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Някои истории са прекалено истински, за да се разказват. 
Но аз реших да опитам.

Имах щастието животът да ме изстреля нагоре и да 
сбъдна голямата си детска мечта. Колко високо стигнах? 
Вие ще кажете, защото всеки си има своя Еверест. Знам 
само, че днес, когато погледна надолу, за да видя откъде 
съм тръгнал, все още ми се завива свят. 

Напоследък всички пишат. А за да не кажете, че 
футболистите пишат с краката си, аз избрах да направим 
тази книга със спортния журналист Владимир Памуков. 
Реално, ако има нещо, което той не знае за мен или за 
Четвъртите в света, то явно не си е струвало да го знае 
или просто... не е искал да го знае. Така че от мен разказа,  
а от Владо – писането. 

По някои теми за първи и най-вероятно за последен път 
отварям дума в „Историята“. Вярвам, че ще го оцените.  
Не спестих и не скрих нищо. Не се правех и на такъв, какъвто 
не съм. Това да не е книга за най-добрия човек, когото 
познаваме – такова бе и единственото изискване на Владо 
Памуков, преди да започна да разказвам, а той да пише.  
И смятам, че го спазих. Нещо повече – не се скарахме нито 
веднъж, докато работехме. 

Ако не сме се справили, се надявам поне да оцените факта, 
че имахме смелостта да опитаме. Ако пък сме успели... пак 
ще се намерят и такива, които ще ни оплюят. При мен  
е така – няма полутонове. Свиквайте и се забавлявайте! 

Това е моята истина, моята история.

Ваш: Христо Стоичков
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Барселона, 6 декември 1994 година. Вторник. Съдбата 
избра точно този ден да сбъдна мечтата на мечтите ми. В 
хотел „Хуан Карлос I“ в Барселона целунах страстно „Злат-
ната топка“ с гравираното на нея „Христо Стоичков“. И на 
мига се разплаках. Нямаше сила, която да спре сълзите ми. 
И странно – те напираха със същия порив на онзи момент, 
когато като дете за първи път ми казаха, че не ставам за 
футбол. Или когато на 19 години от телевизията научих, че 
„Христо Стоичков се изключва завинаги от спортното дви-
жение“ на тогавашната социалистическа България.

Никога в моята кариера не съм поставял индивидуални-
те призове над успеха на отбора. Никога! „Златната топка“ 
обаче е нещо много специално, нещо несравнимо. Мечтата 
по нея се настани в душата ми далеч преди старта на моята 
спортна кариера, още когато не бях даже и погледнал живо-
та в лицето. За мен, хлапето от Изтока, палавника с протри-
тите гуменки, захабената фланелка и охлузените колене, тя 
бе като най-голямата от звездите на нощното небе. 

Да, всеки един малчо мечтае – един да стане пожарникар, 
друг лекар, трети полицай, четвърти космонавт... А аз ис-
ках да стана велик футболист и да взема „Златната топка“! 
Представях си как един прекрасен ден ще прегърна моите 
славни кумири в най-великата игра на света. Но само с една-
та ръка, защото с другата ще съм гушнал „Златната топка“.

Мечти, мечти... Сега оценявам, че това е било много сме-
ло и лудо, даже и като мечта! Фантасмагория някаква, при 

(откъси)
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положение че България към момента вече има дори двама 
космонавти, но само един носител на „Златна топка“. И 
може би затова побелялото вече момче, което днес ви раз-
казва своята история, помни всяка минута от този 6 декем-
ври 1994 година. Денят, в който мечтата стана реалност. 

Бях едва на 28 години, но животът вече ме беше белязал 
като козината на далматинец – с черни и бели петна. И по 
трудния начин бях разбрал – много пътища водят към слава-
та, но повечето от тях са... в доста лошо състояние. Или поне 
тези, по които аз бях минал. Понякога дори имам чувството, 
че окей, животът върви и работи по точни правила, но на 
мен почти винаги ми се падат изключенията. 

Дори в скъпия ми и незабравим 6 декември 1994 годи-
на. В някои хроники го бяха объркали на 16 декември, но 
умишлено не ги поправих. Малка моя тайна. А и така си го 
чувствах някак потаен и по-близък този Шести декември. 
Казват, че денят си личи от сутринта, но и това явно не важи 
за мен. Веднага ви го доказвам:

Обикновено сутрин обичам да се поизтягам в леглото. 
Навик още от детството, който ми е останал и до днес. Пре-
броявам си кокалите и болежките. Разтърквам очи и се рад-
вам, че денят е пред мен. Отдавна съм си набил в дебелата 
глава, че всеки един ден трябва да се живее като последен, 
защото... наистина може да се окаже последен. 

Началото на Шести декември съвсем не беше по моя вкус. 
Жена ми Марияна, която се бе измъкнала по-рано от легло-
то, нахлу обратно в спалнята с телефонна слушалка в ръка. 

„Аранча Санчес звъни! – казва със странен фалцет в гла-
са. – Много важно било. Някакви френски журналисти ис-
кат днес спешно да те видят.“

Д-а-а... Откакто Бел е измислил телефона, никой не е дос-
татъчно далеч. Не можех да повярвам какво чувам! „Вди-
гане под тревога“ заради нахални франсета! И то журна-
листи! Лудница някаква. Французи досаждат на домашния 
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ни телефон! И то в годината, в която не бях псувал никого 
повече от френския рефер Киню. Този безпардонен мосю, 
който преди само пет месеца беше откраднал на България 
финала на световното в Щатите, като не ни даде чиста дузпа 
на полуфинала с Италия.

Почувствах се така, сякаш трябва да ходя на зъболекар. 
Но усмивката и целувката на Марияна, както и любезното 
гласче на семейната ни приятелка и тенис звезда Аранча 
Санчес Викарио обезвредиха бомбата. Трябвало спешно да 
ѝ помогна да направим заедно снимки за Коледа. Репортери-
те били профи, проверени и пристигнали специално за слу-
чая от Париж. Е, да, признава – били французи, което със 
сигурност нямало да ми хареса, но никой не бил съвършен. 
Ха-ха-ха! Милата Аранча изстрелва като асовете си на корта 
и други подобни лафове. 

Разбира се, беше излишно. На нея и братята ѝ нямаше как 
да откажа. А дори и сънен разбрах, че „гостите“ са абсолют-
ни медийни хиени! Какви да са други, щом бяха стигнали до 
мен по най-прекия път към момента?

Насрочих чрез Аранча среща на журналистите на „Камп 
Ноу“. Да ги видя предварително аз тези смелчаци. Поставих 
обаче условие – задължително да е след тренировката, за да 
не ме ядосат преди нея и съвсем да се изпокарам с Татко Йо-
хан. В тези дни отношенията ни с Кройф бяха като на баща 
с блуден, ама много блуден син. Но и за това по-късно. Като 
му дойде времето, както казваше Горския, известен също и 
като „Царя премиер“.

Кои бяха неканените френски сладури? Стефан Сен Рей-
мон – представи ми се репортерът, който водеше разгово-
рите с мен. Фотографът сякаш повече беше загрижен за си-
гурността на апаратите си. Тогава изобщо не предполагах, 
че мосю Стеф ще ми остане до живот в сърцето. Сега той 
работи за международния съюз на футболистите ФИФПро 
и понякога се виждаме и чуваме, не сме загубили връзка. 
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Но при всяка среща не пропускам да му припомням как на 
онзи Шести декември с фоторепортера се бяха изпънали 
като гвардейци пред стадиона. И още отдалеко, докато ги 
доближавах, усещах – на тръни са! И то яко. Тогава вече бях 
овладял отлично номера с маската, за който ви споменах. 

Не го знаете? Естествено, нали си е мой секрет. Не съм го 
патентовал, но го играя като за „Оскар“. Гледам лошо, уде-
белявам умишлено гласа си при повечето фрази, използвам 
кратки и насечени изречения. А за по-голяма убедителност 
пускам по някоя псувня, ако ситуацията го налага. Вътреш-
но може да ми е смешно или да съм в отлично настроение, 
но не го показвам. Това винаги работи и ме спасява и до 
днес. Има моменти, в които без маската просто щях да съм 
оглозган до кокал в днешни свят, в който хората повече се 
интересуват какво става в гащите на звездите, отколкото в 
душите им. И всеки щеше да влиза в личното ми простран-
ство с индиански вик или с бутоните напред. Но не им дадох 
този шанс. Но пасаран!

Без маската едва ли щях да опазя семейството и терито-
рията си от нахалници и разрушители. И заради едното име 
на „добро момче“ със сигурност щях да стана жертва на оне-
зи, за които хората под прожекторите са идеална мишена. 
Предложения за съвместен бизнес за милиони, за влагане на 
пари в „много печеливши проекти“ и често дори за открове-
ни щуротии. Именно по повод на такива люде любимият ми 
дядо Христо, мир на праха му, поклащайки леко глава, каз-
ваше: „Свят голям – шашкъни много! Пази се момчето ми...“

...
Купонът си вървеше, когато неочаквано Стефан ме помо-

ли да се отделим за минутка. Искал да ми каже нещо насаме. 
Явно уцели момента тоя пич и го последвах. Хиена, казах 
ви, надушвам ги аз!
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Заведе ме в един от апартаментите и ми показа голям 
червен сак. От него с ловкостта на фокусник бързо извади 
„Златната топка“. Този път обаче аз се изпънах стреснат. Ся-
каш ток мина през мен. 

„Твоя е!“ – каза тихо и веднага ме погледна в очите. 
Четири-пет секунди давах заето, докато дойда на себе си, 

и изкрещях: „Не, не! – Сложих пак маската и атакувах: – Без 
такива финтове! Какви постановки ми разигравате? Научих 
ви вече номерата! Знам също, че преди два дни сте снимали 
с тази топка и Малдини, и Баджо!“ Блъфирах, естествено. 
И то яко! А за по-голяма убедителност му обърнах гръб, 
тръгнах към вратата и изрекох високо през рамо: „Снимки с 
Госпожица Златна няма да има!“

Стефан обаче реагира по-бързо от защитник в Примера 
дивисион. Мина пред мен, застана, разперил ръце в рамката 
на вратата, и занарежда: 

„Моля те, ще ме уволнят, ако се върна без фотосесия! А 
изтече ли информация кой я печели, съм аут отвсякъде, чо-
вече! Веднъж вече се случи и сега ме предупредиха, че ако 
се повтори, ще го отнеса. Аз и никой друг! Ще ми бият дуз-
пата веднага, моля те, Христо!“

Помня всяка негова дума от онзи момент. Тактиката му 
успя, напипа ми слабото място мосю Стеф. И така мина под 
радара. Върнах се при „Златната топка“. И тогава... Тогава 
като светкавица ми проблесна моето име, гравирано върху 
трофея. Протегнах бавно ръце. Поех Мечтаната внимател-
но като бебе. И я целунах така, както бях го правил само с 
дъщерите си в родилното. И сълзите тръгнаха. Трябваше да 
ме видите тогава. Камата, Биткаджията, Матадора... Да бе, 
да! Едно пораснало вече момче така се беше размекнало и 
прегърнало с две ръце мечтата на живота си, че от стискане 
нямаше как да си избърше сълзите дори.

