
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Бултрас Файт Клуб – Емоцията е еднакво силна 

навсякъде, където има отдаденост и обич към спорта! 

спортове и какви са 
основните международни 
организации и турнири? А 
как стоят нещата в България? 
Кикбоксът и Муай-тай са много 
сходни стилове. Кикбоксът идва 
от Япония и се доразвива в 
Америка, а родината на муай-
тай е Тайланд. Кикбоксът е 
съчетание между бокс и карате, 
като се залага основно на 
боксова техника и всички удари 
с крака, докато при муайтай 
правилата са по свободни и 
освен ударите с ръце и крака са 
разрешени и ударите с колена, 
лакти, клинчове и подсичания на 
противника. Има различни 
турнири както за аматьори, така 
и за профисионалисти. До скоро 
най-престижните бяха 
международните европейски и 
световни първенства, но тази 
година кикбоксът и муайтая са 
включени в Олимпийските игри. 

  
В България тези два спорта са на 
много високо ниво и неслучайно 
на републикански турнири 
участват над 200-300 
състезатели, а (към стр. 3 -> ) 

 
Цветан Петров и Красимир 
Марински са основатели и 
треньори на „Бултрас Файт 
Клуб“. 
Цветан Петров е дългогодишен 
национален състезател и 
шампион по карате киокошин с 
редица международни участия. 
Състезател и шампион по кик-
бокс с огромен опит. Майстор на 
спорта по киокошин карате.  
Красимир Марински е 
дългогодишен състезател и 
многократен шампион по кик-
бокс и муай-тай. Състезател и 
шампион в стил ММА за купа 
Арена. Двамата се съгласиха да 
представят клуба си и спорта 
пред читателите на бюлетин 
„Канарче“. 
 
Здравейте! Вие сте дългогодишни 
състезатели по кикбокс и муайтай, 
с редица успехи. Кое ви накара да 
създадете Бултрас Файт Клуб? Как 
се роди идеята и кой помогна да 
се осъществи и развие? 
Можем да кажем, че нещата се 
случиха по естествен начин. Тъй 
като се занимаваме с бойни 
 

спортове повече от петнадесет 
години, след състезателните ни 
кариери решихме, че искаме да 
продължим да се занимаваме с 
този спорт. Така се роди идеята за 
наш клуб по кикбокс и муай-тай. 
Разбира се, идеята за името 
„Бултрас Файт Клуб“ не е 
случайна. Решихме го заедно с 
момчетата от Бултрас Пловдив 
заради нашата обща любов към 
ФК Ботев Пловдив.  Ръка ни 
протегна и президентът на „БК 
Ботев Пловдив“ Валентин 
Поптолев, в чиято зала 
провеждаме тренировъчната си 
дейност. 
Бойните спортове се радват на 
все по-голям успех през 
последните години. На какво се 
дължи това според вас? 
Наистина и в България, и в 
световен мащаб интересът към 
бойните спортове продължава да 
расте. Според нас основните 
фактори за това са няколко - на 
първо място зрелището и 
емоцията, които бойните спортове 
предлагат, на второ - 
разнообразните професионални 
бойни вечери, които все по-често 
дават поле за изява на бойците и, 
разбира се, интернет 
пространството, където рекламата 
и промотирането напоследък са 
много достъпни и навременни.  
Разкажете по-подробно за 
кикбокс и муайтай. Какво ги 
отличава от другите бойни 
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ТОВА СМЕ НИЕ: Васил Златев - Мечтая за 
европейски мач на Ботев на „Колежа“ 

 
 

Васил Златев 
На 33 години. Завършил ЕГ 
„Пловдив“, а след това 
бакалавърска степен (две 
специалности – икономика и 
психология) в Оберлин Колидж, 
САЩ, след което и магистърска 
степен (Управление и политика на 
околната среда) в университета 
Лунд, Швеция. В момента работи 
по различни местни, национални и 
международни проекти, свързани 
с околната среда и най-вече с 
качеството на въздуха. Също 
така преди около 7 години със 
съпругата си основава първия 
туроператор в България, който 
ексклузивно развива винен 
туризъм – Bulgaria Wine Tours. 
Горд баща на 6-месечен син, 
когото се надява да има 
възможността скоро да води на 
стадион „Христо Ботев“. 
 

