
при „червените“ още на 17 години, след като ле-
гендата Димитър Пенев вижда неговия талант, 
докато е с екипа на родния му „Пирин“.

Дебютът на Димитър за „армейците“ е през 
пролетта на 1999 г., когато е на 18 години, 
а няколко месеца по-късно печели Купата на 
България. В края на годината юношата дебюти-
ра и за мъжкия национален отбор. Головете му 
за ЦСКА привличат вниманието на германския 
„Байер“ (Леверкузен), който плаща 1,3 милиона 
евро и подписва договор с таланта в началото 
на 2001 г. 

Бербатов се превръща в неизменна част от 
първия отбор на „аспирините“, бележи 16 гола, 
играе и финал в Шампионската лига. През 2002 г. 
за първи път печели наградата „Футболист №1 
на България“.

В следващите години става все по-ключова фи-
гура за „Байер“, вкарва голове на грандове като 
„Ливърпул“ и „Байерн“ и неизменно е сред воде-
щите голмайстори в Бундеслигата. Бележи гол 

след гол и за България, като е с основна 
заслуга за класирането на Евро 2004.

Логично се стига до следващата 
голяма стъпка в кариерата му 
– трансфер в „Тотнъм“ за 16 ми-
лиона евро, който го прави най-
скъпия български футболист в 
историята. В Лондон Бербатов 
бързо става звезда на отбора, 

а ефективното му партньорство 

Димитър Бербатов е истинското доказател-
ство, че с талант и много труд едно скром-
но момче от малък град може да стигне до 
световния футболен връх. И да бъде част от 
един от най-големите изобщо в света брандове 
като „Манчестър Юнайтед“, покорявайки със 
своя финес и класа терените на най-популярно-
то първенство – английската Висша лига. След 
великото поколение на „четвъртите в света“ 
Бербатов е този, който напомня за българския 
футбол със суперлативи.

Димитър кара суровите островитяни да се на-
сладят на футбол, който не се играе само с ти-
чане, но и с мисъл и елегантност. Най-силните 
качества на футболиста Бербатов са неговата 
интелигентност и способност да импровизира, 
отличният нюх за пласиране, техниката на вла-
деене на топката, перфектните пасове и игра-
та с глава, както и джентълменското поведение 
на терена. През годините нападателят 
нееднократно вдига феновете на 
крака с брилянтни изпълнения.

А постиженията му завинаги 
ще останат в историята 
на българския футбол – 
единственият до момента 
българин, ставал шампион на 
Премиършип – и то двукрат-
но. Нападателят е с основна 
заслуга за шампионската титла 
за сезон 2010/2011, когато става 
и голмайстор на първенството. 

Двукратен участник във финал на Шампионска-
та лига. Рекордьор по голове за националния 
отбор и седемкратен „Футболист на годината“ 
в България.

Артист с топка в краката, 
един от най-популярните 
футболисти в световен 
мащаб и последната 
голяма футболна гордост 
на България – това е 
Димитър Бербатов. Един 
от отличените лауреати 
на Superbrands за приноса 
в промоцията на бранда 
България по света. 
Едва ли има по-заслужил в 
това отношение българин 
за последните 15 години. 
Със своите изяви на терена 
и със своята красива игра 
Бербатов се превръща 
в култова фигура в един 
социален феномен, какъвто 
безспорно е футболът. 

dberbatov.org 

Но големите затова са големи, защото из-
ползват популярността и възможностите си, 
за да правят света по-добро място. Звездата 
участва в различни благотворителни инициати-
ви и помага на хора в нужда, през 2006 г. става 
и посланик на добра воля на УНИЦЕФ. А впо-
следствие избира собствена кауза – на 7 април 
2008 г. учредява фондация „Димитър Бербатов“ с 
мисия да подпомага талантливи български деца 
да развиват своя потенциал в сферата на спор-
та, изкуствата и науката. През май 2012 г. „за 
забележителната работа на неговата фонда-
ция“ е избран за посланик на ЮНЕСКО.

Берба неведнъж загатва, че е готов и да даде 
своя принос за развитието на българския 
футбол, затова сме сигурни, че и след края на 
кариерата му ще чуваме и говорим за него.

