
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БРОЙ 11, 04.10.2021 г. 

 
Играчите на Ботев, участвали на Световни 

първенства през годините 

 
През 1970 г. в Мексико за първи 
път играч на Ботев вкарва гол на 
Мондиал! Това прави Динко 
Дерменджиев, който участва на 
третото си поредно световно 
първенство. Треньорът Стефан 
Божков вика в състава за 
Мондиала и Георги Попов.  
 

 
В първия мач на шампионата 
националите играят с Перу. 
България притежава, според 
много специалисти, най-добрия 
си състав въобще и отборът 
търси първата си победа на 
Световното. След уникална 
комбинация при заучено 
положение на пряк свободен 
удар Якимов изпълнява към 
Бонев, който извежда Динко 
Дерменджиев и Чико бележи 
страхотен гол за 1:0. Бонев 
удвоява преднината на 
националите, но безумният 
лагер в Белмекен, на който са 
изпратени националите 
си казва думата и (към стр. 4 -> ) 
 

Националите ни продължават 
участието си в квалификациите за 
поредното Световно първенство. 
За съжаление, реалността не е 
особено радваща, но в миналото 
България е била редовен участник 
на световни финали, а в тях през 
годините са взели участие и 6 
играча на Ботев. Екипът на 
„Канарче” ще ви върне назад във 
времето и ще ви припомни кои са 
тези велики футболисти. 
 
Футболисти на „жълто-черните” 
има на Мондиал 1962 в Чили, 1966 
в Англия, 1970 в Мексико и 1986 
отново в Мексико. През 1962 г. в 
Чили България дебютира на 
световно първенство. Страната ни е 
в група заедно с отборите на 
Англия, Аржентина и Унгария. 
Националите стартират със загуба с 
0:1 от Аржентина, тежко 
поражение от Унгария с 1:6 и първа 
историческа точка на световно 
първенство срещу Англия 0:0. 
Лъвовете завършват последни с 1 
точка.  
Селекционерът Георги Пачеджиев 
вика в отбора двама играчи на 
Ботев – Георги Аспарухов и Динко 
Дерменджиев. Няколко месеца 
след световното Ботев ще спечели 
и първата си Купа на България. 
Тогава, през август 1962 г., на 
финала е победен Дунав с 3:0. 
Ботев 
 
 

Ботев играе силно и в 
първенството, където завършва 
четвърти. 

 
Георги Аспарухов и Динко 
Дерменджиев – Чико, взимат 
участие в два мача на Мондиала 
през 1962 г. срещу Англия при 
равенството 0:0 и Унгария 1:6. 
Четири години по-късно на 
Мондиала в Англия отново двама 
играчи на канарчетата попадат в 
състава на националния отбор. 
Рудолф Витлачил вика от Ботев 
Динко Дерменджиев и Видин 
Апостолов. За съжаление 
Апостолов не записва двубой на 
шампионата. Динко 
Дерменджиев играе в две срещи - 
при загубата с 0:2 от Бразилия и 
загубата с 0:3 от Португалия.  
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Нели Попова е потомствен фен на 
Ботев! Родена е в култовия „Кючук 
Париж“, завършила Руската 
гимназия в Пловдив, а след това и 
Стопанската академия „Д. А. 
Ценов“ в Свищов. Занимава се със 
счетоводна дейност. Нели е и един 
от най-активните и уважавани 
членове на Сдружението. 

 
Все още се счита, че футболът е 
предимно мъжки спорт. Как така 
едно момиче се запали по него и 
по Ботев? 
Ха-ха! Разбира се, че това ще бъде 
първият въпрос. Ами как – аз съм 
родена в Кичука, родителите ми 
са били буквално ученици и аз 
израснах и сред техните 
приятели, които също бяха деца – 
постоянно по язовири за риба, 
купони. От малка баща ми и дядо 
ми ме водеха по мачове и на мен 
много ми харесваше атмосферата 
там. Да не говорим, че в онези 
времена Ботев – тогава Тракия, 
беше един много добър отбор и 
постоянно поддържаше третото 
място, естествено заради първите 
два отбора – Левски и ЦСКА, които 
бяха любимците на 
управляващите. Но аз се 
отплеснах – просто от много 
малка обичах да си играя с по-
големите деца от мен, играехме 
постоянно на улицата и винаги 
съм харесвала момчешките игри – 
не че не съм играла и с кукли де. 
Разкажи накратко за себе си и с 
какво се занимаваш? 

Както вече казах, родена съм в 
култовия пловдивски квартал „Кючук 
Париж“ на 20 януари 1977 г. На 11 
години се преместихме да живеем с 
майка ми в Кършияка. Там за първи 
път една вечер в парка чух великото 
парче „Ние сме кретени, няма строй 
за нас…“, изпълнено от по-големите. 
Завърших Руската гимназия и след 
това – Стопанската академия „Д. А. 
Ценов“ в Свищов, със специалност 
МИО. Занимавам се със счетоводна 
дейност в съвместна фирма с майка 
ми.  
Какво си спомняш от първия си 
мач? Какво ти хареса от 
атмосферата на стадиона?  
Честно да си призная, не си спомням 
кой точно е първият ми мач. Помня 
само, че имаше адски много хора, а 
аз бях качена на раменете на дядо 
ми. Но бихме и след това вкъщи 
празнувахме цяла вечер. Чаках с 
нетърпение почивните дни, за да 
отидем децата от махалата на мач с 
родителите си.  

