
 

 

 

Те вече са 

 студенти! 

        Сергей Корольов е създателят на 

съветското стратегическо ракетно оръжие 

със среден и междуконтинентален обсег и 

основоположник на практическата 

космонавтика. Неговите конструкторски 

разработки в областта на ракетната 

техника имат изключителна важност за 

развитието на съветското ракетно 

въоръжение, а в областта на 

космонавтиката имат световно значение.     

    В края на 1940-те и началото на 1950-те 

години Корольов работи по 

междуконтиненталните балистични 

ракети от Р-1 до Р-7 

    На 4 октомври 1957 година е изстрелян 

първият в света изкуствен спътник 

„Спътник-1“, който е изведен в орбита от 

ракета-носител Р-7. 

 

       На 12 април 1961 г. в 9 часа и 7 

минути (6 часа и 7 минути по 

Гринуич) московско време Гагарин 

излита от космодрума Байконур на 

космическия кораб „Восток 1“ с 

ракета носител Р-7. Първите му 

думи в открития Космос са 

„Поехали !“. Позивната на Гагарин е 

„Кедър“. Корабът прави една 

обиколка около Земята, с 

продължителност 1 час и 48 минути 

и се насочва за приземяване в 

Саратовска област. Приземяването е 

успешно извършено близо до 

спускаемия апарат.  

 

     Ръководител на първия полет на 

човек в Космоса е Сергей Корольов. 

"На нашата наука се падна честта да 

прокара пътя към космоса. Ще дойде 

времето, когато в космоса ще има 

пътнически, а след това и 

междупланетни съобщения. Много 

интересно е да се използват космически 

кораби за ретранслация, да се създаде 

отначало национална, а в бъдеще и 

световна система за телевизия и връзка. 

Би ми се искало всичко това да служи на 

всички народи." 

                               акад. Сергей П. Корольов Сергей Корольов и Юрий Гагарин 

Нашите герои       Доброслав Радев е  ученик в девети клас 

в ПГ „Акад. Сергей П. Корольов“. На 

27.08.2015 г. той стана европейски шампион 

по кикбокс  в категория до 57 килограма в 

стил киклайт на Европейското първенство по 

кикбокс за юноши и кадети, което се проведе 

в испанския град Сан Себастиян. В най-

важния мач в неговата кариера  победи с 3:0 

съдийски гласа Моше Ор Шарнаа от Израел. 

Добри стигна до финала след като смачка 

преди това унгареца Барнабас Ласло и 

италианеца Лука Пелицоли.  

     Какво е да си Европейски шампион? - 

Чувството да си Европейски шампион е 

неописуемо, то не се купува, трябва да се 

лишиш от някой неща и да хвърлиш много 

пот кръв и труд.  
     Как избра да се занимаваш точно с 

кикбокс? - Баща ми ме насочи към тоя 

спорт. 

     Имаш ли си любим предмет и учител 

в училище? -  Да, ще бъда ученик и 

всички са ми любими, но най-вече ме 

влече Английски език. 

      Какво ти дава спорта и какво ти 

отнема?- Спортът ме учи най-вече на 

дисциплина и на отговорност и единствено 

отнема време. 

 

На снимката: Доброслав Радев и Кирил 

Чакъров, неговия треньор 

(12 януари 1907 г. -  14 януари 1966 г.) 

 