Тогава още не осъзнавах, че към онзи момент бях едва 
шестият футболист от Изтока, заслужил най-голямата 
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индивидуална награда в историята на най-великия спорт. 
Христо Стоичков – България! Наскоро Чехословакия и 
СССР се бяха разпаднали като държави и в този момент от 
бившия социалистически блок реално само моята родина и 
Унгария бяха на златната карта. 

Но каква статистика, моля ви се? Емоциите ми в този мо-
мент можеха да захранят няколко електроцентрали. Едно е 
да имаш голяма мечта, но съвсем друго е да я изживееш. 
Спирам дотук, защото дори и сега ми засяда буца в гърлото, 
като си спомням онези мигове. А и в момента не сме заедно, 
за да плача, а да ви разказвам, нали?

На финала на пиесата в „Хуан Карлос I“ грабнах „Злат-
ната топка“ с думите, че повече няма да я дам на никого. И 
Стефан пак ококори очи. Пореден обрат в този инфарктен за 
него ден, в който с фотографа сутринта излезли в различно 
време от хотел „Меридиен“, като и единият, и другият си 
мислел едно и също – „колегата ще вземе сака“. Така „Злат-
ната топка“ на стойност около 30 хиляди евро останала в 
стаята и се наложило после да бягат като луди по популяр-
ната „Ла Рамбла“, за да я спасяват. Добре, че поне са били 
бързи, защото при толкова футболни фенове в Барселона 
днес някой водопроводчик, електротехник или мъж на ка-
мериерка от хотела можеше да се радва на „Златна топка“ 
или на... пари от нея.

В крайна сметка Аранча се намеси в стил „гейм, сет и 
мач“. Рязко издърпа трофея от ръцете ми и бързо го върна 
на Стефан. Каза „Стоп!“ и раздаде по една целувка и на два-
ма ни. „Финита ла комедия.“ Какъв ден само! Изобщо не си 
личеше от сутринта. Както впрочем и почти всичко в моя 
досегашен живот.

Разбрахме се, че ще кажа новината само на Марияна. На-
правих го по начина, по който тя ми бе съобщавала, че е бре-
менна. С целувка и с прошепване в ухото. Не направихме 
купон, дори напротив. Вкъщи беше необичайно тихо. Цяла 
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вечер само се прегръщахме нежно и си разменяхме целувки. 
Никога няма да забравя – в първия момент, когато ѝ казах 
новината, Марияна ме прегърна, разроши ми косата и про-
шепна: „Успя! Нито за миг не съм се съмнявала! И, знаеш ли, 
сега вече те искам по-спокоен...“. И двамата бяхме наясно, 
разбира се – това няма как да стане. Но в името на момента 
аз ѝ го обещах. А заради обета за мълчание шумно празнен-
ство, естествено, нямаше как да има. Вечерята мина вкъщи – 
семейна, тиха, на свещи и с бутилка червено вино. На деца-
та не казахме нищо. Бяха малки, но въпреки всичко имаше 
опасност да се похвалят още утре на приятелчетата си. 

...
Имаше и един-единствен негативен кадър, който мина за 

миг през главата ми – споменът как ми откраднаха „Злат-
ната топка“ през 1992 година, когато медиите на Силвио 
Берлускони раздвижиха пипалата си и като октопод при-
дърпаха трофея в посока Марко ван Бастен, играещ тогава 
в „Милан“ на Дон Силвио. Веднага искам обаче да поясня – 
Марко е велик футболист и човек, на когото светът отдавна 
е „отдал чест“. Берлускони също е екстра класа играч! А при 
такъв тип истории като през 1992 година какво се казва? 
„Нищо лично“, нали? Какво друго?

Коронацията мина в огромно студио на „Канал плюс“. 
Директно излъчваха Ефир 2 на държавната телевизия в 
България и испанската ТВ3. Новината, че българин е номер 
едно обаче първи и сензационно съобщил точно 58 минути 
преди церемонията Канал 1 на БНТ. Как? Конкуренцията е 
велика сила. От българския вестник „Труд“ помолили орга-
низаторите да им дадат резултатите по-рано, защото заради 
големия си за страната тираж имали ранен график на печат. 
И французите го направили. Защо ли? Гугъл още не бил ро-
ден, интернет не владеел света и „утрешният брой“ на вест-
ника нямало как да изпревари телевизията.
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Грешка! От „Труд“ дали на Канал 1 класирането и точки-
те на призьорите малко след 8 вечерта. И така в 20 часа и 32 
минути на 20 декември 1994 година първо в България съоб-
щават официално, че българинът Христо Стоичков е носи-
тел на „Златната топка“. Водещият на емисията Красимир 
Минев обявява дори резултата – 210 точки и рекордна в ис-
торията преднина пред втория – италианският идол Роберто 
Баджо бе със 136 вота. От този момент обаче в журналисти-
ческата гилдия у нас се оформят два лагера, които и до днес 
не се харесват особено. От едната страна е екипът на Ефир 2 
с предимството на директното предаване, а от друга – мом-
четата от Канал 1, които ги обаче изпреварили с новината. 
Така се случило всичко – все пак едно е преди две! 

По време на награждаването в публиката се вееха българ-
ски знамена, избухваха аплодисменти и емоции. За да зарад-
вам не само сънародниците си, но и милионите фенове на 
„Барселона“, казах със „Златната топка“ в ръце на каталун-
ски: „Вече е наша!“

Така официално и през парадния вход влязох в Клуба на 
гигантите в най-великата игра. Нещо повече – бях единстве-
ният там, на когото като малък на два пъти са казвали, че не 
става за този спорт. Единственият с официална забрана от 
държавната власт да играе организиран футбол. А, да, и още 
нещо – също и единственият, на когото се е налагало да рита 
под фалшиво име в селски групи. 

Въпреки всичко това – успях! А онези, които в годините 
заставаха на пътя ми, ги пращах в тъча. Някои даже в аут. 
Пробих благодарение не само на моя характер, но и със си-
лата на съотборниците ми, с тоталната подкрепа на семей-
ството и на приятелите. И не на последно място с помощта 
на Нейно величество Съдбата.

Имаше и една екстра в този мой триумф – оформих злат-
но каре за историята. До този момент само трима бяха пече-
лили в комплект „Златната топка“ за играч №1 на Европа и 
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„Златната обувка“ за топ стрелец на континента. Славният 
Еузебио, фамозните Герд Мюлер, Марко ван Бастен и... вече 
моя милост. Момчето, което никога не спря да вярва, че фут-
болът може да го отведе най-далеч в живота. 

В Париж Мистер, както винаги съм наричал Йохан 
Кройф, ми каза първи за въпросното „златно каре“. Напра-
ви го веднага след като ме прегърна и ми честити най-голя-
мата награда, която той, вездесъщият Летящ холандец, бе 
завоювал цели три пъти в кариерата си. Държа се наистина 
страхотно, и то в момент, когато вече се въртеше мелницата 
на онзи единствен хладен период в отношенията ни, про-
дължил около 8 месеца.

И да ви предупредя – не се изненадвайте, че цифрата 8 
върви постоянно с мен през годините. Това си е карма. Ще 
го разберете. А колкото до тези тежки осем месеца – тогава 
и двамата за първи път имахме различни виждания за чу-
кащите на вратата промени в „Барса“. Бих добавил също и 
интереси за нашите кариери и въобще за бъдещето ни в този 
велик клуб. Но в случая най-важното за мен беше, че на 28 
години вече гледах на живота от моя мечтан връх. 

...
Времената, преди да получа билет към славата, не бяха 

трудни. Те бяха... отчайващо трудни. Роден съм на 8 фев-
руари 1966 година в Пловдив. Израснах в обикновено, или 
както го наричаха – средностатистическо семейство в тога-
вашната социалистическа държава. Майка ми Пенка и баща 
ми Стоичко са имали куража да изгледат 3 деца в период, в 
който нямало опасност хладилникът ти да остане празен, но 
пък за екстри в живота било нереално даже и да се мечтае. 
С по-голямата ми сестра Петя и моя по-малък брат Цанко 
обичахме да ходим в близкото село Ясно поле, защото там 
баба и дядо не само ни глезеха, но и си затваряха очите за 
всички наши лудории. 
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Бях големият любимец на дядо ми Христо, на когото съм 
кръстен без никакви полемики или колебания. В един пери-
од той се опитваше да не показва така явно пристрастието 
си към мен пред фамилията, но с времето се отказа, защото 
то можеше да се види от самолет. Замирах, когато ми гово-
реше за живота – за честта на мъжа, за приятелството, за ха-
рактера, за нещата, от които трябва да се пазя. От него се на-
учих винаги във важните моменти да гледам човека срещу 
мен в очите. И през годините така се опитвах да разкодирам 
хората. Започне ли някой да върти очи и да търси с поглед 
нещо около мен – внимавай! Измамата чука на вратата.

Баща ми, светла му памет и на него, е бил вратар на 
„Спартак“ (Пловдив), но дядо Христо го спрял от футбола 
след поредния получен удар от съперник в главата. Ситуа-
цията с мен обаче беше „друга бира“. Постоянно ме насър-
чаваше за кариера и разпалваше мечтите ми. Често спореха 
с татко на тема: „Какъв наивник трябва да си, щом искаш да 
си вратар в игра, в която блестят голмайсторите?“. Плочата 
се въртеше в стил „Кое е първо – яйцето или кокошката?“. А 
понякога имаше и странни отговори на вечния въпрос като 
например: „Петелът!“.

Да, след тези техни спорове, попитайте ме дали някога 
съм мечтаел за вратар? Не искате да задавате отговори? Пра-
вилно. А ляв бек, какъвто е играл в ниските дивизии чичо 
ми Христо? Да ви призная – случи ми се. Като новобранец в 
ЦСКА за два-три мача, но тогава бях готов да скоча дори в 
празен басейн, само и само да ме пуснат в игра. Ляв бек! Да, 
но в ЦСКА. Много яко! Е, като начало, разбира се. 

