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Георги Аргилашки е на 30 години и
наскоро премина кръглото число от
50 мача с екипа на Ботев. През
настоящия сезон той е твърд
титуляр и с изявите си напомни на
фенове и специалисти колко е важно
за всеки отбор да разполага с уверен
и стабилен страж на вратата си.

Вие сте в отбора на Ботев вече
трети сезон, като постепенно се
наложихте като твърд титуляр. В
същото време в момента Ботев е в
челните места на класирането. Как
усещате от вътре атмосферата в
клуба? 

Атмосферата в клуба е добра.
Резултатите говорят и за добрата
работа, която се извършва в
отбора. Надяваме се да не спираме
да вървим във възходяща линия.

Кой беше най-трудният за Вас мач
досега с екипа на канарчетата от
общо 50 до този момент?

Имали сме тежки периоди, но
важното е, че в момента се
движим в правилната посока.

Кои качества са най-важните за
един вратар предвид
специфичността на позицията?

В съвременния футбол може би
едно от най-важните качества за
един вратар е играта с крака.  

Играли сте в седем различни
отбори  в  България.  Ако  може да
избирате чуждестранна
дестинация, в която да
продължите кариерата си, къде
бихте играли? 

За момента се чувствам много
добре в Ботев Пловдив и не съм 

мислил за трансфер навън.

Имате ли чуждестранен /или
български/ вратар кумир – някой,
на когото бихте искали да
приличате в играта? 

Симпатизирам на Буфон.

Как всъщност се насочихте към
вратарския пост – високият ръст
ли е бил определящ или
ловкостта?

В началото започнах като полеви
играч, но треньорите в школата на
Марица видяха таланта в мен и
постепенно застанах под рамката.

Един от най-успешните в
близката история на Ботев
-треньор – Николай Киров, бе
вратар в активната си спорна
кариера. Виждате ли се като
треньор, след като свалите
окончателно ръкавиците?

ГЕОРГИ АРГИЛАШКИ: 
 

ДВИЖИМ СЕ  В
ПРАВИЛНАТА  ПОСОКА

 

НАШЕТО ИНТЕРВЮ

Бяхте най-желания ерген сред
вратарите в Пловдив, макар и
сериозно обвързан. Но наскоро
се оженихте – как се чувствате в
новата семейна „роля“?

С жена ми сме от доста години
заедно и живеем заедно. Няма
съществена промяна след
сватбата.

Как прекарвате свободното си
време?

Свободното си време прекарвам
със семейството си и гледам да
обръщам повече внимание на
дъщеричката си.

ЗАЩО НЕ! 
ОБИЧАМ ФУТБОЛА И

СМЯТАМ ДА СЕ
ЗАНИМАВАМ С НЕГО И
СЛЕД АКТИВНАТА СИ

КАРИЕРА.



(засега "Гарванът, който можеше да
спира времето", а втора е напът). Но
като оставим настрана тези
досадни работи, обича бира и мачове.
Успешно приключилата акция "110
бебета" го вдъхнови за следния
коментар пред бюлетин Канарче:

За 90 минути да се разделим. Да
подкрепяме само своите, а на
противника да пожелаваме всичко,
което ще го доведе до загуба. 90-те
минути на съревнование, на наши и
ваши, на аплодиране и освиркване. 

Защото ги пренесохме. Отнехме ги
от футбола, от игрите, чрез които
изкарвахме този тип емоции и
успявахме да генерираме от
негативното в себе си нещо
приятно. И ги пренесохме
навсякъде другаде.

И днес не си говорим за футбол. Не
се хвалим кой от вашите има
страшна левачка и кой от нашите “я
пипа”. Не спорим за вчерашния мач
и дали е трябвало левият бек да го
сменят още на полувремето.
Спорим за трудово право и
Търговски регистър, за олигарси и
перуки.

Затова реших, че освен да поздравя
и пожелая здраве на малките
бултрасчета и семействата им, ще
използвам дадената трибуна и
случая да повдигна въпрос за
футбол, така че да се запсуваме
като хората.

Абе, вие освен Тошко Неделев
някакъв читав футболист имате
ли в момента?

Затова много ме зарадва, когато
научих, че кампанията “110 бебета” на
жълто-черните фенове е приключила
успешно и първото и последно бебе
се казват съвсем правилно Самуил.
Защото и аз се казвам така. 

