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1. Защо се чества 12  април? 

На този ден през 1961 г., човек на име Юрий Алексеевич

Гагарин излита от космодрума Байконур, а от това 

излитане остава в историята на човечеството. 

Корабът му прави една пълна обиколка около Земята 

с продължителност 1 час и 48 минути. От тогава насам 

Юрий Гагарин става известен, а 12 април честван като 

международен ден на космонавтиката и авиацията.



2. Кой е първият български космонавт и кога е летял? 

На 10 април през 1979 година, е изстрелян в орбита около 

Земята космическия кораб “Союз - 33”, с международен екипаж. 

Командир на полета е Николай Руканишников и космонавт –

изследовател Георги Иванов.



3. Какво се случва по време на
полета?

Поради техническа неизправност, 

корабът 

не успява да се скачи “Салют – 6”: 

сближаването на кораба 

и орбиталната станция протича 

със скорост, по – висока 

от предвидената, поради което 

системата за управление включва 

коригиране на скоростта. По време 

на корекцията прогаря едната 

страна на горивната камера на 

основния двигател.



4. Първият човек стъпил на Луната

На 14 април 1969 г. на специална 

пресконференция, ръководството на 

НАСА оповестява решението си 

кацането на Луната да бъде 

осъществено по време на полета на 

Аполо 11 и неговия командир Нийл 

Армстронг да стане първият човек в 

света стъпил на лунната повърхност. 

Космическия кораб бива стартиран на 

16 юли 1969 г. Четири денонощия по-

късно е достигната окололунна

орбита. 21 юли (същата година) с 

думите “Една малка крачка за човека –

един голям скок за човечеството”, Нийл 

Армстронг оставя първите човешки 

следи по повърхността на Луната.



5. Първата жена летяла в Космоса

На 16 юни 1963 г. Валентина Терешкова

лети на борда на “Восток 6” и 

едновременно с това става първата 

жена и първото невоенно лице в космоса. 

Нейният псевдоним за полета е Чайка. В 

деня на полета, Терешкова е повишена 

от звание лейтенант в звание капитан.



6.  Лайка Лайка е първото животно – куче, полетяло в 

Космоса. Лайка е изстреляна на борда на 

съветския изкуствен “Спутник – 2” на 3 

ноември 1957 г. За огромно съжаление Лайка 

умира няколко часа след изстрелването. 

Макар и мисията да не е била успешна, името 

на Лайка ще се помни завинаги. 

На 11 април 2008 г. в Русия е издигнат малък 

паметник под формата на куче застанало на 

върха на ракета. 



Всеки от нас, от перспективата на Космоса, е
ценен. Ако едно човешко същество не е съгласно с
теб, остави го да живее. В стотици милиарди
галактики няма да намериш друго като него.

- Карл Сейгън
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