
Георги Панов: Легендата 

разказва… 
Навръх Коледа си отиде едно от най-големите 

имена в историята на българския баскетбол – 

Георги Панов – Гецата! С над 500 мача в 

националния отбор, участник на три 

Олимпийски турнира – 1952, 1956 и 1960 г., 

едно световно първенство (1959) и шест 

европейски първенства, Гецата беше като 

истински извор на историята на баскетбола у 

нас. Приживе той положи всички усилия, за да 

предаде любовта си, онази 

сантименталната, истинската, към играта и 

на младите си наследници между двата коша 

– в Университета за национално и световно 

стопанство, в школата на БУБА, на 

националните отбори. Събра спомените си в 

книга със заглавие „Благодаря ти, баскетбол!“. 

 

Роден в Плевен на 14-и ноември 1933 г. и 65 години баскетболът бе неговият живот. Сам казва, 

че е благодарен на съдбата, че това му се е случило.  

Носител на сребърен медал от европейското първенство в София през 1957 г, и бронзов от 

Белград 1961 г., пети на Олимпийски игри в Мелбърн 1956, знаменосец на българската 

делегация при откриването на Игрите в Рим през 1960 г., световен студентски шампион през 

1957 г. в Париж, вицешампион през 1955 в Будапеща и 1961 г. в София… Толкова много 

история, една толкова блага усмивка. 

А у нас… Два пъти шампион с „Ударник“ (1952 и 1953 г.), 7 пъти първенец с Академик София – 

1957, 1958, 1959, 1963, 1968, 1969 и 1970 г.), два пъти финалист и веднъж четвъртфиналист за 

Купата на европейските шампиони.   

Сайтът www.bgbasket.com припомни някои от историите на Гецата, описани и в 

автобиографията му. 

Как започва всичко: 

http://www.bgbasket.com/


„Още от 10-12 годишни аз и моите приятели бяхме 

отлични ученици и спортувахме всякакви спортове – 

футбол, волейбол, народна топка. През зимата карахме 

кънки по улиците на Плевен. Просто бяхме здрави 

физически и затова имам спечелено първо място в 

страната в лекоатлетически петобой. Тогава бях на 18 

години, а състезанието се проведе в Пловдив. Тези 

неща са ми помогнали, а явно сме имали по-особен 

талант за баскетбол. Започнах да играя баскетбол в 

училище на заравнена земя, в която имаше забити два 

кола и на тях закачено табло. Също имаше едно игрище 

край футболния стадион. Запалихме се много и тогава 

дойде нашият треньор, който беше самоук. Известен е в 

Плевен, казва се Иван Стоянов, а всички го познават 

като Баджо. Освен него, никой не ни е учил. Това се 

случва през ’47-ма – ’48-ма година.” 

 Участва в първото си първенство през ’48-ма, още 

ненавършил 15 години. Малко след това с отбора на 

мъжката гимназия от Плевен става национален 

шампион и тогава при завръщането на гарата в Плевен 

отборът е посрещнат от половината гимназия. Има 

музика, а най-отпред е Панов с купата и обиколката 

минава през целия град, докато стигне до гимназията, където ги чака другата половина от 

учениците с директора. Целият град е с тях и се радва на успеха им. 

 Републикански шампион в лекоатлетически средношколски петобой, 1951 г. 

 Пристигането в София и първия досег с мъжкия баскетбол:  

„През есента на ’51-ва моите приятели станаха студенти, но на мен не ми позволиха да 

следвам по политически причини. Тогава искаха да ме вземат в Спартак в София, но отново по 

същата причина не можех да играя там. Тогава отидох в отбора на Ударник и играх две години, 

като станахме републикански шампиони и през ‘52. След това ми разрешиха да стана студент и 

кандидатствах в икономическия университет ВИИ „Карл Маркс” (б.р. сега УНСС). Влязох без 

проблеми и започнах да играя за Академик. Още от самото начало през ’53-та година 

съотборниците ми избраха мен за капитан на отбора. Такъв бях 17 години. 

 С Академик бяхме страхотен отбор, може да прозвучи нескромно, но не мисля, че някой отбор 

може да се похвали с такъв колектив, такива общи интереси и такова разбирателство помежду 

си, както ние по онова време. През ’57-ма година станахме световни студентски шампиони. 

