На 14 октомври 2021 г. ми бе предложена възможността
да се запиша за едноседмичен космически лагер в
Хънтсвил, Алабама, САЩ. Смятайки това като възможност,
която се дава веднъж в живота, аз се възползвах от
момента и година по-късно (на 7 октомври 2022 г.) започна
моето пътешествие до другия край на света.
 Как точно стана това?
Поради тежките условия на пандемията космическият
лагер беше на прага да затвори вратите си за неопределен
период от време, но благодарение на компаниите, които
имат пряки връзки с лагера, и тяхното спонсорство той
остана отворен за посетители. Една от тези компании е
Honeywell, в която работи майка ми. А една от
привилегиите да работиш за Honeywell е, че техните деца
могат да участват в космическата им програма. Разбира се,
не всичко мина по мед и масло. Реалната дата, на която се
очакваше да пътувам, беше 26 февруари 2022 г., но отново
поради сложните обстоятелства, причинени от COVID-19,
датата беше изместена напред. И така стигаме до
октомври, където, за щастие, нищо не се обърка.
 Какви са изискванията да се запиша за
космическата програма?
- Трябва да имате родител, който да работи за Honeywell.
Ако все пак сте заинтересовани в подобни програми, но
родителите ви не работят в компании, които предлагат
такива оферти, бих ви препоръчал да направите свое

собствено проучване, защото голяма част от децата, които
присъстваха на легера, бяха записани под "семейния
пакет", който им предлага да се запишат заедно с
родителите си и да преживеят една седмица в лагера.
Макар че този пакет найвероятно се предлага само за
американци с деца под десетгодишна възраст. - Трябва да
сте под/на 18 години. Тази година обаче това правило
имаше изключение. Понеже едно от децата, което се беше
записало, навърши 19 г. малко след като отмениха
първоначалната дата на посещението, но беше допуснато
да участва. Ако имате медицински проблеми или
физически немощности, това изобщо няма да е от
значение. Космическият лагер поема грижа за всички!

 Защо трябва да съм под/на 18 години, за да участвам
в програмата?
Нямам точен отговор на този въпрос, но моите
предположения са, че доста от съораженията са създадени

за тийнейджъри, а също и че огромна част от персонала е
между 20-25 години и най-вероятно не могат да се
сближават с участниците.

Често задавани въпроси:
 Как беше престоят ти и къде пренощува?
Как: Престоят ми мина добре, като научих много нови
неща, завързах нови приятелства и посетих континент, на
който не съм бил преди!
Къде: В лагера имат сгради, които служат като общежития.
Там пренощуват всички деца, юноша и дори част от
персонала. И също така си има определени правила:
- Нямаме право да ходим из стаите на останалите хора,
независимо дали ги познаваме или не;
- Мъжете и жените са разделени в различни стаи; Нямаме право да вдигаме врява, особено след 11 часа;
- В 11 часа настъпва изключването на светлините (Lights
Out);
- След 11 часа са забранени всякакви активности извън
твоето общежитие.
• Колко души можете да бъдете в една стая/едно
общежитие?

Зависи от леглата. В моята стая имаше седем легла, но
бяхме шестима души. Имайте предвид, че стаите не са
особено огромни, но и няма да стоите в тях през поголямата част от престоя ви.
Искам само да вметна, че ако някой някога реши да се
записва на подобен лагер никога да не очаква огромни
удобства и 5-звездна храна. Това не е почивка или място
за отдих! Не оставяйте на някакви незначителни
неудобства да съсипят преживяването ви!

Ето така изглежда сградата, в която пренощувах, отвън. За
мен лично наподобява на револвер, но мои близки я
определиха като огромна ракета с шест двигателя :)

А ето как изглежда отвъртре.

• Как беше храната?
Достатъчно добра. Доста характерна за щатите - хот-дози,
бургери и пици, но все пак имаше и бар за салати.
Отново заявавам, че удобствата и храната не трябва да са
главното нещо, което да ви направи впечатление при
подобни лагери, и макар да не съвпадат с вашите
стандарти, не означава, че трябва да ги пренебрегнете,
защото не много хора могат да си позволят тези две неща
всеки ден.

• Колко дълго стоя там?
Една седмица.