Изобщо не се въодушевих така обаче във втория ми период 
в „Барса“, когато през ноември 1997 година ми наложиха 
веднъж да играя на този пост, и то в „Ел Класико“. В мача 
на мачовете! Тогава един холандец се правеше на Ван Гог 
във футбола и в тежкото си умопомрачение ме пусна ляв 
бек срещу „Реал“ в Мадрид. Спечелихме с 3:2, но разбрах 
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не от първа ръка, а от първо коляно какво е пирова победа – 
скъсах менискус. Нека обаче не скачаме във времето. Ще ви 
разкажа по-нататък и за въпросната персона Ван – „герой с 
отрицателен тип очарование“, както казват в киното за ло-
шите в сценария на филма. Сега още сме на старта на моята 
история, а и надявам се не бързаме за никъде, нали?

В България безценни навремето бяха апостолите на 
спорта. Така наричаха треньорите, които обикаляха улици 
и училища, за да селектират за школите децата, хванали 
окото им за една или друга дисциплина. Така ме откри за 
футбола и Огнян Атанасов от пловдивския клуб „Марица“. 
Къде ме видя? На любимото ми място, естествено – на ули-
цата, където беше най-интересно. Особено за палаво момче 
като мен, което постоянно имаше пожар в задника. Футбол, 
надбягвания и надскачания, гонки с велосипеди, стрелби с 
прашки. Бях слабичък, но жилав и бърз като син на вятъра. 
Печелех всички спринтове за моето школо „Никола Йонков 
Вапцаров“ в състезанията между училищата в града, но ат-
летиката ми беше някак скучна. И когато Атанасов ме вклю-
чи в най-важния тест за място в школата – мач 15 срещу 15 
на големия терен на футболен клуб „Марица“, дадох всичко, 
за да се харесам. И явно ми се получи, щом не само ме взеха 
в отбора на най-малките, но и бате Оги дори ме попитата 
какъв искам да играя. Малка подробност – „какъв“, но... в 
защитата. Избрах либеро, без още да знам какво точно зна-
чи този термин. Звучеше ми обаче някак много специално, 
солидно и просто нямаше шанс да го изпусна този лъскав 
етикет. 

Либеро! Пост, който днес го няма в съвременния фут-
бол, но по това време моят приятел Франц Бекенбауер го 
беше направил култов в развитието на футбола. Разбира 
се, тогава сополанко като мен нямаше как да го знае. А и в 
случая важното беше, че ми даваха свобода да се движа по 
целия фронт на отбраната, а в дадени моменти дори да се 



12

включвам в атаката. Позицията ми допадна, защото обик-
новено стигах първи до всяка спорна топка в нашето поле. 
А най-много се кефех, когато разгадавах ходовете на съпер-
ниците и ги изпреварвах. „Като костенурка си бърз... Пъту-
вай бе, тюфлек... Айде, смешко, марш в съблекалнята!“ Това 
бяха само част от лафовете, които ръсех по терена. Правех 
се на печен футболист, играех го Голямата работа. Носех но-
мер 5 на гърба на фланелката и се опитвах да афиширам са-
мочувствие във всеки един момент. Мечтаех на едро и силно 
вярвах – футболът ще е моят билет към славата. 

Не съм го споделял никога досега – първият ми идол в 
играта е защитник, и то със силен десен крак. Германецът 
Манфред Калтц. Огромна фигура отвсякъде. Символ на 
модерния бранител и до днес. Едва през 2017 година обаче 
имах щастието да го прегърна лично и да му доверя, че ме е 
вдъхновявал още когато съм се спъвал по терена. Беше ад-
ски изненадан. Случи се в Казахстан, където ме поканиха за 
играещ треньор на Световния отбор на ветераните, а той се 
появи срещу нас като титуляр в Бундестима. На 64 години! 
И игра с невероятна лекота, движейки се по терена в Аста-
на с 3-4 килограма над своето „бойно тегло“ от силните си 
години! Не можех да повярвам. Но пък си казах, че явно и 
с идолите не съм сбъркал, щом дори вече като капитан на 
световния тим хер Калтц пак ме впечатли.

Разбира се, на 10-11 години нямаше как да зная, че в жи-
вота най-изненадваща е действителността. Бях изиграл едва 
своя първи официален мач и съответно получил първия си 
урок във футбола. Носих капитанската лента, но нямаше 
време за надувки. Набързо ни поведоха с 2:0 и треньорът 
веднага ме изпрати да спасявам мача в предна позиция. Вка-
рах първия си гол, но за сметка на това отбраната ни бе като 
на Кенеди охраната и ни разбиха – 5:1. 

И как да се зарадвам истински на попадението си при този 
погром? Първи гол и... първи урок. Футболът е колективна 
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игра, дами и господа. „Член първи от Конституцията на 
най-великата игра!“, както обичаше да нарежда началниче-
ски един партиен ръководител преди всеки сезон в ЦСКА. 

Две години след началото в „Марица“ кандидатствах за 
спортното училище в Пловдив, моделирало десетки ембле-
матични олимпийски и световни шампиони на България. За 
Христо Стоичков обаче съдбата разпореди друго. Вратите 
на спортното даже не се и открехнаха пред мен. Нещо по-
вече – чух тежката присъда на спецовете, които без капка 
притеснение казаха пред мен на родителите ми: „Не става 
за футбол! Много е слабичък и дребен. Опитайте за леката 
категория в борбата или щангите.“

Ах, ах, ах... Колко ли хора във футбола можеше през го-
дините да не си слагат лед на главата заради мен, ако го бях 
направил? Сега историята с отритването ми може и да ви 
звучи смешно, но тогава съвсем не беше така. Получих пър-
ва дупка в сърцето. Плаках много. Загубих съня си. Сякаш 
бавно и мъчително потъвах в подвижни пясъци. Мъката в 
душата ми я чувствах дълбока колкото океана... Семейство-
то ми се уплаши яко и застана сто процента зад мен. Не ме 
изоставиха и за миг. Говореха ми за неизбежните несправед-
ливости и мъки в живота, за това, че след нощта идва ден, 
и други подобни. Те също бяха шокирани и объркани. А на 
мен, мъника, всичко казано в онези два-три дни ми звучеше 
непознато и страшно. Но въпреки това аз го попих, запом-
них го като първа молитва. И по-късно, в други тежки ситу-
ации по пътя нагоре, често се опирах на тези изстрадани от 
родителите ми истини.

...
Върнах се в школата на „Марица“, стиснал юмруци. Ис-

ках да им докажа на тези некадърници от спортното, че мно-
го, ама много са се объркали за мен. Смених позицията, но-
мера на фланелката и бойния си вик – „Атаканте!“. Напред 
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към гола! Взех „осмицата“. За цял живот! Тя винаги остана 
моя и се обичахме пред очите на целия свят. Избрах фланел-
ката с №8, защото съм роден на 8 февруари и защото осем е 
единствената цифра, която няма край. И навсякъде, където 
играх, тя беше резервирана за мен. 

В националния тим добрата душа Аян Садъков, царство 
му небесно, изигра само няколко мача с №8 след моята по-
ява в отбора и ми го даде. Помня, че ме прегърна и изрече 
тихо в негов стил: „След време ще се гордея, че съм ти я 
отстъпил тази фланелка. И дано никога да не забравиш от-
къде си тръгнал.“ 

На един бенефис в Ереван пък през 2015 година влязох 
емоционално в съблекалнята с усмивка 32 карата и какво 
да видя? Големият Дженаро Гатузо вече се изтупал с но-
мер 8. Не знам как съм го погледнал, но той веднага съблече 
фланелката и ми я подаде с думите: „О, омбре, извинявай! 
Не знаех, че си пристигнал.“ В отговор само го прегърнах. 
Мъжка история. Сеньор Гатузо, това баскервилско куче на 
световния футбол, както го наричам, се показа голям и из-
вън терена. 

В „Марица“ обаче през 1980 година известният със своята 
неизвестност Христо Стоичков беше на светлинни години 
от този хубав момент в Ереван. Тогава още не знаех, че ми 
предстоят нови разходки до Ада и обратно. Да, аз си имах 
голяма мечта, но и животът си имаше някои свои планове за 
мен. На 14 години за втори път ми биха шута от футбола с 
лаконичното и вече познатото ми: „Слабичък и дребен си за 
футбол, търси късмета другаде!“ Каза ми го Ради Стефанов, 
един от треньорите в школата, на когото се чудя как още 
помня името.

Нямам спомен обаче как съм стигнал до вкъщи в този 
гаден ден. „Вървях без цел и посока“, както се пее в един 
български хит. След време, когато трябваше да играя в Япо-
ния, авторът на текста на парчето Иван Тенев ми разказа, 
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че „самураите“ много харесали тази песен. Поискали да я 
купят, но изненадващо се отказали. Защо? Не можели да 
преведат „без цел и посока“. Нямало такова нещо в Япония. 
В края на 90-те години го разбрах, или по-точно почувствах 
на гърба си, когато играх за „Кашива Рейсол“. 

В онзи гаден или шибан ден, както възкликват, когато 
са ядосани днешните ми колеги от телевизионния гигант 
„Унивижън“, изобщо не ми беше до никакви песни. Този път 
обаче не бях „надул гайдата“. Знак, че момчето вече е ста-
нало мъж. Да, рано научих – животът е минно поле. И съд-
бата понякога ти раздава кофти карти. Но, повярвайте, дори 
когато бях разкрачен между „лошо“ и „по-зле“, не погребах 
мечтата си за голям футбол. Напротив! Надъхвах се, че въ-
преки всичко и всички ще успея. Ще стана първата звезда, 
родена от недоверието! 

Абсурд някакъв. Лудост, която обаче ми даде куража 
да продължа напред. Нищо, че за втори път яко настъпвах 
греблото. 

В този мрачен период аз, тийнейджърът мечтател, полу-
чих друга, различна и неочаквана емоционална подкрепа. 
„Всичко е любов“ – един от най-големите филми на Бълга-
рия. Бях обсебен от главния герой – Радо, момче от трудо-
вовъзпитателно училище. Казано директно – затвор с лек 
режим за малолетни бандити. Момче с тежка съдба, беля-
зано и отхвърлено от обществото, страдащо от постоянните 
опити да го пречупят. И в добавка – бягства, силни страсти, 
раздаване на юмруци, голяма любов... 

