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Когато говорим за един конструктор е редно е кажем, че тази 
професия от евристика става наука в момента, в който древногръцкия 
математик Евклид представя пред света трактата си „Елементи” и петия му 
постулат за успоредните прави. Историците са ученици на Плутарх и обичат 
да използват друг инструментариум – подхода му от книгата „Успоредни 
животоописания”. Затова днес ще започна така: Имало двама българи,  всеки 
един от които е роден през 1896-та година. И двамата притежавали страстен 
интерес към техниката и чуждите езици, и двамата като младежи  изработили 
с подръчни средства планери, и двамата  участвали в ремонта на  автомобил 
ФОРД. На базата на този си “огромен” за България от онези години опит, 
станали доброволци в Балканската война за да обслужват самолети и то на 
едно и също летище. След което и двамата се дипломирали като летци в 
Божурище (макар и по различно време), и двамата завършили технически 
университети в чужбина (макар и в различни страни) и двамата конструирали 
самолети, и двамата са възприемани като “баща на българското 
самолетостроене”. Единият – за това, че създава първия български самолет 
през 1915 г., а другият – че е автор на най-много (13 на брой) конструкции на 
български летателни апарати.  

Както вече се досещате, става дума за Цветан Лазаров и Асен 
Йорданов. И човек не може да не се запита, дали те не са се срещали  някъде, 
водени от общата си страст – самолетите. Историята не  дава отговор на този 
въпрос, но географията казва “ДА”. Днес двамата се срещат на кръстовището 
на булевардите, носещи техните имена, на около километър от софийското 
летище (Снимка 1 и Снимка 2). 

Ако за Асен Йорданов има писани спомени и биографии, а и той 
самият е оставил достатъчно препратки към биографията си в своите книги, 
то животът и делото на професор Цветан Лазаров постепенно избледняват. 
Може би, защото не е обичал да говори за себе си или защото писаното за 
него е дело главно на апологети и опоненти. 

 



     
 
 
 
 
Професорът все още чака своя обективен изследовател, който чрез 

систематизирано проучване да отдели истината от митовете и легендите. 
Цветан Лазаров е роден на 25 февруари 1896 г. в град Плевен, в семейството 
на пощенски чиновник. Учи в София и Плевен, държи зрелостни изпити във 
Враца. В Първата балканска война се включва като доброволец и става 
механик на летище Мустафа паша (днес Свиленград), където е базирано 
Първо аеропланно отделение. В живота на Цветан Лазаров следват 
юридически факултет, работа като журналист, Школа за запасни офицери – 
Княжево, 39-та дружина в Гюмюрджина и 56-ти полк на Южния фронт. След 
многократни опити на 1 септември 1918 г. постъпва в Аеропланното 
училище в Божурище. Завършва пълния курс за пилот. Служи като летец до 
1920 г., когато по силата на Ньойския договор е демобилизиран. През 1922 г. 
Цветан Лазаров заминава за Германия и постъпва във Висшето техническо 
училище в Шарлотенбург, Берлин.  Специализира двигатели с вътрешно 
горене и самолетостроене. Работи в катедрата на проф. Хоф и в Немския 
изпитателен институт по Въздухоплаване. Дипломира се през пролетта на 
1926 г. В своята автобиография той отбелязва: ”Желанието ми бе да 
поработя година-две като инженер в чужбина, за да добия практика. 
През лятото на 1926 година фабриката за самолетни мотори „Юнкерс” 
в Десау търсеше  инженери за концесионната си фабрика в Ески-Шехир, 

Сн.1 Професор Цветан Лазаров,  
40-те години на ХХ в. 

Сн.2 Асен Йорданов,  
50-те години на ХХ в. 



Турция. Аз се кандидатирах и бях приет, но не заминах, защото скоро 
след това „Юнкерс” прекрати концесията си с Турция”.  След няколко 
неуспешни опита за работа в Германия и Чехия,  Цветан Лазаров се прибира 
в родината и на 17 декември 1926 г. постъпва  в конструктивния отдел на 
Държавна аеропланна работилница ДАР-Божурище (Снимка 3). Там той се 
включва в екипа на Херман Винтер – създателят на българското промишлено 
машиностроене, за привличането на когото през 1925-та е изиграл 
определена роля. Ето как Винтер описва случката: “ Заприказвах се с 
капитан Бандев с помощта на симпатичния български студент Лазаров, 
следващ в Берлин, който се опитваше да направи разбираем разваления 
немски на господин капитана. Скоро научих какво искат българите за 
тяхната авиация. Те искаха да повишат техническото ниво на 
самолетите си и да строят в страната нови самолети със собствена 
конструкция.  

