
Знаете ли, че….. 
 

 

 

 

 

 

 На днешната дата, 10 август през 1915 г. едва 19-

годишен,  световноизвестният български конструктор Асен Йорданов вдига 

в небето над Божурище първия български аероплан "Експрес“. 

 

 

 След неговото изпитание специална комисия от Министерството на войната 

заключава: „Апаратът е сигурен. Няма допуснати грешки. Признава се за 

изобретение, а Асен Йорданов – за изобретател. Датата 10 август 1915 г. да 

се счита за начало на българското самолетостроене“. 

 

 



 

 Основна улица в район "Искър" носи името на световноизвестния 

конструктор, който успява да прослави родината ни в световен мащаб. 

 

 Многобройни са заслугите на Йорданов,  активно участващ в разработката и 

съставянето на  инструкции за поддържане и пилотиране на известни 

самолети, сред които летящата крепост Боинг Б-17, изтребителите Локхийд 

P-38 Лайтнинг и Къртис Хоук 81, бомбардировачите Б-24 и Б-29, както и 

транспортният самолет Дъглас DC-3. 

 

 Именно Йорданов стои зад направата на първата въздушна възглавница и 

първия телефонен секретар. 

 

 През 1941 г.  Асен Йорданов основава дружество „Jordanoff Aviation 

Company“, като ателиетата му заемат четирите етажа на сградата на 

„Медисън авеню“ в Ню Йорк, а дейността им е в тясна връзка с военната 

отбрана на САЩ и се намира в строга секретност. 

 

 Неговото авиационно училище се превръща в най-авторитетната школа, 

която подготвя пилоти за гражданската авиация на САЩ. Той става 

известен в САЩ като българинът, който е научил Америка да лети. 

 

 



 Асен Йорданов е автор на много книги за обучение на пилоти. В САЩ са 

продадени 750 000 екземпляра от тях и са преведени в много ани.Портретът 

му е изложен в „Залата на славните“ в Нюйорското летище „Ла Гуардия“. 

Той има своето място в авиационния музей във Вашингтон и улица на свое 

име. Асен Йорданов се 

превръща в легенда, 

една пословична и 

оригинална личност, 

наричана от 

американците с името 

Джери. На негово име 

е наречен и залив 

„Йорданов“ на Земя 

Греъм в Антарктида. 

 

 Въпреки 

огромното признание, 

което получава в 

Америка, Йорданов до 

последно държи на 

табелката в дома му в 

САЩ да пише: “Асен 

Йорданов – български 

пилот авиатор”. След 

смъртта му през 1967 

година става почетен 

гражданин на Ню 

Йорк. 

 

 


