа, Мозамбик, 
Йемен и Сирия, които по-късно заемат ръководни 
постове в армията на своите страни. 

   С указ №248 на Президента на Република България 

през 1993 г. училището е преименувано във ВВВУ „Г. 
Бенковски".  

 

 

 
 



Л-39 

МиГ-21 



 
 

 Факултет „Авиационен"  

на НВУ „В. Левски" 

 В периода 1972-1997 г. ВВВУ „Г. Бенковски" се превръща 
в единен и единствен център на авиационно образование 
в България.  

 С решение от 1992 г. Министерството на отбраната се 
отказва да обучава кадри за гражданската авиация.  

 През 2000 г. при отсъствието на обучение на кадри за 
гражданската авиация и намаления обем на кадрите за 
военната авиация, остро стои въпросът за закриване на 
ВВВУ „Г. Бенковски".  

 Създаването на НВУ „В. Левски" е една форма на 
оцеляване на военното авиационно образование, 
изпълнена до голяма степен със съдържание. След 2002 
г. е възстановено обучението на студенти по три 
граждански авиационни специалности.  



Факултет „Авиационен"  
на НВУ „В. Левски" 

 Летателното обучение се провежда на съвременни 
летателни апарати като РС-9М, който е самолет с 
модерно оборудване и цифрова кабина.   

 Към 2011г ф-т „Авиационен" има всички програмни 
акредитации. Висококвалифициран академичен състав 
осигурява  обучението по специалностите: 
  „Авиационна техника и технологии“ 
  „Автоматика, информационна и управляваща 

техника", „Електроника"  
 „Организация и управление на тактическите 

подразделения от ВВС".  
 2012 г. открита нова гражданска специалност 

„Авионика”.  
 В перспектива: в средносрочен план реализиране на 

проект за лицензиране на ф-т „Авиационен" като учебен 
авиационен център (по смисъла на закона за 
гражданското въздухоплаване).  



Характерни особености на българската система за 
авиационно образование  

Единство на авиационното образование и 
професионалната квалификация  

Съчетание на авиационното образование с 
нравственото възпитание  

Личностен  характер  на  авиационното   образование 
и обучение  

Използване на опита на големите авиационни 
държави  



  Институциите за авиационно образование, освен 
източник на кадри за авиацията, трябва да утвърждават 
ролята си на центрове, в които се акумулира натрупаният 
национален и световен опит в областта на авиационната 
безопасност. 
 Авиационното образование трябва да се ориентира към 
широк диапазон от технологии, тъй като авиацията е 
област, в която тяхното прилагане е силно изразено, а 
безопасността на полетите изисква тяхната достатъчна 
надеждност.  
 Авиационното образование трябва да дава на 
авиационния професионалист запас от знания и умения, 
които гарантират вземането на компетентни решения в 
процеса на летателната и техническата експлоатация.  

 

 

Съвременни проблеми на авиационното  
образование в България 



 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 Нарастващата компютъризация на 

летателните апарати и обслужващата техника 
поставят пред българската система на 

авиационно образование високи изисквания. 
Тяхното постигане е първостепенна задача, 
тъй като радикалната промяна на света като 

цяло и респективно на авиацията се основава 
на високите технологии и на изкуствения 

интелект. 

  



 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 Системата за образование и 

професионална квалификация е изключително 
важна за развитието на авиацията в 

съвременните условия. В динамичната 
реалност на 21 век не може да се разчита на 
естествен подбор и на случайни фактори при 

подготовката на летателни и инженерни кадри 
за авиацията.  



 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 За постигане на пълно съответствие  

с европейските образователни стандарти в 
авиационното образование е необходима 

целенасочена политика, основана на доказаните 
успехи на българската система за авиационно 

образование, както и аналитично използване на 
опита на страните с традиции в тази област. 

 



БЛАГОДАРЯ ВИ  
ЗА ВНИМАНИЕТО 