Но ето — проблем. Хубаво, ще
поздравя малките “канарчета” за
това, че са орисани на великолепие с
такова грандиозно име. 

А пък сигурно и другите бебета, както
и да се казват, ще станат читави хора,
все пак след само 18 години всички те
ще могат да си сменят имената на
Самуил, ако не им е потръгнало до
тогава. Само дето защо да
поздравявам ботевистите, нали съм
от ЦСКА.

Ще ми се обидят. Ще ги напрегна. Ще
се ядосат. Някакъв чорбар им пише за
дечицата. Пфу!

И си викам — що пък да не може да се
зарадваме заедно на факта, че дори в
тия тъпи времена се раждат бебета. И
да се обединим поне за нещо. И дай
да видим как поне футболно и поне за
3 минути да не си кривеем за
глупости. Дали ще може?

И ми стана криво. Да се обединим за
миг и то да е на футболна вълна.
Футболът, дето е създаден точно с
тази цел. 
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Първото и последното регистрирано дете носят името Самуил.
Почти зад всяко кръгло число в списъка обаче стои момиченце.
110-те бебета са всъщност 59 момчета и 51 момичета.

Успешно приключи акцията "110 бебета", осъществена от ПФК Ботев
Пловдив с подкрепата на Вис Виталис, по случай наближаващата 110
годишнина от създаването на клуба.

Ето и няколко по-интересни факта за нашите малки 110 "канарчета",
родени след 12.03.2021 г.:

От клуба обещават още  инициативи с новите клубни членове, както и
предстоящи активности около наближаващата годишнина.

ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ 
 

САМУИЛ
ПЕТКАНОВ:

МОЖЕ ЛИ
ФУТБОЛЪТ ДА
ОБЕДИНЯВА?

амуил Петканов е
чорбар, автор на Не!
Новините, говори
глупости по Дарик
Радио, упражнява се
да        пише        книги С

Тази година вече всички
разбрахме, че дори да кажеш
“здрасти”, ще има някой да не е
съгласен, да се обиди, да ти се
разсърди и да те прокълне. Всяка
дума, изречение, теза и разбиране
може да бъдат посрещнати на нож
и всички сме толкова убедени в
правотата си, че не спираме да се
заобграждаме от съмишленици, с
които да надвикаме другото, да го
заглушим и да си заспим спокойно.

Разделението е по здравни,
образователни, политически,
идеологически и всякакви теми.
Хора се псуват по улиците, само
защото този отсреща кара
определена марка внесена от
Германия кола на старо вместо
правилната внесена от Германия
кола на старо. Да се сърдим,
връзваме, напрягаме, засягаме и да
приемаме лично всеки и всичко се
превърна в спорт.

. 
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„Това беше един от най-важните
мачове в кариерата ни като
футболисти, защото се изправихме
срещу един от грандовете в Европа. 

Спомням си, че обстановката беше
чудесна за футбол. На стадион
„Пловдив“, тогава „9-ти Септември“,
имаше над 50 хиляди души, а
местата бяха заети няколко часа
преди мача. 

Хората очакваха да видят
спектакъл и аз мисля, че го
получиха“, спомни си в разговор с
бюлетин „Канарче“ жълто-черната
легенда Трифон Пачев, който е
резерва в този мач и влиза в игра в
78-ата минута.

невероятната победа над
Барселона в Пловдив. Това е мач,
който дава силен тласък на
отбора за големите успехи през
80-те, а нас, феновете,
продължава да ни вълнува и да ни
изпълва с гордост дори и днес.

През 1981 г. жребият в турнира за
Купата на Националните купа
отрежда силният отбор на
Барселона за съперник на Ботев. В
състава на треньорското светило
Удо Латек, освен носителят на
Златната топка за 1977 датчанин
Алан Симонсен, личат имената на
немския национал Бернд Шустер
(еврошампион с ФРГ през 1980),
аржентинския национал Суврия,
испанските национали Алесанко,
Херардо, Естебан, Санчес и Виктор.

В атаката е звездата на „половин
Испания” – централния нападател
Кини, станал жертва на лична
драма. Той е отвлечен за откуп и
седмици е държан в неизвестност
от похитителите си.

