
Господарят  
на въздуха
Начините да изпиташ опияняващото усещане за пълна 
свобода са малко, а най-безотказният от тях е да се качиш на 
крилете на парапланер, както ще ти каже най-добрият 
български парапланерист Веселин Овчаров. Няма нищо 
страшно, трябва само да полетиш
ТексТ АлексАнд ър не дялков  •  ФоТогрАФия веселин овчАров

весо и  Хорацио се 
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Проблемът, който изниква, когато човек реши 
да пише за най-успелия български параплане-
рист Веселин Овчаров, е винаги един и същ – той 
никога не е на разположение, защото целият му 
живот минава на път до екзотични места, където 
тества нови модели крила и участва в шоу полети. 
Самият аз тъкмо пристигах в Амстердам и както 
си вървях по една от главните улици и се чудех къде 
по света се намира той  в момента и как да се 
свържа с него, съвсем като в приказките сред тъл-
пата туристи срещу мен вървеше Весо. Оказа се, че 
идва от Бразилия и използва няколкото часа пре-
стой, за да се разходи из любимия си град, вместо 
да кисне на летището. „После пътувам към Париж 
и оттам към София, където ще направим едно шоу 
в центъра“, обяснява ми той с широка усмивка. 
Независимо че в държането и думите му няма 
капка претенция и предвзетост, Весо, безпри-
страстно казано, е най-добрият български професио-
нален парапланерист. Има зад гърба си неизброими 

часове във въздуха, много първи места в 
престижни състезания, участия във 
филми, опити за световни рекорди 
(които засега му се разминават на 
косъм) и вълнуващи пътешествия, пълни 
с приключения, които са достойни за 
книга. Той е обиколил почти целия свят и 
е летял на места, на които никой прос-
тосмъртен не е дръзнал да го стори. 
Това, което ни изпълва с истински рес-
пект обаче, не са изброените неща, а 
фактът, че Весо Овчаров е единстве-
ният българин, изпълнил най-трудната 
фигура в акропарапланеризма, т.нар. 
infinity tumbling (безкрайно въртене). 
Парапалнеризмът е най-леката форма на 
безмоторно летене, а акропарапланериз-
мът е свободният стил, или екстрем-
ното лице, на този и без това опасен 
спорт. Казано с други думи, същността 
на акропарапланеризма е изпълнението на 
сложни и атрактивни  маневри на кри-
лото във въздуха. Официално фигурите 
са около 35 на брой. „С тяхна помощ 
танцуваш в небето, като изпитваш 
повече от 6G натоварване върху тялото 
си“, обяснява Весо. 
Във въздуха ти си сам с крилото, земята 
е далеч под теб и докато за начина-
ещите парапланеристи е задължително 
да ползват уреди за ориентация във въз-
духа като GPS и висотомер, за профе-
сионалист като Весо всички тези неща 
са излишна тежест. „Можеш да летиш и 
без уреди. С годините ставаш птица и 
започваш да ползваш природните ориен-
тири. Усещаш се истински свободен 
само по време на полет“, допълва той.
Весо лети от 12 години, а от 6 години  
парапланеризмът за него е не само начин 
на живот, но и  професия. Как се става 
професионален парапланерист на све-
товно ниво? Весо отговаря с присъщата 
му скромност: „Много часове летене, 
състезания и адски много работа. 
Небето трябва да  стане твоят дом и 
земята започва да ти се струва някак 
чужда. Е, преувеличавам малко. Но исти-
ната е, че, както и във всяка друга про-
фесия, трябва наистина да обичаш това, 
което правиш, и да не се чувстваш пъл-
ноценно човешко същество без него. 
Парапланеризмът не е труден спорт – 
колко добър ще станеш в него зависи 
изцяло от самия теб. Според мен е дори 
по-лесен от това да се научиш да шофи-
раш кола, но трябва да си много моти-
виран и концентриран. Важно е да го 
правиш заради самия себе си. За да се 
справиш с акробатичните номера, раз-
бира се, е важно да си спортна натура и 
да си успял да натрупаш с много летене 
необходимите рефлекси и техники. Във 
въздуха ти и крилото ставате едно 

Парапланеризъм за начинаещи
4 съвета от веселин овчаров, които могат 
да ти спасят живота

екипировката е много 
важна – задължително е 
да имаш GPS, вариометър 
и най-добрите подходящи 
за парапланеризъм високи 
обувки, които можеш да 
си позволиш. Те са много 
важни, защото държат 
глезените при приземя-
ване. 
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Трябва да си сигурен 
в метеорологичните 

условия, за да избегнеш 
неприятните изненади.
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Загряването на тялото и 
мускулите преди полет е 
задължително. иначе 
въобще не се доближавай 
до крилото.
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Трябва да си уверен в 
уменята си и да не 
прибягваш до движения и 
техники, които не 
отговарят на опита ти.
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П
Да се научиш да летиш с 

парапланер е по-лесно, 
отколкото да шофираш кола.