 
 

 
 
 
 
Защо? Ами защото вероятно ще е по-евтино, отколкото да се 

закупуват самолети в чужбина с валута, която и без това нямат. 
Веднага изпитах симпатия към Бандев и Лазаров, защото бях следил със 
симпатия героичното участие на българите в боевете по време на 
войната.”    

Сн.3 Летище Божурище, 1926 г. 



В ДАР-Божурище младият инженер започва с конструкция на 
безмоторен самолет  –  бипланът „Дрангов”, получил името на българския 
военачалник и военен педагог полковник Борис Дрангов (Снимка 4). 
Самолетът е облетян от капитан Георги Дреников, един от създателите на 
безмоторното летене в България, по-късно началник на Въздушни войски.  

 

 
 
 
 
В Божурище Цветан Лазаров работи шест години и проектира своята 

първа самостоятелна конструкция  на учебен двуместен самолет Дар-6. Той е 
едномоторен двуплощник, смесена конструкция. Построени са два 
прототипа: първият през 1931 г. с двигател „Валтер-Вега” – 85 к.с. и вторият 
през 1934 г. с двигател „Валтер-Марс”- 145 к.с.  

Първият полет на първия прототип се извършва на 19 януари 1932 г. 
(Снимка 5 и Снимка 6). Независимо от отличните си летателни качества, 
простота и технологичност на конструкцията, ДАР-6 остава само прототип. 
През 1932 г. Цветан Лазаров е назначен за технически директор на 
новооткритата в гр. Казанлък българо-италианска самолетна фабрика 
„Български Капрони” (Снимка 7).  

 

Сн.4 Безмоторен самолет „ Дрангов”, 1930 г. 



 
 
 
 

 
 

 
 
Тук той разработва конструкцията на учебно-тренировъчния самолет 

КБ-3 „Чучулига-1” – двуместен едномоторен двуплощник, смесена 
конструкция с двигател „Валтер-Кастор”- 340 к.с. (Снимка 8). 

Сн.5 Самолет Дар-6 – I прототип, 1931г. 

Сн.6 Самолет Дар-6 – II прототип, 1934г. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
Той представлява подобрена конструкция на КБ-2А. Самолетът се 

оказва сполучлив, влиза в серийно производство и от него са произведени 20 
броя. През лятото на 1936 г. Цветан Лазаров се завръща в ДАР Божурище за 
да оглави конструкторския отдел. Четири години по-късно, като ползва за 

Сн.7 Фабрика „ Български Капрони”, 30-те години на ХХ в. 
 

Сн.8 Самолет КБ-3 „Чучулига 1”, 1937 г. 



основа своята конструкция ДАР-6А и след известни подобрения, заимствани 
от самолетите Хайнкел-72, Фоке Вулф-44 и Авиа-122, създава учебно-
тренировъчна машина ДАР-9 „Синигер”. ДАР-9 е двуплощник с открита 
двуместна кабина и със звездообразен двигател „Сименс СН-14” 
седемцилиндров (Снимка 9). През 1941 г. започва серийното производство на 
Дар-9. От този тип са създадени общо 42 броя. Първите шест самолета са 
построени в Божурище, а останалите в ДСФ – Ловеч.  След Втората световна 
война десет машини са предадени като репарации на Югославия. Една от тях 
е запазена в Техническия музей в Загреб. В България ДАР-9 летят в 
аероклубовете до 1956 г.  

 

 
 
 
 
През 1940 г. конструкторският отдел под ръководството на инженер 

Лазаров разработва самолет ДАР-10А „Бекас” като използва италианския 
двигател „Алфа-Ромео” 126 RC-34 . През юли 1941 г. прототипът ДАР-10А е 
готов и започват летателни изпитания. Резултатите надминават очакванията 
и данните от изчисленията. ДАР-10А „Бекас” се оказва отличен в своя клас 
(Снимка 10).  

 

Сн.9 Самолет Дар-9 „Синигер”, 1941г. 



