
МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЗАВЛАДЯВАНЕТО НА КОСМОСА 

 

Космическите постижения на България я определят като една от 

водещите космически сили в света през 20 век.  

На 10 април 1979 година в 20 часа и 34 минути московско време се 

осъществява полета на първия български космонавт Георги Иванов на борда 

на космическият кораб „Союз-33“ с командир Николай Рукавишников (1932-

2002).  

 

Георги Иванов и Николай Рукавишников 

 

Най-вълнуващото събитие в космическата ни активност е подготовката 

на научната програма и стартът на първия български космонавт.  

 

 

Полетът е изключително драматичен поради повреда на главния 

двигател. Не се осъществи скачване със станция Салют и завръщането на 

космонавтите на Земята е драматично. 

България е третата държава, изпратила храни в Космоса след САЩ и 

Съветският съюз, и първата, която създава космическа оранжерия. 
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Българската космическа храна се изготвя в Института по криобиология и 

лиофизация към БАН, под ръководството на акад. Цветан Цветков. 

 

 

Летец-космонавт Георги Иванов 

 

Александър Панайотов Александров е вторият български космонавт, 

летял на борда на съветския космически кораб „Союз ТМ-5“ към орбиталната 

станция Мир, заедно с командира на полета Анатолий Яковлевич Соловьов 

и бордния инженер Виктор Петрович Савиних. Мисията продължава от 7 до 

17 юни 1988 г.  

 

 

Вторият български космонавт Александър Александров 

 

За този полет е разработена обширна научна програма и съответен 

апаратурен комплекс за изследвания на космическата физика, дистанционните 

изследвания на Земята, космическа биология и медицина, 

микрогравитационните технологии и материалознанието. 

Приносът на двамата български космонавти Георги Иванов и 

Александър Александров е огромен както за България, така и за 

завладяването на Космоса в световен мащаб. Оригинален е научният подход 

при разработване на българска космическа апаратура.  

Едно от значимите научни постижения е програмата "България-1300”. В 

рамките на програмата са изведени в орбита два изкуствени спътника на 
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Земята с комплекс от българска научна апаратура за измервания на 

физическите параметри.  

 

 

Александър Александров, Анатолий Соловьов и Виктор Савиних 

 

През 1972 г. България извежда собствен прибор за изследване на 

космическа плазма. Така тя е 18 страна в света, която има своя апаратура в 

Космоса и сама провежда експерименти, 6 държава, която има двама 

космонавти, и 3 страна, която заедно с Русия и САЩ продължава да 

произвежда космически храни.  

България е изпратила два спътника и е извела в Космоса над 150 прибора и 

апаратури. Българска техника е участвала в повече от 500 международни 

космически експеримента. Върхът на българските космически изследвания е по 

време на полета на втория български космонавт Александър Александров през 

1988 г. Тогава България изпраща в Космоса 11 отделни апарата, с които след 

това дълги години работят космонавти и астронавти на космическата станция 

„Мир” и на Международната космическа станция (МКС). В момента на МКС 

работят български прибори за измерване на радиационната обстановка. 

Българска спектрометрична апаратура прави първите снимки с уникално 

качество на спътника на Марс – Фобос. Така България продължава да бъде 

сила в областта на космическите технологии. На базата на апаратурата, която 
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лети в Космоса, учените разработват холтер-система, която може да записва 

около 70 параметъра на човешкото тяло – кръвно налягане, температура на 

тялото и др.  

 

 

Георги Иванов заедно с Николай Рукавишников 

 

През 2016 г. се навършват 35 години от извеждането на двата 

български изкуствени спътника на Земята „България 1300” в Космоса; 

През 2017 г. – 60 години от първия изкуствен спътник на Земята и 45 

години от включването на България сред космическите държави; 

През 2018 г. – 30 години научната програма „Шипка” и полета на 

втория български космонавт Александър Александров; 

През 2019 г. – 150 години от създаването на Българската академия на 

науките, 50 години от създаването на Института за космически 

изследвания и технологии и 40 години от полета на първия български 

космонавт Георги Иванов. 

Видио за Георги Иванов и Николай Рукавишников може да гледате на: 

https://www.youtube.com/watch?v=BtnyYimfDVc 

https://www.youtube.com/watch?v=BtnyYimfDVc