Безброй пъти гледах лентата и никога очите ми не оста-
ваха сухи. Знаех наизуст почти всяка реплика, всеки кадър, 
всеки жест на героя. И, да, историите в този филм също 
ми дадоха сили да се боря с отхвърлянето, с неправдите, 
с живота, който, както рано разбрах, не винаги е справед-
лив. Иван Иванов, титаничният български актьор в ролята 
на Радо, бе тогава моят идол. Виждах се в образа на героя, 
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откривах прилики с него. А Иван нямаше дори едно коле-
бание в ролята. Нямаше слабо място. И неслучайно именно 
той пък си остана моята слабост в годините от десетките 
блестящи български актьори. 

Бях страшно щастлив и горд, когато трийсет години 
по-късно, той, величието от екрана, моят кумир от детство-
то, се отзова на мига при молбата ми да се снима в докумен-
талния филм за мен. Вече с побелели коси вървяхме два-
мата в Етрополския Балкан пред обектива на камерата. И 
можете ли да предположите какво се случи? От спомени и 
разговори за филма очите ми пак не останаха сухи. Нищо, че 
вече бях стигнал дори отвъд мечтите си. Нищо, че в испан-
ския филм „Стреляй“ на Карлос Саура с друг мой приятел в 
главната роля – Антонио Бандерас, едно от децата изкрещя: 
„Искам да съм като Стоичков!“ Нищо, че навсякъде по света 
се снимаха с мен и раздавах автографи. Да, да – оказа се, че 
нищо, наистина нищо не е заличило у мен спомена за Радо, 
който в този ден сякаш вървеше някъде до нас. Какво точ-
но си говорихме в Балкана този ден ми убягва, признавам, 
но пък помня друго – мъжкарят на българското кино Иван 
Иванов също плака заедно с мен. 

„В живота никой нищо не ти дава моето момче! Трябва 
сам да си го вземеш...“ Думите са на най-добрия български 
футболен рефер в историята и мой кум – Атанас Узунов. 
Каза ми ги, когато майка и татко ме заведоха при него с 
молба да помага. Описаха ситуацията много емоционално. 
Трагедия! SOS! Родителите ми видимо се страхуваха, че 
разочарованието от изхвърлянето ми от футбола крие опас-
ността въобще да изляза от релсите на нормалния живот. 
Бях загубил отбора, приятелите, усмивката, мечтата си. Бях 
загубил себе си! 

Именно в безизходицата нашите отчаяно вкараха в дра-
мата семейния си приятел Узунов. Техен първи и... последен 
коз. За щастие неговото добро сърце не му даде да отбие 
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номера с нещо от сорта на „не знам“ или „не мога“, кое-
то, както е известно, никога не е помогнало на никого. И 
тогава, в безизходицата, Узунов измисли някакъв странен 
спасителен вариант – да играя заедно с него в заводското 
първенство в отбора на пловдивската цигарена фабрика 
„Юрий Гагарин“. Там работеха майка ми и сестра ми, а мен 
ме записаха в курсове по електротехника и по този начин 
станах законен за футболния отбор. Тогава изобщо не пред-
полагах, че след време ще ми се наложи да играя и като 
незаконен.

Така съдбата отново ме завъртя като топче в рулетка и аз, 
тийнейджърът, попаднах в един тим с „пенсии“ на по 30-40 
години? Как ви звучи? Сигурен съм – никой от носители-
те на „Златна топка“ не може даже да си представи, а да не 
говорим да премине и оцелее, през такъв лабиринт. Ако ми 
посочите друг, минал през подобни катаклизми – веднага 
ще му дам и моята „Топка“. 

Не знам дали е приятелско да ви разкривам, че Узунов 
беше... вратар. Е, както знаем, никой не е идеален. Казвах 
му го често с усмивка, но много по-късно в годините, когато 
вече бях звезда и започнах да жонглирам с този лаф в разго-
вори с приятели – левскари или фенове на „Реал“ (Мадрид). 
Правя го впрочем и до днес. Най-важното в случая се ока-
за, че щурият план на Узунов сработи. Изплувах от нищо-
то. Нивото на заводските отбори тогава мога да го сравня 
с днешното на Втора лига в България. Аз бях хлапето, на 
което всички се радваха, но понякога си правеха и майтап 
на моя новобрански гръб. Нормално. Така „на терен“ рано 
и бързо започнах да уча уроците на живота. И на мъжкия 
футбол, разбира се. 

Получих и първите си футболни бутонки – „Стадион Га-
брово“. Черни, с четири бели ленти, наподобяващи трите на 
„Адидас“. Малка и за жалост единствена прилика. Но такива 
бяха времената. Бях на седмото небе! По-щастлив дори и от 
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моментите, когато след време подписвах договори за тлъсти 
суми за обувки с елитни световни фирми за екипировка.

...
Навърших 16 години и Атанас Узунов ме изненада с нов 

нестандартен ход. Ако исках да продължа да играя футбол, 
трябваше да напусна Пловдив в посока граничния 30-хи-
ляден град Харманли. Местният „Хеброс“ се подвизаваше 
в Трета лига и Узунов „предаде щафетата“ на Сава Савов – 
местният треньор на тима. Щафета или горещ картоф? Едва 
ли някой си е задавал този въпрос тогава. И то по една много 
проста причина – реално, подчертавам реално, никой не ме 
е „броил за жив“. Нищо специално. Идва в отбора поредно-
то момче, за което едни са казали, че не става, а други са 
решили да му дадат втори шанс. И така добрякът бат’ Сава 
го приема в отбора. 

Да, всеки има право на втори шанс. Но! Но не всеки го 
заслужава! Аз обаче не умувах много по въпроса. Просто 
захапах този втори шанс като озверял от глад койот! И срав-
нително бързо, само за около половин година, успях да си 
сменя статута от новобранец на звезда. При пристигането 
ме настаниха в „спортната къща“ на града. Как звучи само!? 
Ще ви кажа обаче какво се крие между кавичките – 16 души 
от различни спортове под един покрив. Там трудно се спе-
ше, тишината беше кът, но това изобщо не се оказа проблем 
за мен. Редувах успешни тренировки с не толкова успешно 
ходене на училище в местния техникум по електротехника. 
И по принуда в Къщата привикнах организма си към реак-
тивно възстановяване, което по-късно ми стана втора при-
рода. А това много ми помагаше да съм винаги със заредени 
батерии през цялата ми спортна кариера.

...
Направих отлични мачове с ефектни голове за „Хеброс“. 

Играех нападател или атакуващ халф в лявата зона. Трупах 
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сила, мощ и самочувствие всеки ден. Вече не бях момчето за 
„леката категория на борбата или щангите“, на което капи-
танската лента постоянно му се свличаше по тънката ръчич-
ка. Още в заводския тим започнах да заяквам, а в Харманли 
вече бях сто процента готов за мъжки битки.

На осмия месец в Харманли, да, пак тази моя съдбовна 
осмица, ми дадоха малък апартамент в центъра на градчето. 
Бях новата звезда на „Хеброс“. А малко по-късно вече дви-
жех по центъра с анцуг „България“ на гърба и с „таралежи“ 
под мишниците. Големец! 

А, да, ако ви е интересно за анцуга – не го бях взел под 
наем или от някой битак. В края на 1983 година получих 
първа повиквателна за националния отбор и ме облякоха 
„от – до“ с екип на България. Истинско събитие и първа гор-
дост за всеки млад спортист в онези времена. Треньорът на 
юношеския тим до 18 години Боре Ангелов дошъл да оглеж-
да базата в Харманли за кратък лагер преди евроквалифика-
ция срещу Турция. И решил да използва случая да провери 
приказките, че на 110 километра от Пловдив и на 40 от гра-
ницата се е появил някакъв талант от „В“ групата. 

Най-после се показа слънчице и на улицата на Христо 
Стоичков! Останалото бе моя работа и аз си я свърших. За-
служих с изяви пред треньора първата си повиквателна за 
националния отбор. Това беше хубавата новина. Лошата ме 
застигна по-късно, по време на дебютния ми лагер с екипа 
на България в Слънчев бряг. Получих червен картон още в 
първия си мач – контрола с „Черноморец“. Влязох на съпер-
ник безумно с бутоните напред като класически селски бек. 
Е, да – имах наистина и смекчаващо вината обстоятелство. 
Нали си бях от „В“ група? Разбира се, това не помогна. Ре-
ферът ме изгони на мига с директен червен картон. Послед-
ва обаждане от щаба на националния отбор до Харманли – 
да идват да си ме прибират. „Момчето си отива“ – в главната 
роля: Христо Стоичков. 
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За мой късмет Сава Савов удържал фронта с клетви, че 
дивакът с горещата кръв „повече няма да прави така“. По-
сле, естествено и логично, изкара гнева си върху мен, като 
поне 15 минути ме хока здраво по телефона. А аз, толкова 
бях стресиран и уплашен за съдбата си, че даже и не опит-
вах да се защитавам. Бях стиснал слушалката като удавник 
сламката и въртях една и съща плоча с обещания, че това 
повече няма да се повтори. В този момент бях готов дори да 
се закълна, че до края на живота ще си играя единствено с 
кукли и парцалки, само и само да ме оставят в лагера. 

И, слава Богу, размина се. Нямах избор – в следващите 
дни станах тих като подводница. Дадох и дума на треньори-
те, че от този ден нататък, когато играя за България, никога 
повече няма да оставя отбора си с човек по-малко. Никога! 
И знаете ли? Христо Стоичков удържа на тази своя дума до 
деня на пенсионирането си в националния отбор – 9 юни 
1999-а. За 12 години вярна служба на България никога не 
допуснах да бъда изгонен от терена! Никога не пропуснах 
и дузпа! Говоря ви за официални мачове, естествено, а не за 
приятелските срещи. 

Нека обаче се върнем към началото. Европейска квали-
фикация за юноши срещу Турция като гости. За мен – първи 
мач, първи химн и първа победа! Капитанът Ивайло Киров 
вкара и двата гола за успеха с 2:1. Освен него лидери в тима 
бяха Петър Михтарски, Павел Дочев, Димитър Васев, Сашо 
Бончев... Големи таланти и добри момчета. Играх титуляр, 
бях горд и щастлив. Липсваше ми само едно нещо от въ-
просния дебют. И за радост то дойде още на реванша в Со-
фия. Вкарах мечтания първи гол за националния, но – ужас! 
Пак карък! Подобно на моя първи официален мач и гол в 
живота, и сега паднахме – 1:2 на Националния стадион „Ва-
сил Левски“. Айде баста! Писна ми! 