 
Член на Сдружението си и то доста 
активен. Какво те накара да се 
присъединиш и каква според теб е 
основната сила на Сдружението и 
най-важните му задачи? 
Присъединих се към Сдружението в 
момент, в който членове почти 
нямаше и когато цареше пълно 
разединение сред феновете – малки 
и големи, и когато от Сдружението се 
изискваше да вземе едно 
изключително важно решение за 
бъдещето 

 
 
 
 

 

ТОВА СМЕ НИЕ: Нели Попова – Мечтата ми 
за Ботев започва да се сбъдва 

бъдещето на клуба. Затова реших, 
че искам лично да участвам в 
процесите и сама да се убедя за 
нещата - така да се каже – да бъда 
„в кухнята“ на нещата, кой крив и 
кой е прав. 
Най-важната цел пред 
Сдружението, според мен, е да 
поддържа духа на Ботевизма, да 
съхранява за бъдещите поколения 
историята на клуба, за запалва 
искрата на любовта към Ботев 
Пловдив. А това може да се 
постигне с умни решения, взети от 
хора, които искат да се обединят 
за тази кауза въпреки някои 
различния в мненията си.  
Защо според теб в Сдружението 
има толкова малко дами и това 
недостатък ли е?  
Не знам защо има малко дами – 
членове на Сдружението. Може 
би има желаещи, но ги спират 
предразсъдъци, които мен никога 
не са ме вълнували. Любимо ми е, 
когато някой футболен фен 
започне да развива теории как 
жените не разбират нищо от 
футбол, не можели да карат коли 
и т.н.  
Иначе имам приятелки, които са 
„болни“  фенове на Ботев и по 
нищо не отстъпват на мъжете. 
Дори и на бой.  Ха-ха-ха! 

 
А кой е любимият ти наш 
футболист? А такъв извън Ботев? 
Любимият ми футболист на Ботев, 
с чиято красива игра израснах, 
беше Борис Хвойнев. След това 
много обичах (към стр. 4 ->)          
сега се радвам 
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На 20 септември футболният клуб 
на Марица, школа, дала едни от 
най-добрите футболисти на 
България, отбеляза своя 100-
годишен юбилей. По този повод 
бюлетин „Канарче” реши да Ви 
припомни част от маричаните, 
които са оставили най-трайна 
следа в историята на Ботев.  
Динко Дерменджиев – Чико 

 
Играчът с най-много мачове и 
голове за Ботев започва 
кариерата си като вратар в 
Марица в юношеските формации 
на тима. Чико играе само за Ботев 
в професионалната си кариера и 
записва 447 мача и 194 гола в „А” 
група. Има 10 мача и 3 гола в 
евротурнирите. Става шампион на 
България през 1967 г., носител е 
на Купата през 1962 г., 
вицешампион от 1963 г., бронзов 
медалист от 1961 г. и носител на 
Балканската купа от 1972 г. 
Състезава се за Ботев в периода 
1959 – 1978 г. Участник на три 
световни първенства с 
националния отбор. 
Георги Попов – Тумби  

 
преминава при жълто-черните. 
Записва 308 мача и отбелязва 83 
гола за Ботев в шампионатни 
двубои. В евротурнирите има 12 
мача и 3 гола. Играе в Ботев от 
1961 г. до 1975 г. и е с основна 
заслуга за всички успехи на 
отбора 
 
 

 

отбора в този период. Играл е и на 
едно световно първенство за 
България.  
Иван Задума  
Иван Задума също тръгва от 
Марица. Той играе в Ботев в 
периода между 1963 -1971 г. и също 
е част от шампионския отбор от 
1967 г. Има 170 мача и 1 един гол за 
Ботев в първенството. 
Запрян Раков - Панчо 

 
Железният бранител стартира 
кариерата си в Марица и има 
мачове и за първия отбор в периода 
1981-1983. Забелязан е от Ботев и от 
1983 до 1993 г. е част от знаменития 
състав на канарчетата от 80-те 
години. Централният защитник 
играе в 359 срещи и отбелязва 6 
гола. В европейските клубни 
турнири е играл в 20 двубоя. 
Георги Георгиев – Гецата  
Гецата стартира кариерата си в 
Марица и играе и за мъжкия тим от 
1980 г. до 1984 г., след което 
преминава в Ботев където прави 
знаменити мачове в периода между 
1984 г. до 1988 г. Записва 98 мача и 
26 гола в шампионатни срещи, а в 
евротурнирите е с 12 мача и 4 гола. 
Костадин Видолов - Магьосника 

 
Магьосникът е един от най-
обичаните играчи на Ботев. Той 
стартира кариерата си от Марица и 
играе за тима в юношеските групи. 
Преминава в Ботев 