 
 
 
 
Той е многоцелеви самолет предназначен за разузнаване, щурмови 

действия, бомбопускане от хоризонтален полет и пикиране. Екипажът е 
двучленен. За съжаление при един от полетите от Божурище за Ловеч на 15 
октомври 1941г. самолетът катастрофира. Загиват пилотът кап. Борис 
Стефанов и д-р Петко Тачев. Самолетът ДАР-10А е последният от 
разработените и построени в Държавна аеропланна работилница – 
Божурище,  български самолет.  

След злополучния край на ДАР-10А, през 1942 г. инж. Лазаров 
разработва втори прототип наименован ДАР-10Ф с по-мощен двигател „Фиат 
А-74 RC” – 950 к.с., двойна звезда (Снимка 11). Самолетът е конструиран 
като боен многоцелеви за разузнаване, щурмови действия, бомбопускане от 
хоризонтален полет и пикиране и като изтребител. Конструктивно е близък 
до ДАР-10А, но най-главното различие между двата варианта е 
въоръжението. През пролетта на 1945 г. прототипът на самолета е готов и 
започват облитанията. Изпълнява ги опитният изпитател полковник инж. 
Попганчев. Резултатите не са особено задоволителни, но към отстраняването 
на недостатъците не се пристъпва. ДАР-10Ф е отишъл в историята преди да 
се роди. Той е остарял като концепция, за да бъде строен серийно. Настъпва 
ерата на реактивната авиация. Разглобен  през 1949 г., той е преместен в 
Държавната политехника в София, където професор Лазаров го използва за 
учебни цели.  

Сн.10 Самолет Дар-10А „ Бекас”, 1941г. 



 
 
 
В края на 30-те години Командването на Военното въздухоплаване 

предприема действия за създаването на модерна фабрика, в която да се 
съсредоточи производството на самолети – български конструкции.  

През есента на 1941 г. в Ловеч са изградени основните постройки и 
главния корпус на Държавната самолетна фабрика. Заедно с цялата 
екипировка и съоръжения, пристигат и първите конструктори и специалисти 
от ДАР- Божурище (Снимка 12). В средата на 1942 г. за главен инженер и 
конструктор е назначен Цветан Лазаров. До края на 1945 г. в ДСФ – Ловеч се 
произвеждат самолетите Дар-9, прототипа Дар-10Ф, сглобяват се Авиа-135, 
ремонтират се Юнкерс-87, Хайнкел-111, Бюкер-181, Юнкерс-52, Физелер-
156, Ил-2, Як-9. 

 

 
 

Сн.11 Самолет Дар-10Ф, 1945г. 

Сн.12 Държавна самолетостроителна фабрика –  
Ловеч, 40-те години на ХХ в. 

 



През април 1946 г. Югославското въздухоплаване обявява конкурс за 
двуместен тренировъчен самолет и отправя покана към нашата страна. 
Поканата е приета и командването на Въздушни войски предлага на инж. 
Цветан Лазаров да вземе участие в конкурса. За 40 дни конкурсното задание 
е завършено и документацията е представена в Белград. Българският проект 
печели второ място. На първо място е проектът на домакините Аеро-2С. На 
20 август 1947 г. е приета поръчка за изработване на два прототипа. 

 
Лаз-7-1 първи прототип (Снимка 13) 
Първият прототип е готов през юни 1948 година и получава 

названието Лаз-7-1. 
Пробните изпитания на самолета се извършват от полк. Петко 

Попганчев, който дава много добри отзиви за него. 
Самолетът е двуместен моноплан, нископлощник.  Двигателят е 

„Валтер-Минор-6ІІІ” с мощност 160 к.с., без въоръжение. След приключване 
на изпитанията самолетът отлита за Югославия. 

 

 
 
 
 
Лаз-7-2 прототип (Снимка 14) 
През месец юни 1949 г. е завършен вторият прототип Лаз-7-2. Той се 

различава от Лаз-7-1 само по скосената задна част на кабината за 
подобряване видимостта на пилотите.  

Поради променилата се политическа обстановка вторият прототип на 
самолета не се изпраща в Югославия, а остава в страната и се използва като 
прототип за самолет Лаз-7-3 и като свързочен самолет. 

Сн.13 Самолет Лаз-7-1 – прототип, 1948 г. 



 
 
 
 
Лаз-7-3 (Снимка 15) 
Командването на ВВС намира за целесъобразно да предложи на ДСФ 

Ловеч да изготви трети прототип на Лаз-7-3 на базата на който да се започне 
серийно производство на учебно-боен самолет за българските ВВС. През 
месец декември 1949 г. прототипът е готов и облетян от поручик Васил 
Щерев. Самолетът е с двигател „Валтер-Минор-6ІІІ”, картечно и бомбово 
въоръжение. Конструкцията му е смесена – метал и дърво. 