Нямах намерение обаче да си подавам и втората буза за 
шамар от съдбата. И не го направих. Имаше продължения, 
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стигна се до дузпи и този път ликувах. Избрах да бия чет-
върти по ред от бялата точка. Петър Михтарски нещо се по-
колеба, докато правеха списъка, и аз веднага го изпреварих. 
„Бия четвъртата дузпа!“, изкрещях с вдигната в юмрук ръка. 
Предчувствах, че този удар ще реши битката. Може би за-
щото... исках точно аз да я реша! И сега е моментът да ви 
кажа нещо – всеки може да бие дузпа. Но не всеки може да я 
вкара. Затова винаги в националния ги биех аз.

В случая го направих за първи път и всички „лъвчета“ от 
отбора се струпаха ликуващи върху мен. 

На „Васил Левски“, след битката с турците, беше друго. 
Беше фиеста! Нямаше по-щастлив от мен. Ликувах пред 
сектор „Б“, бърлогата на левскарската агитка. За първи път, 
но за мое щастие не и за последен на тази врата. Да, въпреки 
многото мини по пътя пред мен, шоуто все пак продължи. 
Дълго и разтърсващо.

Впрочем тук идва моментът да ви призная една тайна. 
Нали и затова я пишем тази биография? Разсекретяваме 
досиетата „Х“. През късната есен на 1984 година пристигнах 
в ЦСКА с любезното съдействие на вечния враг на армей-
ците – футболен клуб „Левски-Спартак“! Звучи невероятно, 
но си е абсолютен факт – като този, че Слънцето изгрява от 
изток! 

„Хеброс“ игра срещу „сините“ за Купата на Народна Ре-
публика България в Харманли. Бяха много силни в този мо-
мент, но въпреки това не ни биха лесно. А след мача Сава 
Савов уреди гостите да вземат „едно от момчетата“ в авто-
буса си до София – имало работа да върши там. И те не само 
приеха, но и бяха много любезни с мен. Дадоха ми дори ве-
черя – пакет суха храна като на всички от отбора. И, о-о-о, 
какво намигане на Съдбата. Бих казал и с двете очи! Наста-
ниха ме на двойна седалка до Николай Илиев. Играч, с кого-
то по-късно във времето никога не сме се харесвали. Нещо 
повече – само седем години по-късно стигнахме до открита 
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конфронтация за това кой от нас двамата да е капитан на 
националния отбор. 

Отсъствах от мач с Шотландия в Глазгоу през март 1991 
година и тогава преди двубоя отборът му взе лентата, но... 
Но в името на някакъв измислен компромис избрали да я да-
дат не на мен, а на трето лице – на вратаря. Махнах небреж-
но с ръка при тази новина. Лентата не прави футболиста. А 
и в този период на моята кариера не само се бях изправил с 
лице пред най-големите мишени в световния футбол, но и се 
чувствах готов да ги сваля. 

Стоп! Много скочихме във времето. Връщаме се в авто-
буса. Тогава аз също бях любезен с левскарите. Не им ка-
зах да ме оставят пред комплекс „Червено знаме“, защото 
отивам в ЦСКА. Не исках по никакъв начин да се обидят. 
Най-малкото защото се показаха колегиални. Посочих им 
за моя спирка хотел „Плиска“, който беше съвсем близо до 
червеното гнездо. А там пък вече ме посрещнаха треньорът 
Стоян Йорданов и администраторът Любо Царев. 

Така стана всичко. Де факто „Левски“ ме отведе на коле-
ла в ЦСКА. Използвах ги като такситата „Юбер“ – първи в 
България и даже безплатно. Да, неведоми са наистина пъти-
щата господни и аз пътувах по един от тях със... „син“ авто-
бус. Наясно съм, разбира се – ако тогава левскарите можеха 
да погледнат в бъдещето и да видят каква „стока“ доставят 
в София, сигурно щяха... Щяха да ме влачат от Харманли до 
столицата, завързан с въже за теглича на автобуса. И с пра-
во – колко много проблеми щяха да си спестят така!

...
В ЦСКА още от първия ден бяха в шах с моята история. 

Не само че съм пристигнал с автобуса на „Левски-Спартак“, 
но и нямам документи! Шефът на футболния клуб, полков- 
ник Никола Миланов – вездесъщият типаж Чопъра, за кого- 
то дори в Харманли бяхме слушали легенди – не можеше да 
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повярва какъв елемент се е изпънал пред бюрото му. „Мом-
че, какъв такъв незнаен герой си, че да ми се явяваш в ЦСКА 
като нелегален?!“ Това ми беше за „Добър ден“. Какво мо-
жех да му отговоря? Приех друга тактика. Мълча и дъвча 
въздух. Мъча се да не го гледам като елен – фарове. Някак-
ва муха от „В“ група се явява неподготвена пред другаря 
полковник, който само преди две-три години е командвал 
ЦСКА при детронирането на еврошампионите „Ливърпул“ 
и „Нотингам“.

Миланов изръмжа още нещо в свой стил и задейства ма-
шината още пред мен. Каза ми, че е русенец, но това изобщо 
не повлия, когато вдигна телефона на моите хора от него-
вия роден град. Изстреля като „Катюша“ ругатни към тях и 
след като здраво ги зашемети, чух най-важното. Ако до 24 
часа паспортът ми не се появи на „Армията“, да се стягат за 
6-месечен запас. Като за начало. Много време им даде. Не, 
не само за срока на запаса. Още вечерта паспортът беше в 
джоба ми. 

...
Напредвах бавно като ледник към титулярния състав. И 

така, докато най-после под №11 стигнах до титулярните 11 
в най-скандалния мач в историята на българския футбол. 
Блъфовете на съдбата явно нямаха край, но кой да ми го 
каже тогава? Бях избран за титуляр във вечното дерби и 
преливах от щастие. 

София, 19 юни 1985 година – финал за Купата на Народ-
на Република България. ЦСКА срещу кръвния си съперник 
„Левски-Спартак“ пред 30 000 зрители на Националния ста-
дион. На 19 години Христо Стоичков излезе на арената в тон 
с тогавашната футболна мода – с дълга коса, дъвка в устата, 
голям ланец и много динамит под фланелката. Футболист 
отвсякъде. Ляв халф. Неизвестен за съперниците надъхан 
тип, когото само 8 месеца по-рано (пак тази „осмица“, сори) 
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те бяха превозили от Харманли до София като абсолютен 
анонимник след 1/8-финал в същия този турнир.

Е, да, съдбата няма само мен да ме пунтира? Съперни-
кът беше в серия от победи срещу ЦСКА, който болезнено 
обновяваше състава си след най-славните в историята на 
страната победи в турнира за КЕШ. Седмица по-рано „си-
ните“ си бяха отвоювали втора поредна шампионска титла 
и пресата твърдеше, че това е най-силният състав, който 
някога са имали. Заради всичко това обстановката в нашия 
лагер беше една такава тегава, напрегната. Сякаш стъпва-
хме в още не напълно разминирано поле. Традиционните 
шеги бяха се предали пред напрежението и направо изти-
кани в ъгъла. Преди да започне разбора за мача, си позво-
лих да кажа нещо, за което старата гвардия трябваше да ме 
разстреля. 

„Знаеш ли, бате Симо, защо са били тези загуби напосле-
дък? – питам на висок глас. И сам си отговарям бързо: – За-
щото Христо Стоичков го е нямало в отбора!“

Не знам как ми се размина... Може би защото всички бяха 
така силно напрегнати, че не искаха допълнително да си об-
тягат нервите с пердето дебютант. 

На терена левскарите се държаха надменно, дори аро-
гантно. Георги Славков обаче бързо им пусна кръв с гол за 
1:0. Но преди удара си помогна така фино с ръка, че и днеш-
ните видеоповторения на системата ВАР трудно щяха да го 
разкрият. Да не говорим за рефера Ахмед Яшаров. Попаде-
нието превърна противника в глутница бесни кучета, които 
искаха да разкъсат и нас, и съдията. През второто полувреме 
Илия Войнов от свободен удар ги торпилира за 2:0. Шок и 
ужас! Но само за броени секунди като при нокдаун. Лудост-
та на „сините“ се завърна светкавично и със силата на смерч. 

В хода на мача Славков изпусна дузпа. След нейното от-
съждане Ясенов ми заприлича на окуцял жираф, който тъл-
па ловци гони по терена начело с вратаря на съперника. А 
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тревата сякаш беше жарава. Обстановката стана дотолкова 
крейзи, че дори един от най-големите спортсмени във фут-
бола ни – Емил Спасов, изпуши. С поглед на луд той неочак-
вано хвана за гушата нашия Костадин Янчев. Бях най-близо 
от всички „червени“ и веднага реагирах – изблъсках Спасов. 
На мига се оформи меле с много блъскане, бутане, закани, 
псувни, но до ексцесии не се стигна. Нямаше размяна на ту-
палки или нещо от този род. Само леко сумо на футболния 
терен. Това се разигра пред бушуващите трибуни.

Малко преди края съдията отсъди измислена дузпа за 
„Левски“. Срещу мен, естествено – бях най-подходящият. И 
голмайсторът на сините за всички времена Наско Сираков 
я вкара за 1:2. Попадението се оказа просто подробност от 
пейзажа в този адски скандален мач, който ние първо спече-
лихме, а после всички участници в него вкупом загубихме. 
Но празненството поне ми остана. Първи голям финал за 
мен – първа купа и купон до зори! 

Три дни по-късно научих по възможно най-болезнения и 
гаден начин какво е това да не знаеш, когато печелиш, какво 
губиш, и когато губиш, какво печелиш. По-късно, при по-
добна ситуация, съдбата пак ме нареди така, но с обратен 
знак. Говоря ви за деня, когато направих едно настъпване, 
определено за номер едно на века във футбола. Тогава първо 
загубих, но после спечелих. След мача на 19 юни обаче беше 
моментът, в който загубих, след като съм спечелил. И то как 
загубих само...