Някои хора не могат да осъзнаят какво значи това, но за мен е най-големият успех за 

българския мъжки баскетбол. Тогава 90% от съставите на студентските отбори бяха съставени 

от играчи на националните отбори, защото студентите бяха най-силните баскетболисти на 

своите страни. Това беше едно почти световно първенство, в което участваха всички страни, 

освен САЩ. Интересен факт е, че стигнахме до успеха почти без да сме тренирали, защото 

лятото имахме двумесечен командирски лагер и ни освободиха от него седмица преди 

началото на първенството, за да можем да се подготвим.” 



Георги Панов завършва икономическия университет, след което учи във ВИФ (б.р. сега НСА), 

където завършва второто си висше образование. Дори и след това продължава да играе за 

Академик дълги години, защото е заслужил майстор на спорта и това му дава право да 

продължи да бъде капитан на студентите. 

 Още през 1951 г., когато пристига в София, е включен в националния отбор. Започва 

подготовка с тима за Олимпиадата в Хелзинки през 1952 г. още на 18 години. В процеса на 

подготовка се утвърждава като основен състезател. Тогава треньор на националния става 

Веселин Темков – „Патриархът на българския баскетбол”. Темков прави промяна в състава и 

включва 18-годишния младеж в тима за Олимпиадата. Преди началото на Игрите, в 

олимпийското село пристига делегация на организаторите, носейки огромна торта на няколко 

етажа и питат кой е Георги Панов. След 

като го откриват, те му я връчват заради 

това, че е най-младият състезател в 

баскетболния турнир. 

 Панов участва в три Олимпиади – през 

1952, 1956 и 1960, а общо България е 

била на четири. На третата си Олимпиада 

в Рим през ’60-та е знаменосец на 

делегацията ни, защото тогава е 

единственият български спортист, за 

когото това е трето поредно участие. 

Четвъртото участие през 1964 г. му се 

разминава на косъм, а ето какво си 

спомня той за този случай: 

 „Участвахме на квалификация в Женева и 

за най-голяма изненада на всички 

загубихме във финала от Финландия. Този 

отбор се оказа с двама американски 

баскетболисти. Въпреки това ние 

трябваше да ги победим и това беше 

голям удар и голямо разочарование за 

нас.” 

 Играе с националния отбор от ’51-ва до 

’64-та. Освен трите олимпиади, Георги Панов има участие на шест Европейски първенства и на 

единственото ни Световно. Най-славните години с Академик пък са между ’57-ма и ’59-а, 

когато тимът е два пъти поред на финала в най-престижния клубен турнир – този за Купата на 

Европейските шампиони. Шампионатът на Стария континент в София пък през ’57-ма във 

финала България губи от СССР с три точки. Панов си спомня, че тогава мачът се играе на 

националния стадион и е поставен световен баскетболен рекорд за публика, след като 42 000 

човека го гледат на живо. Държи да отбележи нещо, което е много важно за него: „Много хора 

вярват, че нас са ни заставили да не победим както във финала на Европейското, така и във 

финала на клубното първенство срещу АСК Рига. С цялото си достойнство заявявам, че това не е 

вярно. Никой не ни е казвал, че трябва да паднем. Ако можехме, щяхме да ги бием, но малко 

не ни достигна.” 

  



 

  

След края на кариерата си 

като състезател през ’70-та, 

Панов е изпратен с голямо 

празненство в зала 

„Фестивална”. Разбира, че 

отново има с какво да е 

полезен на баскетбола и 

няколко години е помощник 

на Димитър Митев, който по 

това време е старши-треньор 

на националния отбор. По-

късно получава предложение 

да стане треньор, но след 

като няма как отборът да 

бъде като този от славните 

години на Академик, който 

остава завинаги в 

представите му като най-

добрият отбор, той отказва. 

Треньор е на младежкия 

национален отбор, а след 

това започва работа във ВИИ 

„Карл Маркс” като 

преподавател и треньор на 

студентския тим. 40 години работи в икономическия университет, междувременно е и треньор 

в школата на БУБА. 