Как и кога откри любовта си 
към Ботев? Кой беше първият 
ти мач? 
Интересувам се от футбол от 
доста малък. По Ботев се 
запалих на около 4 покрай 
братовчеда на баща ми, който 
бе юноша на Ботев. Много 
обичах да му ходя на гости и да 
му слагам фланелката на Ботев. 
Оттогава е и любовта ми към 
Ботев и заради него си избирам 
и номер 6, като играя футбол. 
Първият ми мач на живо на 
Ботев всъщност бе на „Лаута“. 
Локомотив – Ботев (1:0), сезон 
 
 

 

изненадана, че на стадиона не се 
пие бира, както и че се хвърлят 
предмети и факли по терена. 
Познаваш Дания. Би ли направил 
сравнение на фенските култури в 
двете държави? 
Датските фенове, за разлика от 
други северни фенове като 
нидерландските, не се славят като 
кой знае колко буйни. Там 
голямото съперничество е между 
Брондби и ФК Копенхаген и 
между техните фенове от време 
на време има проблеми. Да си 
призная, не съм ходил на мач в 
Дания, може би следващия път 
ще се пробвам да отида на мач на 
Фремад Амар (смее се). Но като 
цяло на стадионите рядко има 
факли и пиро. Но пък хората си 
ходят на мачове и има по-добра 
посещаемост, отколкото в 
България. 
Кой е любимият ти наш 
футболист? А такъв извън Ботев?  
Тодор Неделев. Направи ми 
впечатление преди много време. 
Няколко години бях съдия по 
футбол и в началото ме пращаха 
на мачове на най-малките деца. 
Първият ми мач като главен съдия 
бе на Ботев 2002. Тогава още на 
загрявката забелязах едно момче 
да прави много бройки и видимо 
да има много добра техника. Но 
при децата често има такива, 
които лесно се открояват, 
особено с бройки и техника. Като 
започна мачът обаче аз бях силно 
впечатлен от това малко момче, 
което без проблем правеше 
финтове, дълги пасове и, разбира 
се, вкара няколко гола. Помня, че 
като трябваше да оформям 
протокола от мача изрично 
погледнах как се казва това 
момче. Излишно е да казвам, че 
момчето бе  (към стр.4 ->)  
 

97/98 с гол накрая на Стефан 
Саламанов, който после ми бе съсед 
няколко години.  
Кой е любимият ти мач на Ботев 
досега, на който си бил? 
Мачовете на Ботев за мен са емоция 
не само заради самия мач, а и заради 
всичко, което се случва около него – 
събирането с приятели, пътуването, 
ако е гостуване и т.н.  
Така че имам много любими мачове, 
не толкова заради самия мач, а 
заради емоцията около дадения мач. 
Но може би любимият ми мач е 
първият европейски, на който бях. 
Ботев – Астана (5:0) в Бургас през 
2013 г. 
А кой е най-болезненият за теб 
момент, свързан с отбора?  
Изпадането през 2001 г. 
Бил ли си на „екзотична 
дестинация“ с любимия отбор? Коя? 
За съжаление не съм пътувал с 
отбора в чужбина. Надявам се да 
имам тази възможност. Но в сезона 
ни във „В“ група бяхме на доста 
„екзотични дестинации“. С 
приятелите ми, с които ходим на 
мачове от години, бяхме нарекли 
неделите във „В“ група – „Опознай 
Родината“. 

 
Съпругата ти Зина Соренсен е 
датчанка. Като представител на 
северните народи срещаш ли у нея 
разбиране за горещата ти футболна 
страст?  
Да, срещам голямо разбиране. Даже 
съм я водил на мач. Беше  
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Бултрас Файт Клуб – Емоцията е еднакво силна 
навсякъде, където има отдаденост и обич към спорта! 
 