Забавлявах се с приятели в едно кафене, когато говорител 
с надгробен глас съобщи по държавната телевизия решение 
на Секретариата на ЦК на БКП за драстични наказания във 
връзка със скандалния финал. Най-тежките санкции в ис-
торията на БГ футбола. Говореше се за изкореняване на не-
дъзите в българския футбол. И се оказа, че 19-годишният 
Христо Стоичков, вашият човек, е част от въпросните не-
дъзи. За назидание и с твърда ръка Партията лиши завинаги 
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от право да играят организиран футбол мен и четирима от 
„Левски“ – Емил Спасов, Борислав Михайлов, Емил Велев 
и Пламен Николов. Старши треньорите на двата тима също 
загубиха правата си за тази професия. 

Как реагирах? Виждали ли сте бръкнал в контакт? Не мо-
жех да проумея как така наказват най-тежко каре национа-
ли – от една страна, а от друга – само мен, новобранеца клет. 
Този, който едва е започнал да срича азбуката на големия 
футбол? Не станах ли жертва за цвят, за масовост? Само за-
ради едно блъскане на съперник ликвидират някой, който 
към момента е... никой. Алилуя, братче! 

Двата отбора бяха преименувани – „червените“ на „Сре-
дец“, а „сините“ на „Витоша“. Заедно с имената се губеха и 
всички привилегии, които футболистите ползваха като офи-
цери от силовите ведомства – съответно на армията и на ми-
лицията. При комунизма това бяха сравнително големите 
заплати заради пагоните, панелен апартамент, купуване 
на кола, без да се чака ред близо 10 години по тогавашните 
правила. Плюс при желание – задочно следване във ВИФ, 
държавния спортен институт. Привилегии, които, докато ги 
разуча... научих, че няма да ги получа. 

Имах само две бузи, а яките шамари от живота вече ста-
наха три. Последният беше нещо повече – направо тежък 
юмрук. Какво ме застигна? Нима пътят свърши още преди 
да го извървя? Господин за един ден, така ли? 

...
„А новобранката Христо Стоичков? Той ще бъде пример! 

Лош пример, но все пак пример! За всички!“
Така казваше, намигайки ми, един от офицерите в ста-

розагорското военно поделение. Имаше чин капитан, но 
се разпореждаше като генерал и най-важното – беше нещо 
като мой мениджър в казармата. Понякога умишлено ми че-
теше конско пред строя. Така пускаше нещо като димки за 
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околните, а всъщност бяхме партия – водеше ме под фалши-
во име да играя в селската група. Да, дори за нея нямах пра-
ва. Бъдещият носител на „Златната топка“ джитка по села и 
паланки като нелегален футболист. Как ви звучи?

Селски мач в България. Има и такова животно. Диво и 
опасно за непознати. Особено за гостуващия тим в мача. 
По-голямата част от публиката гледа битката права около 
терена. Не мога да ви опиша какви колоритни, но и сурови 
като излъчване типове съм виждал на това невероятно шоу. 
Обикновено наблюдаваха мача, подпрени на дълги колове, 
на овчарски геги или заели всевъзможни каубойски стойки 
около терена. Пийват си огнена вода и сипят подигравки и 
заплахи към гостуващия отбор. Реално не знаеш от кого да 
се пазиш – от публиката или от налитащите като бик на чер-
вено съперници. И трябва да си много, ама много бърз, за да 
избягаш от ритниците. 

А къде е другарят съдия? Повярвайте, в такива моменти 
него повече от всичко го вълнува собствената му безопас-
ност. Няма такава анимация. Играч на гостите например 
вкарва гол и погнат от тези с тоягите, бяга и вика: „Без да 
искам, без да искам!“ Или съдии, които, за да не ги бият, 
тичат като Карл Люис, за да се доберат до фургона за пре-
обличане. Заключват се вътре, но това не ги спасява, защото 
подпийнали фенове започват да клатят и да бутат укритието 
им в посока на близката река или пропаст...

Всички тези „уроци“ няма да ги намерите в нито един 
учебник. Нито по футбол, нито по нищо. Но аз се учех на 
футбол и тук. В един мач реферът приятелски ми каза: 

„Момче, ти не си за селските стадиони. Търси си след ка-
зармата отбор в „А“ или „Б“ група!“

Голям майтап! Подвизавах се под партизанското име „Ан-
гел Станков“ и въпреки трудните условия правех страхотни 
мачове. И така дръпнах Дявола за опашката – някоя мръсна 
гад докладвала, че изгнаникът клет Христо Стоичков играе 
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под фалшиво име организиран футбол. И хоп – от София 
веднага назначили проверка. Само че ние в казармата си 
имахме контраразузнаване. Затова и на един мач ме смени-
ха спешно 10 минути преди края. И така, както бях с екипа, 
скочих в офицерската джипка и на мръсна газ отпрашихме 
към казармата. И още на входа на поделението се преобля- 
кох за отрицателно време в униформа и потен грабнах ав-
томата – караул. Идва проверката и какво да види – редник 
Стоичков на пост. Какъв футбол, какъв Ангел Станков, как-
ви разследвания? Размина ми се.

...
На 5 януари 1986 година стъпих пак на „Армията“ с чув-

ството, че ме е нямало с години. Освен всичко там ме пре-
гръщаха така, сякаш съм се върнал от дълъг плен. Смених 
казармата с хотел. И то какъв – София, комплекс „Червено 
знаме“, етаж и стая – неизвестни. Така си беше. Изпратиха 
ме да тренирам във военния отбор „Чавдар“, докато ми вър-
нат състезателните права. В хотела живеех заедно с други 
„червени“ попълнения: Ивайло Киров, Коце Янчев, Ангел 
Червенков, Данчо Димитров, които бяха вече в „Средец“, 
новото име на ЦСКА. 

Оформихме яка банда – правехме си какви ли не номера. 
На картите стигахме до бой, имаше безброй басове и щуро-
тии. Купон. А на когото му се доспеше, си търсеше свободно 
легло по стаите. Така беше – етаж и стая неизвестни. Някол-
ко месеца живяхме на хотел, докато генералите върнат до-
някъде стария статут на отбора и ни намерят апартаменти. 

...
В „Средец“ животът ме събра за първи път професионал-

но с една от най-колоритните фигури в българския футбол – 
Димитър Душков Пенев. За мен – Старшията. Институция 
и като играч, и като треньор на ЦСКА и националния от-
бор. Това пише отпред на неговата голяма табела. Отзад бих 
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добавил още нещо – хитър като сто лисици! Треньор, който 
надушваше ситуациите и талантите от километри. И когато 
се налагаше да е твърд, показваше шопския си инат. А кога-
то не му изнасяше да е строг, със завидна лекота го играеше 
„ни чул, ни видял“. 

В необичайната и най-трудна дотогава ситуация в исто-
рията на ЦСКА именно Пената се оказа най-подходящият 
човек за поста старши треньор. Ако имаше някой, който 
най-добре знаеше какво искат старите и какво очакват мла-
дите, това беше именно той. Дърпаше умело конците и успя 
да успокои отбора след труса. През лятото, след световното 
в Мексико’86, старата „червена“ гвардия отиде на гурбет. 
А Димитър Душков, освен че направи точната селекция, 
оформи със замах страховития тризъбец на армейската 
атака: Емил Костадинов, Любо Пенев и Христо Стоичков. 
Най-силното нападение на България.

...
Животът не е само футбол. Срещнах голямата любов. 

Единствената. Марияна! 
Първо, тя изобщо не знаеше „кой съм и за какво се боря“. 

Хитро ѝ подарих календар на отбора, за да ме види ухилен 
с червената фланелка на първата редица. За жалост – няма-
ше някакъв особен ефект. Но пък това само ме амбицира на 
макс. Смело и предизвикателно ѝ заявих, че ще стане моя 
жена, и тръгнах да превземам територии. Не обаче така аг-
ресивно като в американския футбол например. Стратегия-
та и тактиката бяха други – бавно, но славно.

Започнахме да излизахме. Първо на кафе, после на по-дъл-
ги разходки, на вечери в нашумели ресторанти. Изцеждахме 
програмата до последната минута, до която да сме заедно. 
Но винаги, точно в 23:00 часа, както бях обещал на нейните 
родителите, им я предавах чинно пред вратата на апарта-
мента в „Младост 2“. И ще ви доверя още нещо – не помня 
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някога в живота си да съм бил чак пък толкова любезен с 
някого, който ми е налагал такива строги правила. В случая 
нямаше как. Любовта иска жертви.

Днес си давам сметка, че ако не се бях оженил толкова 
млад, нямаше да постигна и половината от успехите си. 
Мимолетните изкушения в живота на всяка футболна звез-
да са навсякъде. Независимо от времената или държавата – 
България, Мексико, Испания, Турция, Русия или друга от 
стотиците влюбени в най-великата игра страни. А без от-
говорностите на брака и семейство, почти няма как да се 
предотврати свободното падане. Онова измамно чувство да 
падаш, а да мислиш, че летиш, е неизбежно. Миски, парти-
та и всекидневни купони без задръжки... А има и по-битов 
вариант по пътя надолу. До малките часове на деня – на бар. 
Сутринта тренираш, следобед спиш, а после на кафе, на рес-
торант и пак в бара. А колкото и да си талантлив и издръж-
лив, при такъв водовъртеж на безхаберие и удоволствия 
„ноу лимит“, нямаш шансове за голям футбол. В най-добрия 
случай те застига краткотраен бум, геройства по жълтите 
хроники и ефектно пропадане. Примерите за подобна съдба 
са наистина безброй. 

За щастие Марияна сложи ред в моя живот и започна с 
грижите по ценностите и приоритетите ми. И нашата любов, 
семейството и ангажиментите по децата успяха да ме пред-
пазят от подобни лудории. Пред очите ми обаче сладкият 
лайф из лайф унищожи немалко супер таланти. Разбира се, 
давам си сметка – аз съм от поколението, което се възпита-
ва да живее с вярата, че истинският мъж се жени само вед-
нъж. И в случая това ми помогна. Безспорно. Открих и нещо 
любопитно по темата – почти всички от асовете в златния 
отбор на Четвъртите в света са се оженили на възраст от 
20 до 22 години. Невероятно, но факт – Йордан Лечков, Кра-
симир Балъков, Емил Костадинов, Наско Сираков, Борислав 
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Михайлов, Златко Янков и нашият незабравим брат Трифон 
Иванов, царство му небесно.

...
Сезон 1988/1989 – турнирът за КНК. Бихме „Интер“ (Бра-

тислава). Елиминирахме ги с две победи с общ резултат 8:2. 
С този двубой само стъпих на трамплина, който ме изстреля 
в голямата игра. Битките с „Панатинайкос“, „Рода“ и „Бар-
са“ определиха бъдещето ми във футбола. Шест мача – шест 
гола плюс решително попадение в рулетката на дузпите сре-
щу холандците. Излизах, биех се, забравях! Въпросът бе да 
ме види и запомни който трябва. 