Пазар

Едва ли има нужда да убеждаваме някого във 
величието на Цар Футбол – най-популярният 
спорт и истински глобален феномен, който 
кара по неповторим начин малки и 
големи да се вълнуват от случва-
щото се с любимите им отбори 
и футболисти. А да прекараш 
почти цялата си кариера в две 
от четирите най-класни пър-
венства в света – английското 
и германското, бележейки гол 
след гол, те прави много, много 
известен.

За добро или за лошо футболът се е 
превърнал и в огромен милиарден биз-
нес. А един българин е сред най извест-
ните в него. Според различни статис-
тики и класации Димитър Бербатов е 
сред 20-те най-добри и най популярни 
нападатели в последните 15 години. 
Затова допринася най-вече периодът 
в „Манчестър Юнайтед“ – футболният 
клуб с най-много фенове на планетата, 
оценен и за най-скъп от сп. Forbes със 
стойност от 3,69 милиарда долара за 
2017 г.

„Червените дяволи“ имат фенове 
буквално във всяко кътче от 

планетата и много от тях 
свързват България именно с 

техния любим нападател, 
който носи кошмари на 
съперниците по англий-
ските терени в периода 
между 2008 и 2012 г.

Постижения

В успешната си футболна кари-
ера Бербатов има отборни и инди-

видуални отличия, начело е на някои от 
най престижните класации в България. 
Първият голям трофей идва в отбора, 
дал път на футболиста към голямата 
европейска сцена – ЦСКА. Той попада 

Знаете ли, че...

• През сезон 2010/ 2011 г. Бербатов 

отбелязва три хеттрика – постижение 

в цялата история на английския футбол 

само на Руд ван Нистелрой и Алън Шиърър.

• Най-абсурдната класация, в която го 

включват, е тази на най-известните 

пушачи в света. Димитър 

никога не е бил пушач!

Знаете ли, че...

• Бербатов е първият футбо-

лист в историята на „Манчестър 

Юнайтед“ от Втората световна война 

насам, който отбелязва хеттрик на „вечния 

враг“ – „Ливърпул“.

• През 2010 г. влиза в историята на Висшата 

лига като първия чужденец, реализирал 5 гола 

в един мач. По този показател се изравнява 

единствено с трима англичани 

– легендата Алън Шиърър, 

Анди Коул и Джер-

мейн Дефоу.

бола в родината си. Наскоро той разкрива и че 
работи по своята автобиография.

Ценности на личността

Социалните дейности категорично показват, че 
освен класен футболист Бербатов е и стой-
ностен човек и харизматична личност. Той е 
артист, който желае нещата не само да се 
случват, но и да се случват по красив начин. 
Това се олицетворява най-вече от неговия стил 
на игра на терена – не да тичаш постоянно без 

мисъл, когато можеш да „четеш“ играта 
и като шахматист да си с няколко 

хода напред. Всяко негово докос-
ване до топката носи наслада, 
а незабравими ще останат 
голът с екипа на „Байер“ срещу 
„Рома“, задната ножица срещу 
„Ливърпул“ и абсурдно небреж-
ното прехвърляне над вратаря 
в мач между „Монако“ и „Ница“. 

Берба е артист и извън терена. 
Занимава се с рисуване и създава 

успешни карикатури на любими свои 
герои. Оставя творенията му да говорят 

за него, никога не се забърква в скандали и води 
спокоен живот, наслаждавайки се на любимата 
игра и любимите хора.

с Роби Кийн е впечатляващо. В края на сезона 
българинът е избран за играч №1 на „шпорите“ и 
влиза в идеалния отбор на Премиършип.

На 29 декември 2007 г. идва първият хеттрик 
по английските терени, а през февруари 2008 е 
ред за най-големия успех с екипа на „Тотнъм“ – 
Купата на Лигата след триумф над „Челси“ на 
легендарния „Уембли“ с гол на Берба.

Интересът към голаджията е голям 
и през лятото закономерно идва 
големият трансфер – „Манчестър 
Юнайтед“ плаща 30,75 милиона 
паунда, клубен рекорд по това 
време, за да привлече българския 
голмайстор.