Меко приземяване 
на дюните край 
сандуич Харбър, 

намибия

над езерото Фева   
до гр. Покхара, непал



цяло.“
Весо от години не лети в България. „В 
последно време летя с колеги от Испа-
ния и Южна Америка. За съжаление в 
България го правя все по-рядко, макар че 
тук е пълно с приятели и страхотни 
места.“
Един от най-близките му прятели е 
Хорацио Лоренс, трикратен световен 
шампион в акропарапланеризма. Двамата 
се запознават преди години по време на 
тренировки и впоследствие целите и 
мечтите им се оказват съвсем еднакви. 
Малко след това заминават заедно за 
Непал. Хималаите са място, което Весо 
е посещавал няколко пъти и продължава 
да твърди, че това е едно от най-неве-

роятните кътчета на земята, където е 
бил. „Енергията и природата на Непал са 
неизчерпаеми. Там сбъднах няколко мои 
мечти.“ Именно в Непал той прави пър-
вия си акрополет и овладява тънко-
стите на infinity 
tumbling. Там снима и 
първия си филм.
Документалното платно 
Infinity Himalaya тръгва 
от идеята за проследя-
ване на приключенията 
на Весо в Хималаите, но 
се превръща в нещо много по-голямо и 
вълнуващо. Филмът показва красотата 
на Непал от птичи поглед и дава една 
непозната гледна точка към акропа-

рапланеризма. Заснет е така, че зрите-
лят вижда всеки детайл от въздушната 
акробатика и почти я усеща с вибраци-
ите на тялото си. Най-впечатляващото 
нещо в „Infinity Himalaya“ след кадрите 
на летене с тренирани грабливи птици е 
оставеният за десерт запечатан на 
лента световен рекорд по infinity 
tumbling. Пред очите на смаяните зри-
тели Хорацио Лоренс прави 281 завърта-
ния във въздуха точно пред свещения 
хималайски връх Мачапучаре. „Няма да 
забравя как пилотът на хеликоптера, от 
който брояхме завъртанията, крещеше: 
„Кажи на твоя прител да спира да се 
върти, че ще се удари в земята, много е 
ниско“, а аз не му обръщах внимание и 
повтарях по радиостанцията: „265, 266, 
давай, Хорацио!“.
Един от най-мащабните проекти, в 
който Весо е участвал, е Search Africa. 
Няколко пилоти плюс снимачен екип от 
девет човека прекосяват заедно Черния 
континент от Египет до Южна Африка. 
Групата обикаля 11 държави в търсене 
на нови места за летене. „По време на 
пътуването из Африка събрах много нов 
опит, нови познания за живота, култу-
рата и природата. Да видиш как живеят 
тези хора, да летиш над огромни оран-
жеви дюни, да наблюдаваш дивите 
животни, които галопират пред теб е 
невероятно преживяване, което ще 
помня до края на живота си.“ Не липс-
ват и трудности – Весо за малко да не 
успее да влезе в Намибия, защото не си е 
подсигурил предварително виза, но с 
малко помощ от българския посланик 
там нещата се уреждат. В знак на при-
знателност Весо му прави подарък – 
полет с парапланер над любимата му 
местност в Намибия.
Един от най-трудните и същевре-
менно незабравими моменти и в без 
това пълния с приключения живот на 
Весо Овчаров е опитът му да постави 
световен рекорд по превъртания чрез 
вече познатата фигура infinity tumbling.
След десет минути му задавам отново 
въпроса за най-невероятното приклю-
чение и той отговаря: „Направих скок 
от огромен хеликоптер в Перу точно 
над столицата Лима. Гледката и 249-

те превъртания, които успях да 
направя на 3500 метра, определено ще 
останат завинаги в съзнанието ми.“ За 
съжаление опитът му за световен 