За мой късмет точно това се случи. Хванах окото на 
най-големия – Хендрик Йоханес Кройф. Летящия холандец. 
Геният, който реално в рамките на двайсетина години про-
мени футбола и като играч, и като треньор. 

„Искам го този с номер осем. На всяка цена!“ 
Така казал Йохан Кройф на най-известния мениджър то-

гава – Хосе Мария Мингея, през април 1989 година. Имен-
но „най-известният“ ми разказа по-късно за поръчението, 
което дошло в деня след моите два гола срещу „Барса“ на 
„Камп Ноу“. Направи и пояснение – онези, които познавали 
Летящия холандец, знаели, че земята ще преобърне, но ще 
стане неговото. В случая – Христо Стоичков ще бъде играч 
на „Барселона“. Независимо от комунистическия режим, от 
рекордните пари, които ще се платят от Запада на Изтока, и 
всякакви други пречки или детайли в операцията.

...
По същото време и гърците решили да привлекат онзи 

номер 8, който и в двата сблъсъка ги надбягваше като ге-
пард на стероиди. Лично милиардерът Вардис Вардиноянис, 
собственик на „Панатинайкос“, изпрати хора да преговаря-
ме в София. И те се появиха подготвени – бяха приготвили 
да платят на ЦСКА за мен 7 милиона долара. Това за времето 
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си щеше да бъде нещо като сегашните 9-цифрени трансфери 
във футбола. 

На срещата стреляха директно: „Ти само кажи, че искаш 
да си в „Панатинайкос“, и не се притеснявай за нищо пове-
че. Със седем милиона долара ще отворим всички врати!“ 
Въпреки че видимо летяха в Космоса, аз вече познавах сис-
темата и бях предпазлив. Не отговорих нищо конкретно. 
Казах им първо да се разберат с генералите и тогава да ми 
обещават каквото и да било. Предупредих ги и друго – в 
социалистическа България дори и със седем милиона долара 
нещата не са нито лесни, нито гарантирани. И не пропуснах 
да помоля – освен на Вардиноянис, да не разказват на друг 
за срещата с мен. Опасността да ме докладват за преговори 
с чужденци можеше бързо да ме направи от футболист на 
ЦСКА в играч от Отбора на затвора. 

При комунистическия режим нерегламентираните срещи 
със западняци имаха статут на престъпление. Един донос и 
ставаш национален предател и родоотстъпник. По тази при-
чина разговорът беше кратък. Трябваше да изглежда като 
съвсем случайна среща. Освен всичко говорехме тихо през 
цялото време. Накрая помолих да изляза пръв от кафенето. 

...
При срещата в София спестих на „Панатинайкос“, че вече 

са на опашката за подписа ми. Малко преди тях, още след 
реванша срещу каталунците на „Васил Левски“, от „Барса“ 
се свързаха неофициално с мен. 

Направи го Мингея, който водеше и преводач – Виктор 
Жулиен, когото вече познавах. Беше от смесен брак на испа-
нец и българка, ако не се лъжа. От ЦСКА го бяха наемали 
за преводач, когато живееше в София. Истината е, че в този 
момент Минги бе в България с главна цел да действа по пре-
говори на ЦСКА с „Валенсия“ за Любо Пенев. И само да 
проучи нещата около мен. 
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Така и стана. След мача разменихме по няколко репли-
ки. Нещо от рода на: „Кройф те иска в „Барса“. Окей ли си 
за трансфер?“ Бях малко превъзбуден и направо ядосан от 
загубата с 1:2. Играх силно, вкарах пак на „Барса“, но из-
пуснахме поне два чисти гола. И небрежно отговорих: „Ами 
като ме иска, да действа! Какво чака?“ Не знам какво е пре-
веждал Виктор, но видях, че мига на парцали, преди да пре-
даде думите ми. А Мингея, този титан на спокойствието, за-
почна да бръчка мустак. И надуши, че работата ще е нервна. 
Бързо и адекватно обаче се ориентира в ситуацията и още 
тогава си намери и резидент у нас. Спортният журналист 
Камен Тотев от вестник „Футбол“, който говореше отличен 
испански. Силен ход, при положение че впоследствие всеки 
месец на Минги му се налагаше да идва до България заради 
поредните проблеми по моя трансфер.

В тази еврокампания ключов за кариерата ми се оказа 
сблъсъкът срещу „Рода“. Играх много силно срещу тях. Вка-
рах първия гол при 2:1 за нас в София. А на реванша им го 
забих в момент, когато при 0:2 вече ни пишеха некролога. 
Тогава получих единствения подарък от защитник в моята 
кариера – пресякох върната назад към вратаря топка и хлад-
нокръвно вкарах точно когато ни трябваше. И за отбора, и 
лично за мен, както се разбра по-късно. 

С този гол реално махнах на съдбата, както се спира так-
си. При евентуално отпадане нямаше да срещнем „Барса“ и 
със сигурност Кройф нямаше да си губи времето да гледа 
записи от двубоите ни с „Панатинайкос“. Едва ли щеше да 
обърне и някакво специално внимание на българите, елими-
нирани от „Рода“. 

Дузпите, както винаги, бяха рулетка, но в случая те само 
доказаха – тази вечер в Холандия топчето, по-точно топ-
ката, отиде на... „печели червено, номер 8“. Вкарах безпро-
блемно от 11-те метра, а под рамката Вълка, невероятният 
Илия Вълов, свърши голямата работа. Както и целият наш 
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отбор, разбира се. За трети път ЦСКА стигна полуфинал в 
европейските клубни турнири, в които единствен от Изтока 
се гордееше с детронирането на 3 действащи шампиона на 
континента: „Аякс“, „Нотингам“ и „Ливърпул“. А сега Со-
фия и нашите фенове заслужиха правото да видят битката 
ни с пореден световен колос – „Барселона“. 

„Ей, много дълга нива.“ Това бяха първите ми думи за 
терена на „Камп Ноу“, когато стъпихме на тревата за офици-
алната тренировка преди полуфинала. Исках да внеса малко 
настроение в отбора, защото суперусловията в този клуб оп-
ределено стъписаха нас, момчетата от Изтока. Гладък като 
килим терен, трибуни с капацитет 100 хиляди места, па-
раклис в тунела към терена, луксозни съблекални, модерен 
автобус и други, и други екстри в империята „Барселона“. 
Къде отивах аз с моя „Икарус“ №305? Къде?

Неравните условия не ме ядосаха, а ме заредиха с още ня-
колко волта амбиция. Нахъсвах се сам за това как ще им по-
кажа на тези глезльовци, западняците, къде зимуват раците. 
Нямаше какво да губим от сблъсъка с мега фаворита „Бар-
са“. Можеше само да спечелим и точно това коментирахме в 
отбора преди мача. Разбира се, приказките и заканите бяха 
едно, а реалността съвсем друго. Отстъпихме с 2:4. На мо-
менти сякаш се губехме на може би най-големия терен в 
света. Затова и някак нямах настроение да се зарадвам на 
добрия си мач. Уших ги два пъти с кеф. Андони Субисарета 
го прехвърлих от почти 40 метра като по учебник. Гол на 
месеца в Европа, суперефектен! После му вкарах и дузпа. 
Хвана ъгъла, но закъсня с плонжа. Сори, и на най-добрите 
се случва. 

...
В Майорка беше първата ми тайна среща с вездесъщия 

Кройф. Заради нея се наложи да блъфирам – играх го мно-
го напрегнат пред Пената и щаба. И с този мотив исках 
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разрешение да излизам от хотела за разходки. Залъгвах ги 
с някакво безсъние и непоносимо топло време, което ме из-
нервя в хотела. Определено много внимавах в конспиратив-
ните действия. В тогавашните времена с отборите в чуж-
бина винаги се движеше човек от Държавна сигурност. И 
той дебнеше постоянно – кой какво говори за Запада, колко 
се заглежда по лъскавите витрини и особено за контакти с 
наши емигранти или чужденци. И най-важното – отговаря-
ше с пагоните си и кариерата, ако някой остане на Запад. 

Немалко от спортните звезди на България са имали при-
мамливи предложения зад граница за много пари и лукс, но 
не са приемали да станат невъзвращенци. Най-малкото за-
щото не са искали техните семейства и въобще роднините 
им да пострадат като близки на родоотстъпник. А и трябва 
да признаем, че соцпропагандата още от детската градина 
също влияеше да не се прави крачката към „гнилия капита-
лизъм“. Как ли звучи това днес на младите? Предполагам, 
абсурдно, но тогава и един донос можеше да ти обърка жи-
вота. Разбира се, това беше кофти, но в онзи строй имаше и 
немалко хубави неща. Изобщо, като претегля днес доброто 
и лошото, считам, че няма идеален вариант като политиче-
ски строй. За мен се оказа плюс, че социализмът в края на 
80-те години беше изпаднал в нещо като нокдаун. Говореше 
се за промени, за перестройка, но реално в ЦСКА и лично 
при мен такова животно все още нямаше. Или поне не го 
виждахме или усещахме. Затова и се правех на конспиратор 
в Майорка. 

В началото на „разходката“ Хосе Мария Мингея изскочи 
още зад първия ъгъл и подобно на филм с отвличане ме на-
бута в кола и на мръсна газ потеглихме. Шофираше Виктор 
Жулиен, нает да превежда в тайната операция. С Минги на 
волана при такива експресни действия щеше да бъде опасно, 
както се уверих впоследствие през годините. Кормуването 
изобщо не беше от силните му страни. Но това щях да го 
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установя с усмивка по-късно. В случая въпросната подроб-
ност беше на заден план. 

Великият Кройф и Карлос Решак, неговият помощник 
в щаба на каталунския гранд, ни чакаха в едно бистро. И 
какво първо открих? И те, милите те, също се криеха! Стана 
ми смешно, въпреки че бях доста напрегнат. Аз финтирах 
ченгето, а големците от „Барса“ – журналистите. Казах ви, 
че няма идеални неща, нали? По този повод веднъж, когато 
вече бях взел „Златната топка“, Мингея ми цитира Чърчил – 
демокрацията не била най-доброто нещо, но по-добро не 
било измислено. Отговорих му с широка усмивка, че не знам 
за Чърчил, но на мен лично и демокрацията, и социализмът 
ми свършиха много добра работа. Но тогава на остров Ма-
йорка през 1989 година още бях твърде далеч от този момент.