 

За мнозина привърженици на Барса
това е една от причините отборът да
загуби шампионата тогава. 

Седмица преди реванша Пловдив е
обгърнат от трескаво вълнение, а
почти целият град коментира
предстоящото събитие. Не на
последно място, защото въпреки
загубата с 4 на 1 в Испания
канарчетата остават прекрасни
впечатления. В Барселона те имат
повече възможности за гол,
отколкото обикновено създават като
гости в българското първенство.

 

ПОБЕДАТА НАД БАРСЕЛОНА
 

Н
 

 
еотдавна, на 30.09,
отбелязахме 40-
годишен юбилей от
един вълшебен
момент    за     Ботев  - 

ЛЕГЕНДИТЕ ГОВОРЯТ

 
ТРИФОН ПАЧЕВ И СПОМЕНИТЕ МУ ЗА ВЪЛШЕБНИЯ МАЧ
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„За съжаление тази среща не е
отразена във видео архивите“,
продължава Пачев.  „Много хора са
търсили дали има някакъв запис
някъде, но за жалост няма такъв, а
това е жалко, защото е важно
хората да помнят историята на
клуба. Все пак Ботев е един от най-
великите клубове в България - с
изключителна история и с
невероятен стил на игра!“ 

„Тогава си спомням, че влязох на
мястото на Краси Манолов. Той
играеше централен нападател.
Тогава аз също играех нападател. И
като юноша, и първите ми стъпки в
мъжкия футбол бяха като
нападател. 

А наставленията на треньора в
такъв момент са едни и същи –
влизаш, ако може да подсилим
нападението, ако може да
отбележим гол“, разказа още Пачев.  

И така – след като Ботев губи
първия мач в Барселона с 4:1, но с
добра игра и с положения и за
жълто-черните, във втория
канарчетата се мобилизират, по
думите на Пачев и благодарение
„на великата ни публика, на
добрите ни треньори и най-вече
колегите ми, които показаха, че
имат много големи възможности“,
пловдивчани побеждават Барса с
1:0 с гол на Георги Славков. 

Според Пачев е бил отменен и чист
гол на Костадинов, вкаран към 40-
тата минута, тоест едва пет минути
след попадението на Славков. 
 Малко преди това е подминато
нарушение също срещу Костадинов
в наказателното поле. 

„Спомням си и голямата
признателност на хората след мача.
Те не се разотиваха, чакаха ни пред
съблекалните, за да ни поздравят. И
реално това беше едно от първите
кръщения за нашия тим, който
тогава   беше   много   млад .   

Бяхме по на 19-20-21 години, с
великия Динко Дерменджиев като
треньор и Иван Глухчев, който след
това пое щафетата. Реално това бяха
двамата треньори, с които ние дълги
години работихме“, каза още Пачев,
който днес е директор на ДЮШ в
клуба. 

А след мача естествено хората са
много горди, че отборът е успял да
победи Барселона. „... и малко тъжни,
че не сме ги елиминирали. Но те бяха
много силен отбор, а това бяха
нашите първи стъпки в Европейския
футбол, ако мога така да кажа.
Защото след това дълги години
играхме в тези Европейски турнири“,
каза още Пачев. 

 

„Мачовете с Барселона помогнаха и
за изграждането на стила на
отбора ни през 80-те. Такива
мачове дават самочувствие на
играчите и на треньорите, а след
един такъв мач всеки един
футболист придобива по-голяма
увереност и предизвикателство, че
може още, и още, и още... Да се
стреми да става все по-добър“,
разказа още легендарният
футболист. 

В следващия брой на „Канарче“ ще
публикуваме втората част от
разговора ни с Трифон Пачев, а
целия разговор с него ще може да
видите и в YouTube канала ни. 



Превръща се в един от най-
уважаваните български съдии, а
освен това е и председател на
пловдивската съдийска комисия.
 
Беше част и от грандиозните
празненства по случай 50-
годишнината от спечелването на
титлата и получи заедно с целия
отбор почетен знак на Пловдив.