Сладкодумен разказвач, Гецата обичаше да припомня миналото. Ето още няколко от историите 

му: 

За Европейското първенство през 1953 г.: 

„Започнахме подготовката с националния отбор в началото на 1952 г. Естествено основната й 

част се проведе след края на републиканския шампионат. Треньор на отбора беше Людмил 

Катерински. Първите контролни срещи изиграхме срещу отбора на Румъния в Букурещ. Това 

беше и моето първо излизане извън границите на България. Не мога да забравя вълнението си 

при преминаването ни с влака през Дунав мост. Въпреки победите си във всичките изиграни 

контроли, отборът не се представи много успешно и това доведе до промяна в треньорското 

ръководство. За старши треньор беше назначен Веселин Темков-Темкиша, а помощник бе 

Людмил Катерински. 

 Веднага след идването си Темков направи някои промени. Едната от тях ме засягаше пряко: 

получих възможност да започвам в стартовия състав заедно с Косьо Тотев, Владимир Славов, 

Антон Кузов и Христо Донев-Женката. В процеса на подготовката Темкиша наложи една 

опростена система на игра, включваща повече заслони. Тя даваше възможност пълноценно да 

се използват качествата на състезателите и главно на центъра и двете крила. Това доведе до 



стабилност в играта на отбора, която се забеляза още на предолимпийския квалификационен 

турнир.  

„Интересно“ беше пътуването към Хелзинки. Маршрутът започваше с полет от София до 

Варшава. След това, отново със самолет, летяхме от Варшава до Ленинград (б.р. днес Санкт 

Петербург). Силно впечатление ни направиха белите нощи в града. След като останахме една 

вечер в този руски град се натоварихме във влака и за няколко часа стигнахме до заветния 

Хелзинки. 

 Олимпийското село беше разположено в една прекрасна борова гора на брега на Финския 

залив. На следващия ден след пристигането започна предолимпийският квалификационен 

турнир. В него участие взеха много силни отбори, а квотите за Игрите бяха само две. След 

оспорвана борба едната бе за нас, а другата – за отбора на СССР. Това, естествено, бе голям 

успех, защото България за пръв път щеше да участва на такъв голям форум. 

На самия олимпийски турнир също се справихме на много добро ниво. След някои добри игри 

и победи над силни отбори влязохме в осмицата. В крайното класиране завършихме седми, но 

втори в Европа, тъй като с изключение на СССР всички останалите отбори бяха извън пределите 

на Стария континент. 

 Олимпийски шампиони станаха отново баскетболистите на САЩ – за трети пореден път. Тогава 

за първи път видяхме как състезателите им изпълняват стрелба с отскок. Второто място бе за 

СССР, а като цяло американците убедително надиграха Сборная. Бронзът бе за Уругвай, 

четвърти завърши Аржентина, пети – Чили, шести – Бразилия, а ние – седми. Зад нас останаха 

Франция, Канада, Куба, Чехословакия, Египет, Финландия, Унгария, Мексико, Филипините, 

Белгия, Гърция, Израел, Италия, Румъния, Гърция, Израел. 

 Запомняща се беше и една друга случка от олимпийските игри. Докато си почивахме в 

Олимпийското село, при нас дойде малка делегация от организаторите. Те носеха грамадна 

торта. Оказа се, че това е подарък за мен като най-млад участник в олимпийския баскетболен 

турнир. Изненадата беше много приятна, а тортата – много вкусна. 

 През следващата 1953 г. националният отбор се изправи пред следващото си 

предизвикателство – европейското първенство в Москва. Това беше и моето първо участие на 

такъв шампионат. В състава, вече възстановен, попадна и моят братовчед Буби Панов. 

Останалите освен мен бяха Георги Георгиев, Велко 20 Велков, Христо Донев, Илия Георгиев, 

Васил Манченко (б.р. по-късно телевизионен журналист), Константин Тотев, Антон Кузов, 

Димитър Попов, Илия Мирчев и Владимир Славов. Треньор ни бе отново Веселин Темков. 