Кройф излъчваше величие. Държа се на подобаваща за 
ранга си дистанция, въпреки че пускаше и по някоя усмивка 
в разговора. Беше по бермуди и ми направи впечатление, че 
е готов и сега да играе. Сух, с изтеглени мускули, респекти-
ращ с решителност и сила, въпреки че вече беше в пенсия 
от играта. Имаше огромен белег на крака си като доказа-
телство за преживените битки. Обстановката разведряваха 
Решак, който показа добро чувство за хумор, и, естествено, 
Мингея с неговите традиционни и винаги точно пласирани 
подмятания. Мениджър и голям играч. Истинска класа.

Кройф ми довери какъв отбор иска да направи, какво точ-
но е харесал у мен и как ме вижда като негов играч в бъде-
щето. Свали картите напълно с признанието, че планира да 
ме вземе след година, защото в момента е изпълнил лимита 
от трима чужденци в отбора – максимумът по тогавашните 
правила. А на това трио договорите изтичали през юни 1990 
година. Признавам, че не обърнах много внимание на него-
вите проблеми. Кройф искаше да бъда футболист на славата 
„Барселона“ и това към момента ме изпълваше с гордост. 
Стигаше ми напълно. 
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...
Преминаването ми в „Барса“ се проточи повече от го-

дина. В един момент дори натежа – стана адски дълго, из-
морително и изнервящо. Генералите дълго протакаха и на 
моменти даже грубо се пазаряха. В началото на септември 
1989 година неочаквано армейски генерал Добри Джуров ме 
извика в кабинета си в Министерството на народната отбра-
на. Запрегръща ме като син, похвали ме яко за победите и 
головете. А накрая с бащински тон ми съобщи, че ЦСКА... 
няма да ме трансферира нито в „Барселона“, нито в „Пана-
тинайкос“. Имало получени добри оферти за мен в клуба. 
Даже страхотни били. Направих се на изненадан, но след се-
кунда Джуров наистина ме сюрпризира с друго неприятно 
признание. Не можело да се допусне отслабване на отбора 
така изведнъж. От червения тризъбец Костадинов – Пенев – 
Стоичков за чужбина ръководството на ЦСКА решило 
да пусне само един. И избрали това да е Любо. Страхотен 
талант като мен имал цялото време на света за кариера в 
чужбина. Животът и големият футбол били пред мен. При 
цялото ми уважение към Джуров от този момент изобщо не 
го чувах повече какви ми ги дрънка.

Намръщен измънках: „Слушам, другарю генерал!“ И на-
пуснах кабинета с походка на ранен войник. Още щом за-
творих вратата обаче, просъсках: „Ще видим!“ И директно 
се отправих към резидента Тотев. Не му казах и „Добър ден“ 
не само защото денят изобщо не беше добър. А защото тряб-
ваше да се действа по тревога. „Звъни на Мингея да идва 
веднага с парите – прецакани сме!“, изкрещях от вратата, 
без изобщо да се опитвам да чувам отговора му. Пената 
явно беше убедил по някакъв начин генералите да пуснат 
Любо. Не знам как – на водчица и кола или на обещания и 
клетви. Или с нещо друго. Не знам наистина. Логично беше 
да се застъпи първо племенника му да пуснат, нали „кръвта 
вода не става“. Едва по-късно, когато всички от тризъбеца 
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заиграхме в чужбина, разбрах че Старшията е въртял на-
чалниците като кубчето на Рубик. „Ицо и Емо ще се оправят 
и без Любо... Да го пуснем, той и без това е контузен... Ще 
играем не с трима, а с двама нападатели...“ И така, стъпка 
след стъпка ги е успал, за да пуснат първо племенника му.

...
Развръзката настъпи около култовата за България дата 

Десети ноември 1989-а. Бой последен. Не само за полити-
ческата власт у нас, но и за „Барселона“. Сред българските 
фенове вече се беше разчуло, че каталунците напират яко за 
мен. Нямаше обаче нищо черно на бяло, защото времената 
не го позволяваха. Цензурата не допускаше контролираните 
от властта медии да публикуват каквото и да било за прего-
вори без официално разрешение „от горе“. Особено когато 
става въпрос за милиони долари и въобще за нещо запад-
няшко – било отбор, фабрика, концерт и други подобни.

Пъплеха само слухове. А те и преди, и сега в България 
имат силата на факти. За съжаление, нищо не се е промени-
ло. А мълвата носеше, че лично Първия в държавата е бла-
гословил трансфера.Тодор Живков махнал с ръка и отсякъл: 
„Да отива, да отива! За четири милиона долара знаете ли 
колко чифта чорапогащници ще купим за жените в Бълга-
рия. Ха-ха-ха!“

Измишльотина. Ама пълна! С изключение на сумата – тя 
наистина бе скочила на четири милиона! Франсиск Венту-
ра, вицепрезидент на „Барселона“ по онова време, сложи на 
масата на преговорите рекордни пари в историята до момен-
та за трансфер на играч от Изтока. Последната дума на ка-
талунците по „Случая Стоичков“. Играха „ва банк“, но при 
променени от тяхна страна условия. Вземат ме от лятото и 
плащат колосалната сума на пет транша по 800 хиляди до-
лара на година. 
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Направиха оферта от типа „Предложение, което не мо-
жеш да откажеш“. Бях убеден обаче, че генералите и Мар-
тински щяха да го отхвърлят отново, и то на инат, ако не 
ни беше помогнала ситуацията. Една нощ Мингея и Вен-
тура се разбудили от силен шум под прозорците на хотел 
„Шератон“ в центъра на София. Погледнали към сградите 
на Държавния и на Министерския съвет на площада и им 
се разтреперили мартинките. Според колоритния разказ 
на Минги за този момент и двамата в такт започнали да си 
потъркват очите. Видели десетки бетеери и стотици войни-
ци на жълтите павета. Хосе Мария помислил, че пак ще му 
опрат дулото на автомат, както навремето в Буенос Айрес. 
Тогава се вихрела хунтата, а той бил в страната да вземе 
Марадона в „Барса“. Изобщо не предположил, че военните 
маневри в центъра на София са сигнал, че ще ни се отвори 
парашутът. Казах ви – тогава Западът не познаваше добре 
Изтока. Само се страхуваше от него.

На площада се провеждало учение за реакция на войската 
при евентуални размирици два дни преди Десети ноември 
1989 година. Денят, в който на пленум на комунистическата 
партия с приятелски огън свалиха от власт Тодор Живков 
след 33-годишно управление. И след който на управниците 
им запари под краката. Демокрацията идваше. С танкове, 
без танкове – идваше. А заедно с нея и моят мечтан транс-
фер, увит с панделка.

Комунизъм, демокрация, промени... На генералите и на 
отиващата си власт изобщо не им беше до футбол. Разби-
раха накъде вървят нещата и решиха да осигурят ЦСКА с 
пари от мен, Любо и Емо. Тризъбецът се трансформира в три 
лъча – към „Барселона“, „Валенсия“ и „Порто“. Близо мили-
он и половина приход на година в касата на ЦСКА, които 
обаче нови управници щяха да харчат. Партийци без пагони 
смениха генералите. Но тогава вече бях в Испания и далеч 
от новите процеси в „червения“ клуб и въобще в държавата. 



Малко преди да настъпи 1990 година, „Барселона“ и 
ЦСКА парафираха споразумение за условията по трансфера. 
Официалното подписване трябваше да се случи пет месеца 
по-късно – на 2 юни вечерта в София след последния мач 
за сезона – срещу „Славия“. Колкото до другаря Живков и 
онази мълва за неговото „Ха-ха-ха, давайте го това момче!“, 
разбрах, че това не е вярно лично от него. Три-четири пъти 
се срещах с бившия Първи. Подарих му фланелка на „Барса“ 
с моя номер 8, топка и други сувенири на клуба. Много му 
се кефех на стареца. Не се правеше на голям запалянко, но 
пък и футболът не му беше тъмна Индия. А при нашите сре-
щи тогава го охраняваше не кой да е, а Бойко Борисов – чо-
векът, който след време го наследи на кормилото на държа-
вата. За бъдещия премиер обаче фланелка нямаше. Още не 
му бе изгряла звездата, не беше се издигнал. Освен всичко 
той имаше неблагоразумието да заяви пред мен и Бай Тошо, 
че е от „Левски“ и „Реал“ (Мадрид). Каква двойна грешка 
само! Но... на когото не му върви във футбола, му връзва 
на други места. В политиката например. Неслучайно, освен 
като страната на иконите, България вече е и страната на чу-
десата. И то не само заради сензацията, която направихме 
във футбола в Щатите през лятото на 1994 година.

Официалната биография на Камата –  
„Христо Стоичков. Историята“ можете да закупите 
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Официалната биография на Камата, написана в съавторство с

ВЛАДИМИР ПАМУКОВ

Някои истории са прекалено истински, за да се разказват. 
Но аз реших да опитам.

Имах щастието животът да ме изстреля нагоре и да 
сбъдна голямата си детска мечта. Колко високо стигнах? 
Вие ще кажете, защото всеки си има своя Еверест. Знам 
само, че днес, когато погледна надолу, за да видя откъде 
съм тръгнал, все още ми се завива свят. 

Напоследък всички пишат. А за да не кажете, че 
футболистите пишат с краката си, аз избрах да направим 
тази книга със спортния журналист Владимир Памуков. 
Реално, ако има нещо, което той не знае за мен или за 
Четвъртите в света, то явно не си е струвало да го знае 
или просто... не е искал да го знае. Така че от мен разказа,  
а от Владо – писането. 

По някои теми за първи и най-вероятно за последен път 
отварям дума в „Историята“. Вярвам, че ще го оцените.  
Не спестих и не скрих нищо. Не се правех и на такъв, какъвто 
не съм. Това да не е книга за най-добрия човек, когото 
познаваме – такова бе и единственото изискване на Владо 
Памуков, преди да започна да разказвам, а той да пише.  
И смятам, че го спазих. Нещо повече – не се скарахме нито 
веднъж, докато работехме. 

Ако не сме се справили, се надявам поне да оцените факта, 
че имахме смелостта да опитаме. Ако пък сме успели... пак 
ще се намерят и такива, които ще ни оплюят. При мен  
е така – няма полутонове. Свиквайте и се забавлявайте! 

Това е моята истина, моята история.

Ваш: Христо Стоичков
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