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 Отговор на министъра на отбраната Аню Ангелов на въпроси на 

народните представители Ангел Найденов и Венцислав Лаков относно 

възможностите на вертолетите "Кугър" за летене в сложни метеорологични 

условия и особено през зимата и  относно наличие на 

противообледенителна система на хеликоптери "Кугър" AS 532 AL 

 

10 февруари 2012 г.  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА  НАЙДЕНОВ И ЛАКОВ,  

 

Преди всичко бих искал да ви припомня, че договорът за доставка на вертолети 

е сключен от Министерството на отбраната с френската фирма „Юрокоптер” 

през януари 2005 година при първоначална цена, както спомена господин Лаков,  

от 358 млн. евро. През януари 2006  година се подписва анекс, с който цената за 

доставка на вертолетите се увеличава на 383 млн. евро и в тази цена се включва 

цената на избраната схема на финансиране чрез отделен договор и банков 

депозит в банка „Сосиете Женерал“, което е подписано от министър Близнаков 

тогава. Не са открити документи относно наемането на консултант от 

Министерството на отбраната   нито по договора с фирма „Юрокоптер“, нито по 

договора с банка „Сосиете Женерал”. Тъй като част от въпросите са от 

техническо естество, а аз не съм специалист и още по-малко авиационен 

инженер, ще Ви запозная със справката, предоставена ми от Командира на 

Военновъздушните сили: 

В състава на Военновъздушните сили са приети на въоръжение 12 броя  

вертолети Кугър, които са постъпили в периода 2006-2010 година. Към момента 

са изправни 11 броя вертолети, като на пет от тях предстои изпълнението на 

технически инспекции, а един е за ремонт. Всички вертолети имат 

противообледенителна система и са доставени с такава система.  Ограничения за 

използване на вертолетите Кугър според сезона няма, тъй като те са 

сертифицирани да изпълняват задачи в температурен диапазон от плюс 50°C до 

минус 30°C. 

Вертолетите имат необходимото оборудване и възможност да се използват в 

сложни метеорологични условия (полети в облаци и нощем). В инструкцията на 

екипажа е записано като ограничение, че преднамерено влизане в зона с 

обледенение е забранено. Целта на противообледенителна система е да осигури 

безопасен полет при непреднамерено внезапно влизане в зони с обледенение, 

докато екипажът   излезе от опасната зона. 

 

При изпълнение на задачата за търсене и спасяване на 06.02. 2012 г. се е 

пилотирало под облаци, при тежки метеорологически условия с видимост 1км. и 



 2 

долна граница на облаците 100м. Екипажите са пилотирали ниско над  релефа 

на местността. Трите вертолета са летели с включена противообледенителна 

система, понеже съгласно инструкцията за експлоатация системата се включва 

задължително при температура на околния въздух по-ниска от 0 градуса.  

Това е справката.  

 

Уважаеми господа,  

 

Министерството на отбраната има рамково споразумение с „ТЕРЕМ” ЕАД, за 

изпълнение на  технически инспекции след 500 летателни часа до края на тази 

календарна година. В момента тече процедура по Закона за обществените 

поръчки за сключване на договор за „Интегрирана логистична поддръжка на 

вертолети  Кугър”. Процедурата ще бъде абсолютно прозрачна, в нея се 

допускат чуждестранни и български фирми. Категорично не е вярно, че се чака 

някаква българска фирма да получи лиценз за ремонт и поддръжка на вертолети 

и да се възложат на нея тези дейности.  

Благодаря за вниманието. 

Дуплика: 

Уважаема госпожо  председател,  

Уважаеми дами и господа народни представители,  

Уважаеми господа  Найденов и Лаков,  

 

Най-напред искам да кажа, г-н Лаков, че вашата парламентарна група е известна 

със съмненията си. Съмненията не показват нищо, когато се проведе тази 

процедура, заповядайте, ще ви пусна като наблюдател, гледайте как се провежда 

процедурата.   

От друга страна обаче, искам да Ви благодаря за високата оценка, която давате 

във Вашето изказване по отношение на действията на летците на трите 

хеликоптера на шести сутринта, които едва изчакаха да се вдигне мъглата, 

когато видимостта беше до 60 м., за да могат да излетят и да спасят три човешки 

живота. Аз съм щастлив, че летците в 24 вертолетна база и не само те и 

Българската армия като цяло, непрекъснато е в помощ на населението и 

изпълняват достойно своята мисия. Аз съм благодарен и  искам да изкажа 

благодарност на всички военнослужещи от генерала до войника, които 

участваха както в района на бедствията в Свиленград, Харманли, Любимец, с. 

Бисер, така и по цялата страна.  

Благодаря Ви! 

 