 

 
 

Сн.14 Самолет Лаз-7-2 – прототип, 1949 г. 
 

Сн.15 Самолет Лаз-7-3, 50-те години на ХХ в. 



В периода 1949 – 1951 г. в ДСФ – Ловеч се изработват 160 машини. С 
тях се въоръжават авиочастите в Ямбол, Ст.Загора и Въздушното училище в 
Долна Митрополия. Дълги години Лаз-7 лети в аероклубовете на страната. 

 
 
Лаз-8 (Снимка 16 и Снимка 17) 
Междувременно, в завода е получена и поръчка за четириместен 

пътнически самолет. Инженер Лазаров поема конструктивната разработка на 
самолета, наименован Лаз-8. Поръчката е по повод предстоящия V Конгрес 
на БКП и самолетът Лаз-8 приоритетно се проектира и построява. 

На 24 април 1949 г. самолетът преминава летателните изпитания, 
извършени от полковник Петко Попганчев. 

На 1 май 1949 г. по време на първомайската манифестация първият 
пътнически самолет прелита над София. 

Лаз-8 е нископлощник с двигател „Валтер-Минор-6ІІІ”, 
четириместен. 

 
 

 
 
 

Сн.16 Самолет Лаз-8 – прототип, 1949 г. 



 
 
 
 
Лаз-7М (Снимка 18) 
В процеса на експлоатация двигателят на самолета Лаз-7, „Валтер- 

Минор 6-ІІІ” показва дефекти и се налага подмяната му с друг. Избран е 
двигателят на самолет Як-12, „М-11ФР”. Независимо от многото си 
ангажименти като преподавател, инж. Лазаров оглавява група и под негово 
ръководство конструкторите Даньо Йотов и Стоян Узунов изготвят чертежа 
на самолета за новия двигател върху копие от чертежа на Лаз-7. В Божурище 
е извършено поставянето на новия двигател и така се появява Лаз-7М с фабр. 
№ 68.  

При изпитанията, извършени от Петко Попганчев се оказва, че 
самолетът е тежък и труден за управление в този му вид. 

След напускането на Цветан Лазаров, конструкторският отдел на 
фабриката в Ловеч се оглавява от инж. Кърлов. Налага се отделът да извърши 
необходимите доработки върху предната част на тялото на самолета заради 
поставянето на новия двигател, прави се и ново крило. На 4 юни 1952 г., 
самолетът се изпитва от пилота Йордан Фердинандов. Резултатите са добри и 
започва серийното производство.  

Лаз-7М е едномоторен, с ниско разположение на крилото. 
Предназначен е за първоначално обучение на пилоти. Въоръжението се 
състои от 2 броя крилни картечници М-30 и бомбоносач.  

Кабината е снабдена с УКВ радиостанция и бордно оборудване, 
позволяващо нощни полети.  

За нуждите на ВВС от този самолет са произведени  150 броя. 

Сн.17 Пред самолет Лаз-8 – инж.Цв. Лазаров и летците –
изпитатели: П.Попганчев и Й.Фердинандов, 1949 г. 



 
 

 
 
 
 
Това е и последният серийно строен самолет в България.  
В конструкторската група на професор Лазаров се правят разработки 

и на: 
– Лаз-9 – двуместен тренировъчен самолет с двигател „Валтер 

Минор” 
– Лаз-11 – санитарен вариант на самолет Лаз-8, но с двигател 

„Валтер-Минор” – 500к.с. 
– Лаз-10Х – хеликоптер с пулсиращи двигатели. 
– Лаз-12 – едноместен тренировъчен самолет с двигател М-11 ФР. 
 
 
Лаз-12 (Снимка 19) 
От тези проекти е реализирана само разработката за Лаз-12. През м. 

септември 1953 г. самолетът преминава летателни изпитания. 
Характерно за Лаз-12 е късото крило и изнесената назад кабина. 

Самолетът е едноместен нископлощник с двигател М-11ФР – 160к.с. До 
серийното му производство не се стига поради прекратяване на 
самолетостроенето в България през 1954 г. 

С фабриката в Ловеч са свързани най-големите радости и най-
големите ядове в живота на Лазаров.  