 В Москва бяхме посрещнати като един от кандидатите за призовата тройка. Още след първия 

ни мач срещу силния отбор на Югославия, в чийто редици се състезаваше бъдещия генерален 

секретар на ФИБА Бора Станкович, тези очаквания бяха напълно оправдани. Победихме с 

27:25. Със сигурност обаче този успех ни изигра лоша шега още в следващия двубой. Съперник 

ни бе не толкова популярният тим на Израел, в който имаше няколко натурализирани 

американски баскетболисти. Дали заради подценяване или заради натрупаната умора от 

тежката битка със западните ни съседи в предишния ден, загубихме тежко с 48:61, което бе 

най-голямата изненада на първенството. По-нататък победихме убедително Ливан (б.р. – няма 

грешка, Ливан играе на европейското първенство) с 94:51 и Финландия 61:45. 

 Получената въртележка между нас, Израел и Югославия обаче ни остави на третото място в 

групата и отпаднахме от финалната осмица. В следващите мачове победихме категорично 



Германия (82:50), Швейцария (77:52), Дания (96:26), пак Финландия (57:45) и Белгия (71:52), но 

останахме на девето място, което бе крайно незадоволителното за нашите възможности. 

 След края на турнира обявиха, че съм трети сред реализаторите със 127 точки, но това не 

можеше да отмие горчилката от класирането. Разочарованието ни беше голямо. Интересното 

бе, че в пет от деветте мача напусках за лични нарушения. Явно младата ми кръв е кипяла по 

време на двубоите (б.р. според статистиката на Гецата Панов са отсъдени общо 39 нарушения). 

 След края на първенството и прибирането ни в София се сбъдна една моя мечта. Благодарение 

на намесата на ръководството на „Академик“ най-после получих правото да бъда допуснат до 

кандидатстудентски изпит. Издържах изпитите с отличие и бях приет в ВИИ „Карл Маркс“, 

специалност „Външна търговия“. 

Европейското през 1957 г. 

„След успеха на олимпиадата в Мелбърн ние вече имахме самочувствието на една от най-

големите баскетболни сили. С изключение на Съединените щати можехме да победим всеки 

един отбор на планетата. Може би именно поради изградените й позиции в световния 

баскетбол България беше удостоена с честта да вземе домакинството на европейското 

първенство през 1957 година. 

 Подготовката на националния ни отбор за надпреварата започна още преди завършването на 

републиканското първенство. Предвид успеха в Мелбърн треньор остана Людмил Катерински. 

Настъпиха обаче известни промени в състава. От отбора, който участва на олимпиадата, 

отпаднаха Васко Манченко, Кольо Ильов и Владо Славов, а на тяхно място бяха включени 

Мишката Семов, Пецо Лазаров, Методи Томовски и Владо Ганчев (в Мелбърн бяхме 11 

състезатели). 

 Европейското първенство започна в края на юни. Мачовете се играеха на стадион „Васил 

Левски“ на специално изграден дървен подиум пред главната трибуна. Интересът към 

първенството беше много голям. В предварителните мачове преодоляхме с лекота 

съперниците си – Германия (100:58), Италия (72:45) и Франция (67:52). В тези срещи, а и по 

време на цялото първенство, много силно игра Илия Мирчев. Така се класирахме за финалната 

осмица, в която се играеше по системата „всеки срещу всеки”. Това определяше да изиграем 

цели седем мача. Ние победихме последователно отборите на Югославия, Чехословакия, 

Полша, Румъния и Унгария. Последните две срещи бяха срещу тимовете на Франция и СССР. 

 Преди това обаче много тежко ни беше срещу Чехословакия, който бе много силен тим и 

предварителните очаквания бяха, че именно с тях и СССР ще се борим за първите три места, а 

финалистите пък печелеха право за участие на световното първенство в Чили. Самият двубой се 

разви изключително оспорвано, а минута преди неговия край съперниците ни водеха с 4 точки. 

Всички считаха, че битката е загубена. Едва ли някой можеше да си представи, че хитрият 

чехословашки отбор ще позволи да бъде победен при такава разлика. Точно тогава се случи 

чудото. След като Чехословакия разиграваше продължителна атака, успях да пресека един от 

многобройните пасове, подадох на Косьо Тотев, той ми върна топката и аз отбелязах кош с 

фаул. Вкарах фаула и разликата стана само една точка. При следващата атака чехословаците 

избързаха и стреляха в коша. Гецата Кънев овладя топката, подаде на Косьо Тотев, който проби 

към коша и бе фаулиран. Той вкара и двата наказателни удара секунди преди края и така 

спечелихме мача с една точка. Въодушевлението по трибуните и на терена беше неописуемо. 