Още в първия си сезон Димитър 
влиза в историята като първия 
българин, спечелил титлата на Англия. 
Обявен е за „Мъж на годината“ в България за 
2009 г. През 2010 г. пък за рекорден седми път е 
„Футболист №1 на България“. Печели втора Купа 
на Лигата, този път с „червените дяволи“.

По това време слага и край на кариерата си в 
националния отбор, където е голмайстор №1 в 
историята с 48 гола в 78 срещи.

В колекцията му влизат и успехи за трофея 
„Къмюнити Шийлд“ през 2010 и 2011 г. Именно 
периодът 2010–2011 г. е най-ползотворният 
за Бербатов, който печели още една титла на 
Англия, като този път е с огромен принос за нея, 
ставайки голмайстор на първенството 
с 20 гола.

Легендарен ще остане хеттрикът във врата-
та на „Ливърпул“ за победата с 3:2 и най-вече 
вторият гол, отбелязан след брилянтна задна 
ножица. Берба е първият футболист в истори-
ята на „Манчестър Юнайтед“ от Втората све-
товна война насам, който отбелязва хеттрик на 
„вечния враг“! През ноември 2010 г. в мач срещу 
„Блекбърн“ влиза в историята на Висшата лига 
като първия чужденец, реализирал 5 гола в един 
мач. През януари 2011 г. нападателят отбелязва 
трети за сезона хеттрик – постижение в цяла-
та история на английския футбол само на Руд 
ван Нистелрой и Алън Шиърър. През април 2011 г. 
Димитър е избран от Асоциацията на професио-
налните футболисти (PFA) в идеалния отбор на 
годината в Премиършип.

През декември 2010 г., като първи футболист 
от Висшата лига с 10 попадения през сезона, 
получава „Златната обувка“ на банка „Барклис“ – 
официален спонсор на първенството. През март 
2011 г. получава за втори път „Златната обувка“ 
на „Барклис“ като първи играч, вкарал 20 гола 
през сезона. Според сър Алекс Фъргюсън Берба-
тов е един от най-добрите играчи в света.

През третия си сезон в „Манчестър Юнайтед“ 
(2010/11) Бербатов е сред водещите играчи в 
Премиършип по голове и асистенции и логично 
попада в идеалния отбор на сезона, а в любопит-
на класация е обявен за най-популярния активен 
футболист за 2010 г.

В края на 2011 г. Димитър вече е 50-ият фут-
болист на „Манчестър Юнайтед“ с 50 гола за 
клуба, вкарва и четвъртия си хеттрик.

Следващите спирки в кариерата му са „Фулъм“ 
и „Монако“, където е голямата звезда, и законо-
мерно и на двете места спечелва приз „Най-до-
бър играч на тима“.

Личността

Димитър е роден на 30 януари 1981 г. в Благо-
евград в семейство на спортисти. Баща му 

Иван е футболист на „Пирин“ и ЦСКА, а майка му 
Маргарита се е занимавала с хандбал. От тях 
момчето прихваща любовта към спорта – още 
от малък се занимава с лека атлетика. На 10-го-
дишна възраст обаче избира футбола и започва 
тренировки в школата на местния „Пирин“.

Талантът е очевиден, но развитието му 
изисква саможертви и той го разби-

ра добре. На 17 години заминава 
сам за София – в ЦСКА, където 
трябва да се справя с живота 
без семейството. На 19 идва 
новото предизвикателство – 
да живее сам в чужда държава 
и под непрекъснатите крити-

ки на местните медии.

В тази битка победител е българи-
нът, който с много усилия и лишения 

стига до върховете на футбола.

Съвременно развитие

След един сезон в гръцкия ПАОК футболистът 
се подготвя в България и отделя време на семей-
ството си, на фондация „Димитър Бербатов“ и 
на своето образование. Наскоро получава дипло-
мата си по „Спортен мениджмънт“ от Национал-
ната спортна академия.

