
 

 

- Господин Миланов, поздравления за заслуженото признание. Бих искала да 

Ви върна към началото. Как свързахте професионалния си път със спорта? 

- Бих казал, че съм от щастливците, чието хоби се е превърнало в професия. Като  

дете  пробвах различни спортове, но след като станах трети на кросово бягане в гр. 

Сливен треньорите ме забелязаха и леката атлетика стана мой приоритет. В 

Националната спортна академия едновременно изучавах две специалности - 

треньор по лека атлетика и учител по физическо възпитание. През 1987 бях 

поканен да работя в СОУ „Христо Ботев“ и ето така вече 30 години.   

- Кое е най-ценното,  което Ви научи  и даде спортът? 

- Леката атлетика и по специално маратонското бягане е тежка дисциплина - 

изгражда воля и характер. Не всеки би издържал натоварването. Като майстор на 

спорта бях 15 години в националния отбор по лека атлетика. Започнах много 

млад и за да ме приемат „големите имена“, трябваше първо да се докажа. Там 

създадох приятелства за цял живот. Спортът ми даде въможност да посетя почти 

всички европейски държави, бил съм и в Монголия, Тунис, Египет, Ангола. 

Политиката на държавата в онези времена беше такава, че се мислеше и за 

духовното израстване на спортистите. Редовни бяха срещите ни с изявени дейци 

на културата. Бих споменал писателя Дончо Цончев, журналиста Тома Томов, 

Силвия Кацарова, Кичка Будурова. 

- Кой е спортистът, от когото се възхищавате  и като личност? 

- Учениците едва ли са чували за Владимир Куц – украински лекоатлет, който е 

участвал във Втората световна война, а през 1956 година печели два златни медала 

на 5 000 и 10 000 м. на олимпиадата в Мелбърн. Бил е пословичен с 

издръжливостта си. Наричали са го “Парния локомотив“. 

- Какво е мнението ви за отношението на младежите към спорта в момента? 

- Когато има съвременна база, добри треньори, хубава екипировка децата се 

мотивират много лесно. Забелязвам как всички искат да се изявят. Нивото на 

спортната подготовка на нашите деца е много високо, затова и не спираме да 

печелим в различните дисциплини. 

- Какво е вашето обръщение към младите спортисти? 

- Победата е несъмнено това, към което всеки се стреми, но тя не трябва да е 

самоцел. Бих им казал, че пътят към нея - постоянството, тренировките, 

дисциплината са онези неща, които са истински ценни и изграждащи личността. 

- Благодаря Ви, г-н Миланов. 