Най-близко разположените зрители нахлуха на терена и ни понесоха на ръце. 



 Много тежко ни бе и срещу отбора на Франция, който до момента нямаше победа. Поради 

мисълта за предстоящия двубой със СССР, който се явяваше и пряк мач за титлата, ние като че 

ли подценихме „петлите“. Трябваше да играем дори петминутно продължение, за да спечелим 

деветата си поред победа на европейското първенство. С това си осигурихме и място на 

световното първенство в Чили. 

 Финалният мач се падаше в неделя. През нощта преди мача нямах възможност за пълна 

концентрация, защото ми се наложи уча, тъй като в 8.00 часа сутринта ми предстоеше изпит по 

статистика – един от най-сериозните във ВИИ „Карл Маркс“. И така, сутринта преди финала се 

явих в института за изпита при проф. Тотев. Професорът беше корифей в икономическите 

науки. Както винаги, влязох с първата група, справих се със задачите си и получих отлична 

оценка. На излизане от кабинета проф. Тотев се обърна към студентите в стаята с въпроса: 

„Колеги, знаете ли кой е този?” Всички отговориха в един глас „Да, това е Гецата Панов, един от 

най-добрите ни баскетболисти.” Тогава професора каза: „Да, колеги, аз знам кой е. И нищо да 

не знаеше, щях да му пиша шестица. Панов, благодаря ти, че ме избави от това неудобство.” 

Едва по-късно разбрах, че проф. Тотев е страстен почитател на спорта. 

  

И така, дойде време за финалния мач. Интересът към него беше огромен. Ние разбрахме, че не 

само главната трибуна, а целият стадион „Васил Левски“ беше пълен. Впоследствие разбрахме, 

че зрителите на стадиона са били 42 000, което беше световен рекорд за баскетболен мач. 

Всички очакваха, че именно тази вечер България ще стъпи на баскетболния връх на Европа. В 

съблекалнята преди мача ни посетиха известни партийни функционери, свързани със спорта. 

Пожелаха ни успех и подхвърлиха: „Момчета, бъдете спокойни, който и да победи, победата 

ще бъде наша“. Нито един от нас не прие тези думи като намек за задължителна загуба, но и 

до ден днешен има хора, които смятат, че същата вечер ние загубихме нарочно. ТОВА НЕ Е 

ВЯРНО – НИЕ ГОРЯХМЕ ОТ ЖЕЛАНИЕ ДА ПОБЕДИМ! 

 Мачът протече изключително оспорвано. Резултатът вървеше точка за точка. Няма да забравя 

непрекъснатото подвикване на центъра на руснаците Зубков към неговите съотборници: 

„Ребята, помогите!“, за да могат да се справят с феноменалния Илия Мирчев. В крайна сметка 

загубихме срещата във финалните минути с разлика от три точки (57:60). Трима състезатели, 

между които и Илия Мирчев, имаха по пет лични нарушения, но ние си бяхме виновни за 

пропуснатата възможност да станем европейски първенци. Просто не всички състезатели 

успяха да дадат максимума от себе си. Разочарованието - нашето и на публиката – беше 

голямо. 

 Вечерта след края на турнира заедно с другите отбори бяхме поканени на вечеря в Ловния 

парк. Аз пропуснах тържеството, защото на следващата сутрин в 5.00 ч. трябваше да се 

явя в... танковата бригада на Горна баня за задължителния командирски стаж. След като 

пристигнах в Горна баня, ми беше разпоредено да взема военното си облекло от старшината. В 

помещението се появи един полковник, който се обърна към мен леко заплашително „Панов, 

защо загубихте снощи от СССР?“. Същият се оказа заместник-командир на бригадата по 

тиловата част, а аз по специалност бях тиловак. Той се обърна към старшината и каза: „Дай на 

Панов подходящо облекло, вземам го при мен в щаба.“ 

 В началото на септември предстоеше универсиадата в Париж. Службата в поделението 

трябваше да продължи два месеца. Аз и моите съотборници от „Академик“, които също бяха 

разпределени във военни поделения, не предполагахме, че при тези обстоятелства ще можем 



да вземем участие. Затова бяхме приятно изненадани, когато в края на август излезе 

министерска заповед, с която ни произвеждаха предсрочно лейтенанти и ни освобождаваха 

една седмица по-рано, за да започнем подготовка за универсиадата. 