 
 

СРЕЩА С ИСТОРИЯТА: Маричани, оставили 
трайна диря в историята на Ботев 
 
 

Преминава в Ботев през 1993 г. и 
има три престоя в клуба. Два пъти 
е бронзов медалист с Ботев през 
1994 г. и 1995 г. За Ботев има общо  
181 мача и вкарва 51 попадения.  
Георги Христов – Метъла 

 
Въпреки че играе само един сезон 
за Ботев, той оставя сериозна 
следа, като става последният до 
момента голмайстор за клуба в 
елитната ни група. Христов е 
юноша на Марица и играе и за 
мъжкия тим на маричани. През 
сезон 2005-2006 г. е голмайстор на 
Източната “Б” група с 18 попадения 
за Марица, а две години по-късно - 
през сезон 2007-2008 става 
голмайстор и на елита – нещо, с 
което могат да се похвалят много 
малко играчи. Георги Христов 
записва 30 мача и отбелязва 19 
гола за Ботев. 
В Ботев са оставили диря и много 
други играчи, започнали 
футболния си път в Марица – като 
Петър Курдов, Иван Кочев, Марчо 
Дафчев, Александър 
Александров, Николай Киров и др. 

 

 
 

❖ 04.10.1994 г. – Ботев-Берое 6:0 
в мач за първенството. 

❖ 07.10.1941 г. – Роден е Видин 
Апостолов. Той има 429 мача за 
Ботев в „А“ група и 37 гола. 

❖ 16.10.1972 г. – Роден е Лилчо 
Арсов – легендарният вратар с 
223 мача за Ботев.  
 
 

 
 

 
На този ден… 
 

Смятаният за най-
бърз футболист в 
историята на 
Ботев също 
стартира 
кариерата си в 
ДЮШ на Марица и 
на 17 години 
преминава 



Брой 11, 4 Октомври 2021 г. 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 
 

Коцето Видолов, а сега се радвам на уникалните 
голове на Тошко Неделев. Много ми харесва като 
хъс и игра Митко Тонев. Предричам му светло 
бъдеще. 
Извън Ботев – аз съм фен на Меси. 

 
Какви са другите ти любими занимания или хобита 
извън футбола? 
Любими занимания са да ходя някъде в планината 
на разходки с кучето и детето. Обичам да ходя също 
на лов за яребици и пъдпъдъци. Много обичам да 
чета книги и се радвам, когато намеря време, в което 
да „изгълтам“ една хубава книга за норматив.  

 
Каква е мечтата ти, свързана с Ботев? 
Ами тя май се сбъдва вече. Ха-ха! Ботев – шампион! 
Европейски мачове и добро представяне. Да бъда 
свидетел на новите златни страници в историята на 
клуба.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Перу ни обръща и побеждава с 3:2. Георги Попов също 
играе в двубоя. Чико играе и при загубата с 2:5 от ФРГ, 
а Георги Попов е в игра в последния мач срещу 
Мароко – 1:1.  
Последните играчи на Ботев, които участват на голям 
футболен форум, са Атанас Пашев и Костадин 
Костадинов. Двамата попадат в състава на Иван Вуцов 
за Мондиала през 1986г. в Мексико. 

 

 
Българите стартират с равенство срещу световния 
шампион Италия – 1:1, а в игра през втората част се 
появява Костадин Костадинов. В злополучния мач 
срещу Южна Корея – 1:1, в който България търси 
първата си победа на Мондиал, Костадин Костадинов 
отново играе през второто полувреме. Националите 
за първи път преминават групите на световно 
първенство и достигат до осминафиналите, където 
обаче отпадат от домакина Мексико с 0:2. Атанас 
Пашев и Костадин Костадинов започват срещата като 
титуляри.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бюлетин Канарче е издание на Сдружение 
ПФК „Ботев“. Сдружението е юридическо 
лице с нестопанска цел. То е носител и 
пазител на историята и традициите на 
футболен клуб Ботев Пловдив. 
За контакти: 
kanarche.press@gmail.com 
botevplovdiv.org 

Можете да подкрепите издаването на бюлетин 
Канарче или другите инициативи на Сдружение ПФК 
„Ботев“, с дарение на банковата ни сметка: 

IBAN : BG57TEXI95451004018000 

BIC : TEXIBGSF 
Благодарим Ви! 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Подкрепете ни... 

ТОВА СМЕ НИЕ: Нели 
Попова 

Играчите на Ботев на 
Световни първенства 

На добър път, Даниел Серехидо! 

 
си благодарност към г-н Серехидо. Той беше един от 
първите, които помогнаха за старта и развитието на 
нашия бюлетин. С негова подкрепа се сдобихме с 
логото си, с място на клубния сайт и с възможност за 
интересни интервюта с играчите. 
Благодарим, Дани и на добър път! 
 
 
 
 

По една или друга причина Ботев 
Пловдив и Даниел Серехидо 
продължават в различни посоки. 
Ние от „Канарче“ няма да коментираме 
тази раздяла, но ще изкажем огромната 
си 