През юни 2017 г. Берба организира впечатля-
ващ благотворителен мач в София между негов 
звезден отбор и звезден тим, селектиран от 
легендата Луиш Фиго. Куп световни имена 
участват в двубоя, а средствата от него оти-
ват за проектите на фондациите на двамата 
футболисти.

Сега за Бербатов следва ново предизвикател-
ство в кариерата му – футбол в Индия с екипа 
на местния „Керала Бластърс“.

Фондация „Димитър Бербатов“

Още от ранна възраст футболната 
звезда използва своята популярност, 
насочвайки усилия към това да 
помага на тези, които имат по-
голяма нужда.

През 2008 г. той основава 
фондация „Димитър Бербатов“ с 
мисия да подпомага талантливи 
български деца да развиват своя 
потенциал в сферата на изкуства-
та, науката и спорта. Фондацията 
всяка година отличава най-добрите в 
изкуствата, науката и спорта ученици.

Фондацията е в основата и на още два проекта. 
„Активни и здрави“ има цел да създаде трайни 
навици за здравословен 
начин на живот сред де-
цата в училище чрез ак-
тивен спорт и правилно 
хранене. По програмата 
са изградени и рекон-
струирани съоръжения 
за спорт в различни 
училища в страната. С 
подкрепата на фондация-
та се провежда ежегод-
ният училищен футболен 
турнир „Данониада“.

Бившият ас на „Ман-
честър Юнайтед“ има и 
планове за създаване на 
детска футболна школа 
в София, а не крие и 
желанието си да помага 
за управлението на фут-

ДИМИТъР БЕРБАТОВ

История 

1981 – Роден в Благоевград.

1998 – Заминава за София, за да заиграе в ЦСКА.

1999 – През ноември дебютира за националния отбор.

2001 – Преминава в „Байер“ (Леверкузен).

2002 – За първи път става „Футболист №1 на България“. 
Играе на финал на Шампионската лига срещу „Реал“ (Мадрид).

2004 – Участва на единственото си голямо първенство с 
България – европейското в Португалия.

2006 – Преминава в „Тотнъм“ срещу 16 милиона евро и ста-
ва най-скъпият български футболист в историята.

2008 – Основава фондация „Димитър Бербатов“.
Рекорден трансфер в „Манчестър Юнайтед“ след два сезона 
при „шпорите“ и спечелена Купа на Лигата. 

2009 – Първият българин, който става шампион на Англия. 
Играе и втория си финал в Шампионската лига.

2010 – Вече звезда на „Манчестър Юнайтед“, вкарва 
хеттрик в дербито с „Ливърпул“. Отбелязва рекордни 
пет гола във вратата на „Блекбърн“. „Футболист №1 на 
България“ за рекорден седми път.

2011 – Става голмайстор №1 на Висшата лига и шампион 
за втори път.

2012 – Трансфер във „Фулъм“.

2014 – Трансфер в „Монако“, където става играч на година-
та за „монегаските“.

2015 – Трансфер в ПАОК.

2017 – Изключително успешно организира грандиозен 
благотворителен мач в София. Подписва договор с индийския 
„Керала Бластърс“.

Знаете ли, че...

• В Англия пече
ли Купата на 

Лигата два пъти – веднъж като играч 

на „Тотнъм“ и веднъж като играч на „Ман-

честър Юнайтед“ срещу... „Тотнъм“.

• Дебютният мач на Бербатов за „Манчестър 

Юнайтед“ в Премиършип е срещу „Ливърпул“. 

• Първото му попадение за „чер
вените дяво-

ли“ е при дебюта му в Шампионска-

та лига за 
„Юнайтед“ срещу 

датския „Олборг“. В 

този мач от-

белязва два 

гола. 

Знаете ли, че...

• За националния отбор на Бъл-

гария Бербатов дебютира срещу 

Гърция. А първия си гол като национал 

вкарва срещу Чили.

• Като играч на „Байер“ (Леверкузен),  

вкарва един от най-красивите голове в 

кариерата си пред... празни трибуни. Това 

се случва в мач от Шампионска 

лига срещу „Рома“, когато 

отборът изтърпява 

наказание като 

домакин.
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