 Предвид факта, че основните играчи на отбора са изкарали почти два месеца в поделенията, 

без да са докоснали топка, беше явно, че тези две седмици са крайно недостатъчни. Искам да 

отбележа, че отборите, които участваха на универсиадата, бяха националните гарнитури на 

съответните страни. Това се дължеше на факта, че най-добрите баскетболисти през това време 

бяха студенти. 

 Така с тази недостатъчна подготовка ние заминахме за Париж. На турнира участваха 16 отбора. 

Със силна игра преодоляхме предварителната група и влязохме във финалната осморка. 

Регламентът предполагаше отборите да играят всеки срещу всеки. Нещата се развиха така, че 

загубихме мача си срещу унгарците, а те бяха загубили от Полша. 

 Така в последната среща се изправихме срещу поляците, като ни трябваше победа с минимум 

6 точки, за да спечелим златните медали. Това беше много сложна задача, тъй като съперникът 

бе изключително добре окомплектован и много силен. В крайна сметка обаче изиграхме 

страхотен мач, победихме ги с повече от 6 точки и станахме световни студентски шампиони. 

  

Въпреки, че на турнира не участваха отборите на СССР и САЩ (СССР нямаха силен студентски 

отбор, а американците по това време не участваха в никакви универсиади), радостта ни беше 

огромна, особено предвид недостатъчната подготовка. ЗА МЕН ТОВА Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ УСПЕХ 

НА БЪЛГАРСКИЯ МЪЖКИ БАСКЕТБОЛ!!! По този начин завърши и 1957 г. – най-знаменита 

година за мъжкия ни баскетбол.“ 

Олимпийските игри в Рим 

„През пролетта на 1960 г. започна подготовка за Олимпиадата в Рим. Може би поради 

моментна слаба форма не бях включен в отбора. Приех това много болезнено и този факт ме 

мотивира да тренирам денонощно. Това достигнало до ушите на треньора Никола Колев, който 

го е споделил с останалите играчи. Всички са били единодушни, че трябва да се завърна в 

състава. По време на подготовката изиграхме няколко контролни срещи срещу други 

национални отбори. Те дадоха възможност както на Никола Колев, така и на нас да се уверим, 

че вървим в правилна посока и ще сме готови за решаващите мачове. 

 В началото на лятото бе най-сериозното изпитание от началото на подготовката. В Москва се 

проведе турнир, на който бяха поканени осем от най-силните отбори в Европа – всичките 

участници в Олимпиадата. Играеше се по системата „всеки срещу всеки“. Записахме шест 

поредни победи, преди да се изправим срещу отбора на СССР, който също беше без загуба, в 

повторение на финала от „Евро-57“. 

 Преди мача направихме лека сутрешна тренировка в залата. След края в коридора на 

комплекса ме срещна един от лидерите на съветския отбор и ме попита „С кого играете 

довечера?”. Аз бях изненадан и му отговорих, че играем финал именно срещу тях. След като 

споделих това с останалите момчета, те много се ядосаха. Това ни мотивира допълнително да 

си обещаем да покажем, че е трябвало да знаят с кой ще играят тази вечер. 

 Когато отидохме в залата за двубоя, се оказа, че Гецата Кънев, който беше включен в 

основната петорка за мача, си забравил фланелката в хотела. Тогава Колев каза аз да започна. 



Играхме великолепно, като това беше един от най-добрите мачове, които помня да е изиграл 

националният отбор. Пред слисаните погледи на съветските състезатели и на публиката ние ги 

победихме убедително. Това даде повод на председателя на ЦС на БСФС и водач на 

олимпийската ни делегация Желязко Колев да планира поне финален мач със САЩ на самата 

олимпиада. 