• Колко души бяхте?
Трудно е да се каже - 65, може би 70. Всички бяхме
разделени по 6 отбора. Аз бях от отбор Endurance
(Издръжливост), който се съдържаше от 14 души (имената
на отборите са избрани предварително, като други имена
включваха Confidence, Determination, Focus, etc.).
• Как/Какви бяха хората там?
С различни култури и възгледи. Бяха страхотни.
Представете си, ако съберете куп интелигентни хора от
различни точки на света на едно място. Това бяха те.
Имаше голямо разнообразие от млади таланти.
• Какви активности прави там?
Винаги варираха. Някои съдържаха повече умствена
отколкото физическа работа, а други изискваха добра
комуникация и отборна работа. Няма да навлизам в
подробности за всички активности, които съм извършил,
но ще спомена за трите незабравими за мен.
1. Първата, и лично за мен най-любимата, е симулацията в
космическа совалка.
Мисията е следната - с космическа совалка трябва да се
направи смяна на екипажа в Международната космическа
станция и да се върнат обратно на Земята. Отборът ни е
разделен на три групи. Група едно отговаря за наземното
управление (или както обичаше да му вика един индиец от
моя отбор - група едно работи като колцентър); група две
играе ролята на екипаж в Международната космическа
станция. Аз бях част от тази група и участвах като учен; и

група три бяха пилоти и екипаж на космическия кораб
(Enterprise), който трябва да направи прехвърлянето на
МКС. Преживяването беше неописуемо. То пробуди много
емоции и сближи цялата ни група още повече. За жалост,
не откривам думите, с които мога да опиша това
преживяване, затова ще оставя на снимките да развият
вашата фантазия.

Група 1. Наземното управление/Колцентърът (от ляво
надясно можете да видите част от моя отбор - Arnavi
Joshi, Sofia Roman Garrastazu, Ignacio Canay, Soham Rane,
Martin Alvarez и Rohan Narayan)

Група 2. Екипажът на МКС EVA (Extravehicular Activity)
симулация

Първи инженер на втора група (Eva Katerina Nestor)

Втори инженер на втора група (Andrea Meléndez Medina)

Група 3. Екипажът на космическата совалка Enterprise

Главния ни пилот (Mateo Rodriguez)

Втори пилот/помощник-пилот (Adam Gilbert Dudebout)

Помощен екипаж (Marcos Headley Jr. отляво и Julien
Javillonar отдясно)

Не успях да открия много снимки на себе се по време на
тази активност, но можете да ме видите след
прехвърлянето ми на совалката и успешното и кацане.
Всичко, разбира се, беше симулирано, но совалката е
истинска.

(Аз съм първият от ляво надясно, а човекът до мен е
вторят учен от втора група - Landon Colon)

2. Втората незабравима активност за мен изискваше всеки
един от отбора ни да се изкачи на 10-метров кол, след като
стигнеш върха трябва да се завъртиш на 180 градуса и да
докоснеш въженцето.

3. И трета, но не на последно място, е авиационното
предизвикателство (Aviation Challenge).
Предизвикателството изисква да пилотираш изстребител
(отново, това е само симулация) и с помощта на отбора ти
да бомбардирате скривалищата и бомбоубежищата на
противниците.

Също така имах честта да видя и чуя човека, който е
пътувал 5 пъти в космоса и се е върнал напълно невредим
- легендата Робърт "Хут" Гибсон (Robert "Hoot" Gibson).

И даже успях да си направя селфи с него :)

Направих, изживях, почувствах доста неща, докато бях в
Америка.

Имаше и доста неща, които не успях да преживея.

Но над всичко аз си прекарах страхотно и ако на някой
някога му се предложи подобна възможност бих ви
препоръчал да я приемете с отворени ръце.
Благодаря на Honeywell, че направиха това пътуване
възможно, и на всеки един от моя отбор - Rohan Narayan
от Индия, Soham Rane от Тексас, САЩ, Julien Javillonar от

Финикс, САЩ, Adam Gilbert Dudebout от Аризона, САЩ,
Mateo Rodriguez от Аризона, Martin Alvarez от Чили, Arnavi
Joshi от Швейцария, Sofia Roman Garrastazu от Пуерто Рико,
Andrea Meléndez Medina от Пуерто Рико, Marcos Headley Jr.
от Аризона, Ignacio Canay от Аржентина и Eva Katerina
Nestor от Румъния. Благодаря ви от все сърце! Вие бяхте, и
съм сигурен, че все още сте, страхотни!
Написано от Калоян Атанасов Тодоров

