
Едни от първите ми детски спомени са свързани със Световното първенство 

по футбол през 1994-а година, когато националният отбор на България 

постигна най-големия успех в историята си – класиране на полуфинал и след 

това мач за третото място. Още помня как навивахме часовниците за 03:00 

часа сутринта, за да гледаме първия двубой с Нигерия. И колко лоши бяха 

дните до втората среща, след като африканците ни победиха с 3:0. Но 

детското ми сърце не спря да вярва в своите герои. За мен те не бяха 

измислени, не бяха Батман, Супермен или някой друг от комиксите, а реални 

– Христо Стоичков, Трифон Иванов, Емил Костадинов…  

Имахме прекрасно детство, аз и моите приятели от квартала. Когато бяхме 

първа смяна в училище, прибирахме се да напишем домашните и веднага към 

поляната, подритвайки топката. А там ни чакаха четири камъка, които 

играеха ролята на четири греди за футболни врати. И така до залез слънце. 

Когато бяхме втора смяна, ситуацията се променяше съвсем леко – футбол 

сутринта, след това на училище.  

Всеки човек е уникален и различен. Всяко дете има своите мечти, които се 

зараждат по различно време. На 35 години съм, вече не помня кога точно се 

зароди моята – да бъда футболист. Тя се засили още повече, когато баща ми 

ме заведе на стадион „Васил Левски“, за да посрещнем прибиращите се 

победоносно от САЩ герои на България. Помня морето от хора по 

„Цариградско шосе“ и препълнените трибуни. Помня, че не заспах вечерта 

след събитието, защото успях да изляза на пистата и да бъда на метър от Ицо 

Стоичков и Боби Михайлов. И до днес съм благодарен на татко, че ми подари 

този спомен. Спомен за цял живот!  

Записах се да тренирам футбол в кварталния отбор – ФК Люлин, София. 

Настръхнах, когато отворих вратата на съблекалнята за първи път. Там, на 

старата дървена пейка ме очакваше моят зелено-бял екип. Още в края на 

първата тренировка имаше мач между нас, новобранците и батковците от по-

голямата възрастова група. Завърши 1:1, а аз вкарах гол, при който промуших 

топката между краката на вратаря. Цецо, мисля че така се казваше, много 

висок, с големи ръце.  

Похвалих се на всички у дома. Изкарах кратко време във ФК Люлин, а майка 

ми държеше да наблягам основно на уроците. Нормално, дълги години тя 

преподаваше в едно от кварталните училища. Там бях перфектен. Обичах 

най-много литературата и физическото възпитание, разбира се. Часовете по 



физкултура минаваха на един дъх и предимно на асфалтово футболно 

игрище. Колекционирах спортни вестници, списания, книжки… Изрязвах 

снимки, лепях в тетрадки, водих си статистика на любимите отбори – у нас и 

от чужбина. Футболът неизменно беше част от ежедневието ми. След ФК 

Люлин, тренирах и във ФК Обеля. Бях близо до школата на ЦСКА, но по 

една или друга причина нещата не се получиха.  

„Кариерата“ ми на футболист завърши преди да е започнала и така голямата 

ми мечта угасна. Трябваше ли да се разочаровам и предам? Не! Когато не 

постигнеш нещо толкова желано от теб, вдигаш глава и се насочваш към 

следващата цел. След завършване на гимназията желанието ми беше да съм 

свързан с любимия ми спорт под някаква форма. И така, както често се 

случва – нереализираните футболисти намират своя пристан в спортната 

журналистика. Започнах да следвам и имах шанса почти в началото на пътя 

ми към висшето образование да работя във вестник. Сграбчих този шанс 

здраво и давах най-доброто от себе си. Попивах всичко от опитните в тази 

сфера хора, които много ми помагаха. Във вестниците се работи по макет за 

всяка страница. На него се вижда как ще бъдат позиционирани новините и 

снимките, колко дълги ще са заглавията и текстовете като символи. Преди 

печат получаваш готовата страница на принтиран лист хартия. Помня, 

взимах я с мен вечерта, на прибиране към дома. Гледах я и препрочитах 

десетки пъти по пътя. Вълнението беше огромно. Особено, когато видиш 

името си под заглавието на „челото“, на водещата новина.  

Парите наистина не са всичко. Често пъти в живота ни се налага да взимаме 

важни решения. Преди да започна в медиите, веднага след гимназията, аз 

започнах работа в склад. Със сигурност не е мечтана професия за млад човек, 

който тепърва поема по своя житейски път. Да, получавах добра заплата. 

Имах независимост. Но тръгвах към склада с нежелание и нямах търпение 

работният ден да приключи. Дойде предложението за назначение във 

въпросния вестник, където щях да получавам половината от парите, които 

получавах месечно на моментната си работа. Реших го – ще гоня втората си 

мечта, след като не успях да постигна първата, ще стана спортен журналист и 

ще съм добър в това!  

Сега, на 35 години, аз се наслаждавам на 14-ата си като такъв. Наслаждавам 

се, защото всяка сутрин тръгвам към редакцията с желание и усмивка. И не 

гледам часовника си с нетърпение работният ден да е към края си. Няма по-



хубаво от това професията да бъде и твое хоби. Да, трудности не липсваха. 

Не липсваха нерви, стрес, лоши моменти, провали… Но, когато си твърдо 

решен, когато мотивацията ти е на високо ниво, когато се трудиш, развиваш, 

когато слушаш далеч по-опитните и се слееш с дадена медия – независимо 

дали вестник, списание, електронен сайт, нещата рано или късно ще се 

получат. Вече повече от 8 години съм главен редактор на първия българския 

спортен сайт topsport.bg. През миналата година екипът ни получи наградата 

на СБЖ (Съюз на българските журналисти) за „Електронен сайт на 2020-а 

година“. Взех я в ръцете си и просто си… отдъхнах силно. Сякаш огромна 

канара падаше от плещите ми, както каза Христо Стоичков при вдигането на 

„Златната топка“. „Успях!“, помислих си при получаването на почетния 

плакет и грамотата. Погледнах от трибуната – залата пред мен беше пълна с 

големи имена в българската журналистика. Като цяло, не само в спортната. 

Получихме техните аплодисменти, признание и усмивки. Не аз! Моят екип и 

аз! Помнете, е нищо без верни приятели и колеги. Когато сме като едно цяло, 

успехите ще дойдат. Погазете егото си и дайте път на отбора! Така трябва да 

бъде и в спортовете, които не са индивидуални, в журналистиката, във всяка 

една професия. Това не е клише, това е самата истина.  

 

Разказах ви историята ми с възможно най-малко думи. Детето, което не спа, 

след като беше на метър от Христо Стоичков, Борислав Михайлов и 

останалите легенди на българския футбол на пистата през 1994-а година не 

стана футболист. Но след угасването и на последната искрица за тази му 

мечта, веднага драсна клечката, за да запали следващата. И да превърне тази 

нова искрица в „вечен огън“, като този от Олимпиадата. Детето стана мъж, 

който има възможността сега да е близо до всеки един от героите си, с които 

израсна. Да става с усмивка, работният му ден да минава като миг, а вечер да 

заспива лесно, с чиста съвест и доволен от своя живот.  

Гонете мечтите си, борете се и не спирайте да вярвате! Ако не успеете 

веднъж, продължавайте напред. Рано или късно, трудът и упоритостта дава 

резултат и мечтите се сбъдват. Бъдете сигурни в това…  