 След този успех заминахме за Рим със самочувствието на фаворити. Там бях приятно 

изненадан, че като единствен участник в трета олимпиада съм определен за знаменосец на 

делегацията ни за откриването на игрите. 

 Няколко дни преди началото на турнира пристигна отборът на Югославия, класирал се след 

квалификация. Ние изиграхме една контролна среща с тях. В нея, както обикновено се 

случваше в мачовете между нас, ги победихме с лекота с 20 точки разлика. На другия ден бе 

теглен жребият за предварителните групи. Наши съперници се паднаха отборите на Франция, 

Чехословакия и... Югославия, с които трябваше да играем първи. Преди срещата бяхме 

изключително спокойни и считахме този мач като тренировка за следващите срещи. Това 

подценяване обаче ни изигра много лоша шега. Бяхме нервни, а югославяните, напротив – 

спокойни и заиграха по-добре, отколкото предполагахме. През целия мач резултатът вървеше 

кош за кош, но в края победата бе за тях (67:62). Това се прие като най-голямата изненада в 

първия ден на турнира. 

 На следващия ден, вече пределно мобилизирани, победихме силния отбор на Чехословакия 

(75:69), който преди това бе спечелил срещу Франция. „Петлите“ междувременно загубиха и от 

Югославия и нямаха никакви шансове за влизане в първата осмица. Трябваше само да ги 

победим в последната среща и влизахме за трети пореден път сред Топ 8 на олимпийски игри. 

Самата среща започна трудно. Освободени психически, французите заиграха много добре. 

Въпреки това ние водехме в резултата през цялото време. В тази среща моята игра беше много 

сполучлива и успявах да помогна на отбора. За голямо съжаление няколко минути преди края 

трябваше да напусна заради лични нарушения. Секунди преди сирената все пак водехме с 1 

точка. След едноминутно прекъсване топката беше в наше притежание. До този момент Илия 

Мирчев беше многократно провокиран от центъра на французите Беньо, който явно познаваше 

избухливия характер на Бай Илия. Това ни накара по време на таймаута да го предупредим да 

не направи някоя глупост. За съжаление след подновяване на играта се случи именно това. 

Нашият отбор разиграваше топката в полето на французите. В този момент Бай Илия си 

позволи една неспортсменска постъпка, като дръпна и скъса гащетата на Беньо. Отсъдено бе 

техническо нарушение и французите вкараха и двата наказателни удара. Време за нещо повече 

нямаше и така Франция спечели срещата. Всички бяхме потресени и не можехме да повярваме 

какво се случи. Цяла нощ не спахме и плакахме, защото изпуснахме шанса си да участваме в 

полуфиналните групи. По този начин за нас остана възможността да играем за местата от 9-о до 

12-о. 

 Рано сутринта при нас дойдоха ръководителите на олимпийската ни делегация и Желязко 

Колев ни попита: „Гарантирате ли, че ще спечелите всички срещи, които ви предстоят?” Ние 

можехме да кажем „Да”, за да останем до края на турнира, но като истински спортисти 

отговорихме, че са отпаднали и други много силни отбори и е възможно да не спазим 

обещанието си. Тогава той безцеремонно каза: „Събирате си багажа и още днес си тръгвате с 

влака за София!” 

 По този начин безславно завърши една олимпиада, в която заради наши нелепи грешки 

пропуснахме да се окачим поне с медал. И до ден днешен, не можем да си простим този 



провал, който ни костваше една мечта. Тя беше да се срещнем с изключително силния отбор на 

САЩ. Достатъчно е да споменем, че основната петорка на американския тим след 

спечелването на златните медали станаха професионални състезатели в НБА. Още по-

впечатляващо беше, че в редиците блестяха имената на бъдещите легенди на Лигата Оскар 

Робърсън и Джери Уест! 

 Тук е мястото да споделя едно лично мнение, а и не само мое. Ако в нашите години бяха 

регламентирани сегашните системи за провеждане на олимпиади, световни и европейски 

първенства, то България би заела много по-предни места и така щяхме да спечелим много 

повече медали, включително и златни. Но такива са били времената.“ 


