
Работен лист за Трета група 
 

Кой е бил той и какво е направил? 

   Георги Иванов  е роден на 02.07.1940 година в град Ловеч. 
Като ученик се занимава с парашутизъм. След завършване 
на военното училище в Долна митрополия през 1964 година 

със специалност инженер-летец и квалификация пилот, 

първи клас служи в Българската Народна Армия като стига 
до длъжност командир на ескадрила. На 01.03.1978 година е 
избран за космонавт във втората група от програмата „Интеркосмос“. 
Обучава се в центъра за подготовка на космонавти „ Юрий Гагарин“ в 
Звездното градче, Русия. 

Какви са постиженията му? 

   На 10.04.1979г. космическият кораб „Съюз-33“ е изстрелян в орбита около 
Земята. На борда му като част от международния екипаж е и Георги Иванов. 

Поради техническа неизправност космическият кораб не успява да се скачи с 
орбиталната станция „Салют-6“и е призeмен  от двамата космонавти след 
31 пълни обиколки около Земята и прекарани в космоса 1 денонощие, 23 часа и 1 
минута.  

 

ЗНАЕХТЕ ЛИ, ЧЕ... 

   Мисията е единствената в цялата история на космическите пътувания, 
при която космонавтите ръчно са приземили ракетата.  



С какво е запомнен? 

   Въпреки своя единствен полет, Георги Иванов прави България шестата 
държава, която е изпращала космонавт в открития Космос. Той самият е 
първият такъв на България и на Балканите, което го прави и национален 
герой. Удостоен е с висшето военно звание генерал-лейтенант  и награден с 
орден „Стара планина“ първа степен с мечове за изключителния му принос за 
развитието на космическите изследвания. Автор е и на две книги- „Полети“ 
и „Време за полети“.  

   На него принадлежи и неподобрен до днес световен рекорд, а именно по време 
на цялата мисия той остава спокоен и пулсът му не повишава нормата, дори 
когато мисията е прекратена и се налага да кацнат аварийно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Въпроси 
1. Какво се е случило през 1964година? 

   През 1964 година Георги Иванов завършва военното училище в Долна 
митрополия със специалност инженер-летец и квалификация пилот, 
първи клас. 

2. За коя програма е бил избран Георги Иванов? 

a) Аполо 
б) Интеркосмос 
в) Восток 1 

3. Оградете два факта, които са верни според текста. 
         а) Бил е първият космонавт на България и на Балканите. 
         б) Космическият му кораб успява да се скачи с орбиталната 
станция. 
         в) Космонавтите правят 31 пълни обиколки на Земята с 
космическия си кораб „Съюз-33“. 

     4. Намерете и запишете една дума, която е синоним на „медал“ – орден 

     5. Попълнете пропуснатите думи в изречението. 

     Георги Иванов прави България шестата държава, която е изпращала 
космонавт в открития Космос и е награден с орден „Стара планина“ първа 
степен с мечове за изключителния му принос за развитието на космическите 
изследвания. 

     6. Как бихте се чувствали, ако бяхте на мястото на Георги Иванов по време 
на ръчното приземяване на космическата ракета след техническата 
неизправност и защо? Отговорете със свои думи. 