рекорд се оказва 
неуспешен, Весо 
така и не успява да 
подобри извънзем-
ното постижение 
от 281 завъртания  
на своя добър прия-
тел Хорацио.
Има и наистина 
страшни моменти, 
когато животът му 
буквално виси на 
косъм.
„Веднъж паднах в 
джунглата в Брази-
лия. Снимах от въз-
духа и изпуснах 
контрола над кри-
лото… Приземих се 
аварийно в истинска 
тропическа гора без 
никакъв изход. Навсякъде около 
мен беше пълно с отровни паяци, 
змии и насекоми. Беше истинска 
борба на живот и смърт без капка 
вода. Гледах отровните гадинки 
около мен и се молех колегите ми 
да ме открият. Това май бяха най-
дългите четири часа в живота ми. 
Добре, че всичко завърши с хепи-
енд, защото иначе нямаше да 
можем да си говорим сега.“
Весо не ходи на фитнес, за да се 
поддържа във форма. „Когато 
практикуваш спорт като парапла-
неризма, нещата се случват от 
само себе си. Редовното летене 
поставя тялото в динамична 
среда и по-голямата част от мус-
кулите са натоварени по време на 
целия полет. В един моменет 
„изкуствените“ физически упраж-
нения в зала стават ненужни. За 
да се поддържам в кондиция, 
просто гледам да летя колкото се 
може повече. Многото пътувания 

и проекти също не ми 
оставят време да наде-
белея (смее се). 
Относно храненто 
вече съм сигурен в 
едно. На моя организъм 
му е комфортно, 
когато храната е 
оскъдна, но качествена. 
Отдавна не ям лаком-
ства и на корем.“
Весо е от този тип 
хора, които мразят и в 
червата спокойстви-
ето и уседналия начин 
на живот. Сноубордът 
е първият спорт, в 
който се влюбва. Все 
още намира време, за 
да покара в дълбок сняг 
с приятели. Отскоро 

практикува кайт сърф и скай дай-
винг: „Ако не летях, щях да карам 
сърф на големи вълни, да се хвър-
лям от скали. Такива екстремни 
неща, които ме карат да се чувст-
вам жив. Не си представям да седя 
цял ден пред компютъра в офис, 
честно.“
След като заедно с Хорацио напра-
виха акрошоу демонстрация на 
уменията си до НДК пред изуме-
ните погледи на софиянци, в 
момента Весо се подготвя за 
новите си проекти. Те включват 
участия в състезание и демон- 
страционо шоу в Китай, след 
което идва ред на нов опит за све-
товен рекорд и заснемане на доку-
ментален филм. Това ще се случи в 
Пакистан, където той и неговите 
колеги трябва да се изкачат на 
7800 м надморска височина само по 
термики. Нормално, нали още в 
началото ти казахме, че животът 
на Весо е пълен с приключения. j  
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Време за парти
Най-големият моден онлайн клуб за пазаруване в 
Централна и Източна Европа Fashion Days стартира 
серия от плажни партита в най-популярните черно-
морски клубове. На събитието в Bedroom в Слънчев 
бряг стилистите на Harper’s BAZAAR представиха на 
гостите чисто новата селекция дрехи, обувки и аксе-
соари от актуалните предложения в сайта на Fashion 
Days. Всички желаещи получиха лична консултация 
как да усъвършенстват своя индивидуален стил в уни-
сон с най-новите модни тенденции. Фешън маратонът 
продължи в клуб Alepu на къмпинг „Корал“, Flora 
Beach в Аркутино, Mood в Лозенец, „Антураж“ в 
Обзор, „Хоризонт“ и La Playa във Варна. За остана-
лите без почивка като нас остава да следим еже-
дневните намаления до 70% на марки като Calvin 
Klein, Puma, Ray Ban, Porsche Design и много други.

Fashion Days е на www.fashiondays.bg

ПРОМО

Най-добрите 
места за 

летене у нас
сопот
Шумен

витоша

Най-добрите 
световни 
локации

органя  
(Североизточна Испания)

чикамонча  
(Колумбия)

икике  
(Чили)

Небето трябва да стане 
твой дом, а земята да 

ти се струва чужда.

весо се опитва да 
подобри рекорда по  
infinity  tumbling  
край лима, Перу