ЛЕГЕНДИТЕ НЕ УМИРАТ

ТРИ КАНАРЧЕТА
ОТЛЕТЯХА ОТ НАС

ЗАВИНАГИ

Шивача беше роден ботевист,
стартира кариерата си в юношите на
отбора набор 83 с треньор Владо
Чернев, които стават шампиони на
Републиканското първенство през
сезон 2001-2002. Урумов е
голмайстор през шампионския
сезон с 15 попадения. През 1997-1998
със същия набор Урумов е шампион
и при децата с Ботев с треньор
Димитър Танков.

Даван е под наем в Граничар
Свиленград и Сокол Марково,
където бележи гол след гол във В
група и е върнат в първия отбор на
Ботев. Играе в тима от 2002 до 2008
година и записва 64 двубоя, в които
се разписва 35 пъти. 

След това кариерата му продължава
в Спартак Пловдив, Марица Пловдив,
Родопа Смолян, китайския Чандао и
азерския Нефтчи Баку. 

в 76-та минута при победата с 6:0 при
домакинството на русенци. След това
Бичев е титуляр при успеха от
последния кръг на първенството
срещу Дунав в Русе – успех с 4:2. 

Ботев се намира в тежко положение
по време на управлението на Д.Х.
Играчите почти не взимат пари.
Въпреки това отборът се представя
добре, а тимът е съставен в
голямата си част от юноши на клуба. 

В същия сезон Левски е играл в
групите на Шампионската лига,
ставайки първият български отбор,
който се класира за групите на най-
силния европейски клубен турнир. 

Христо Йовов открива резултата в
14-та минута, а в 22-та минута идва
един от най-забележителните
моменти,  оставили трайна диря в
бултрасите. Емил Умуров – Шивача
овладява дълъг пас и със страхотен
шут от близо 30 метра пронизва
вратата на Божидар Митрев – 1:1. 
Бултрасите са в екстаз! Последва
страхотно попадение и на Георги
Какалов в 63-та минута след много
хубаво изпълнение на воле. Все пак 
 в 69-та минута Домовчийски успява
да изравни, но въпреки равенството
тази среща остава в историята на
Ботев, и то срещу един от най-
силните отбори на Левски.

а 29 април 2007 г.
над 14 000 зрители
са изпълнили
“Колежа” за мача с
Левски.

 

Н
 

СВЕТЛА ТИ ПАМЕТ,
ШИВАЧ НЯМА ДА ТЕ

ЗАБРАВИМ! 
ОЩЕ ЕДИН ОТ ШАМПИОНИТЕ

ОТИДЕ В НЕБЕСНИЯ ОТБОР

Още един играч от шампионският
отбор на Ботев от 1967 г. си отиде от
този свят. На 3 ноември на 75–
годишна възраст почина бранителят
Костадин Бичев. 
Той е роден на 17 ноември 1945г. в
Куклен. Започва да тренира футбол в
Ботев при един от най-
емблематичните треньори в ДЮШ
Косьо Енчев. 

Бичев играе за Ботев от 1965 до 1967
г. и записва общо 13 мача с “жълто-
черния” екип. В шампионския сезон
през 1967 г. записва два мача. Срещу
Дунав Русе заменя Видин Апостолов 

Бичев обаче има
„футболна болест”
и се налага да
приключи рано
кариерата си.
Въпреки това той
остава във
футбола като
съдия. 

МЛАД СИ ОТИДЕ И ЮНОШАТА
КОСТАДИН БАТИНОВ

През миналата седмица почина и
юношата на Ботев Костадин Батинов. 

Едва на 36 години Батинов напусна
този свят. Той беше част от
знаменития набор 8̀5 на Ботев с
треньор Атанас – Хари Георгиев,
който два пъти достигна до
четвъртото място на държавните
първенства в България.

Батинов има и брат Радослав, който
също е юноша на Ботев. Двамата
обаче не успяват да запишат
официален мач за клуба. 
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За съжаление един от героите от
тази среща - Емил Урумов –
Шивача, който реализира почти от
центъра срещу сините, нещо, с
което много малко хора могат да се
похвалят, ни напусна едва на 37
години на 6 ноември. 



НА ТОЗИ ДЕН... 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.

Екип: Ангел Джорапов, Бойчо Попов, Валентин Видолов, Васил Златев,
Георги Влахкинов, Георги Семов, Михаил Чомпалов.

За контакти: kanarche.press@gmail.com
botevplovdiv.org

19.11.1993 г. - Ботев - Спартак Вн 6:1 - в
мач от първенството.