 

Сн.18 Самолет Лаз-7М, 50-те години на ХХ в. 



 
 
 
 
Радостите са в големия брой конструирани и серийно произведени 

машини. Проблемите са основно в производството. Веднъж – неритмични и 
непредсказуеми доставки и втори път – липсата на поръчки, довела до 
временно преквалифициране на конструктора и завода. Ето какво пише 
самия той в автобиографията си: “Създадох проект за конска редосеялка, а 
от нея и за тракторна такава, организирах семейната им работа, както 
и на шлайф машини за шлайфане на цилиндри на мотори. Разработихме 
железни стълбове за електрофикация, серийно производство на ел. 
мотори и ел. трансформатори и др.”  Заводът е спасен със спечелилия 
награда в Югославия проект на учебен самолет Лаз-7, но в армията 
постепенно започват да го натоварват с допълнителни функции и въоръжение 
и така влошават характеристките му. Самият Лазаров заявява: 

“На мен ми бе дадено задание да направя учебен самолет. 
Направих го. След това поискаха да му сложа две картечници. Сложих 
му ги. Под крилото монтирах и бомбоносач за 100 кг. бомби. Поискаха да 
оборудвам самолета за нощно летене. Оборудвах го. Ако ми бяха казали 
да му сложа и звънче, и такова щях да му сложа. Но това вече не е 
самолет за обучение на летци”.   

Следва сагата със смяната на дефектиращия двигател и придобилия 
печална известност спор с останалите конструктори – дали резултатът от 
наложилите се покрай новия двигател изменения е нов самолет, наречен 
ЗАК-1, или това е модификация, наречена Лаз-7М. При разменените реплики  
професорът е обвинен, че Лаз-овете са резултат от труда на конструкторското 
бюро на завода, поради което е неправилно да се наричат с част от името на 

Сн.19 Самолет Лаз-12 – прототип, 1953г. 



един човек. Тук вероятно възниква легендата, че обозначението LZ също 
произтича от нескромността на Лазаров.  

В  Музея на авиацията е запазен един от произведените 150 броя  от 
този самолет  и неговото обозначение е Лаз-7М. В кариерата си Цветан 
Лазаров достига до чин полковник, главен конструктор и технически 
директор на ДСФ-Ловеч, по-късно преименуван в Завод 14. От 1949 до 1952 
г. е съветник в ДИО “Металхим”.  

Едновременно с това той преподава в Държавната политехника и 
МЕИ в периода 1948 – 1954 г. През 1948 г. става професор по теория на 
самолета и самолетостроенето и ръководител на Катедра „Самолетостроене”.  

Във Военна академия той е  началник на Техническата авиационна 
катедра. Неговите основни области на научна и преподавателска дейност са 
аеродинамика на самолета, самолетостроителни материали, конструиране, 
проектиране и изпитване на летателни апарати. Той е основоположник на 
научните аеродинамични изследвания в България. Автор е на 13 проекта за 
самолети, 1 – за вертолет, 1 – за безмоторен самолет. Под негово ръководство 
се обучават и израстват 127 талантливи и способни аероинженери, доказали 
своите възможности в  различни клонове на нашата промишленост.  

Проф. Цветан Лазаров умира внезапно на 13 януари 1961 г. Смъртта 
го заварва проектирайки Лаз-14 – първият български учебен самолет с 
реактивен двигател. За да се роди последната легенда около него – историята 
за изчезналите чертежи на Лаз-14 и появата на излезлия сякаш от тях Л-29 – 
най-успешния учебен самолет на своето време. 

През целия си живот Цветан Лазаров се бори срещу 
предопределеността България да е технологично изостанала държава без 
собствено самолетостроене.   

Осъзнава, че е единственият в страната с опит на механик, летец, 
конструктор и организатор на производство. Затова получил шанса да работи 
през всеки един ден от историята на българското самолетостроене и във 
всяка една българска самолетостроителна работилница и фабрика, той се 
опитва да съкрати технологичния разрив между нашето и световно 
самолетостроене. Преподавателската му дейност е последното и най-високо 
стъпало в тези усилия. Чрез нея предава опита си, обучава кадри и полага 
основите на школа за създатели на самолети. Не случайно от всички звания, 
титли и чинове, които получава през живота си, Цветан Лазаров остава в 
паметта на потомците като Професорът. Професорът на българското 
самолетостроене.  
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