21.11.1963 г. – Роден е феноменалният
нападател Атанас Пашев. Той има
194 мача за Ботев в А група, в които е
отбелязал 100 гола! Голмайстор на
"А" група за сезон 85/86 г. с 30
отбелязани попадения.

21.11.1982 г. - Ботев - Локомотив Сф
6:2 - в мач от първенството.

Можете да подкрепите издаването на бюлетин
Канарче или другите инициативи на Сдружение ПФК
„Ботев“, с дарение на банковата ни сметка:
IBAN : BG57TEXI95451004018000
BIC : TEXIBGSF
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Държавна опера Пловдив отбелязва
50-годишнината на легендарната
рок-опера „Исус Христос
Суперзвезда“ JESUS CHRIST
SUPERSTAR на Андрю Лойд Уебър и
Тим Райс с премиерен спектакъл на
режисьора Веселка Кунчева.
Спектакълът по музика на Андрю
Лойд Уебър и текст на Тим Райс се
осъществява по споразумение с The
Really Useful Group Ltd. Диригент –
Константин Добройков, режисьор –
Веселка Кунчева, художник –
Мариета Голомехова и хореография
– Явор Кунчев.
Участват солистите: Николай
Воденичаров – Никеца , Владимир
Михайлов, Юлия Йорданова -
Керана, Цвети Пеняшки, Владимир
Ников, Константин Кацаров, Август
Методиев, Марк Фаулър, Евгений
Арабаджиев . Хор, Балет и Оркестър
на Опера Пловдив.
Дом на културата Борис Христов
16 ноември (вторник), Зрителна
зала, 19:00 
17 ноември (сряда), Зрителна зала,
19:00 

Изложбата представя най-новите
творби на известния художник.
Заглавието на експозицията
"Приказен свят" не е подбрано
случайно. "Приемам рисуването за
игра, в която създавам приказки от
действия и изображения, а
изкуството ме учи да преодолявам
трудностите с шега."
Ще бъдат показани 25 картини с
размери от 100/70 до 12/9 см.,
изпълнени с акрилни бои върху
платно. 
"Представени са три цикъла на
творческите ми търсения, като
основен цикъл са рибите. Те
разказват много, въпреки че са
мълчаливи. Говорят уж за историята,
а пречупват човешките
взаимоотношения през погледа на
съвременника. Всяка една риба е и
притча, заплувала нанякъде, носи
нещо на гърба си, среща друга риба.
Друг цикъл са „Античните съдове“, а
трети – „Средновековните градове“. 
Изложбата може да разгледате в
галерия "Възраждане"  (ул. Стоян
Чалъков 1) до 22..Ноември. 

Каним ви на изложбата “Мигове на
съзерцание” на емблематичния
пловдивски художник Жорж
Сопаджиев. Тя се помещава в 203.5 F
Art Cafe (ул. Трети Март № 12,
Асеновград) и ще бъде достъпна за
посетители до 26.11 включително.
Но защо “Мигове на съзерцание“?
Отговорът на този въпрос дава
директно самия творец. “Съзерцавам и
изобразявам мига, детайлно, той е
съществен в живописта, която е
изкуство на пространството, но
моментът все пак е миг на времето.”
споделя той. За този проект, той
разказва още, че представя точно
чистите мигове на съзерцание,
провокирани от него самия в платната
му, както и нови акварели, също
характерни за мига на времето.
Като най-ценно и обединяващо в
творбите си, Жорж изрази желанието и
стремежа си всяка една от тях да бъде
едновременно индивидуална и
емблематична, но и част от цялостното
послание.

Източник: www.how2plovdiv.com

 

КУЛТУРЕН КАЛЕЙДОСКОП
"ПРИКАЗЕН СВЯТ" НА

ПРОФ. ПЛАМЕН
ЛЕГКОСТУП В ГАЛЕРИЯ

"ВЪЗРАЖДАНЕ"

ИСУС ХРИСТОС
СУПЕРЗВЕЗДА

“МИГОВЕ НА
СЪЗЕРЦАНИЕ” С

ХУДОЖНИКА ЖОРЖ
СОПАДЖИЕВ

https://programata.bg/?p=38&l=1&c=2&id=7055