борбата за медали винаги е много 
оспорвана. Все по-често се 
организират и професионални 
галавечери, който са много 
атрактивни за състезателите и за 
феновете. 
Годината до тук за „Бултрас Файт 
Клуб“ е изключително успешна. 
Печелите призови места във 
всички категории на турнирите, в 
които участвате! Какъв е ключът 
за успеха? Какви са амбициите ви 
и следващите цели пред клуба? 
Да, така е. Можем да се 
похвалим, че успяхме да 
постигнем всички цели, които си 
бяхме поставили засега! 
Участваме редовно в календара 
на нашата федерация, вече 
имаме шампиони в различните 
възрастови групи и категории и 
заслужено се нареждаме на 
челните места в отборното 
класиране. Може да се каже, че 
сме най-бързо развиващият се 
отбор в нашия спорт. Точно 
поради тази причина  Българската 
Конфедерация по Кикбокс и Муай 
тай /БККБМТ/, в лицето на 
президента й Галин Димов, ни 
гласува доверие, като ни даде 
възможността да организираме и 
да бъдем домакин на 
Републиканското първенство по 
кикбокс стил К1  на 13-15.12.2021 
г. Смятаме да организираме 
голям спортен спектакъл за 
феновете на бойните спортове. 
Ключът към успеха ни се крие в 
екипната работа, в която се 
допълваме и си помагаме. С нас 
са също Христо Колев и Стойчо 
Марински, с които работим 
съвместно в тренировъчния и 
състезателен процес. Разчитаме 
много на постоянната подкрепа 
на момчетата от Бултрас Пловдив 
и не на последно място 
благодарим на всички, които са 
до нас и ни помагат финансово и 

морално - това са нашите спонсори 
и всички хора, които ни  подкрепят. 
За бъдеще си поставяме още по-
амбициозни цели – да продължим 
с редовното си участие 
в  турнирите с все по-голям брой 
състезатели и трайно да се 
утвърдим на челните места. 
Разбира се, основна задача ни е и 
участие на бойците ни в 
националните гарнитури, а оттам и 
успехи на международния ринг! 
 

Според някои, занимаващите се с 
бойни спортове са просто 
побойници. Има ли нещо вярно в 
това и според вас кои са 
основните неща, които бойните 
спортове възпитават? 
Това по-скоро се твърди от хора, 
които са далеч от бойните 
спортове, а и от спорта изобщо. В 
„Бултрас Файт Клуб“ в основата на 
всичко са дисциплината и 
взаимното уважение! Спортната 
зала е освен това място, на което се 
раждат много истински 
приятелства. Тук социалният статус 
няма значение - всички са равни. 
При нас тренират едни от най-
темпераментните  момчета -
феновете на ФК Ботев Пловдив. 
Точно тук в залата ние успяваме да 
канализираме тази тяхна енергия и 
да я насочим в спорта. За нас не е 
изненада, че едни от най-
успешните ни бойци са именно 
тези момчета.  
Освен отдадеността към бойните 
спортове в „Бултрас Файт Клуб ви 
обединява и любовта към Ботев 
Пловдив. Как се съчетават двете 
неща и къде емоцията е по-силна 
– в залата или на стадиона? 
Точно заради това клубът ни носи 
това име. През настоящата година 
с момчетата от Бултрас (ЛУДАТА 
БАНДА, БУЛТРАС КОМПАНИ, 
ЦЕНТРАЛ КРЮ, БРИГАДА 
ТРАКИЯ) наистина имахме много 
щастливи моменти заедно, с някои 
от тях станахме истински приятели. 
Ние вярваме, че най-хубавото 
тепърва предстои и имаме да 
постигаме още много успехи 
заедно. Емоцията е еднакво силна 
навсякъде,  където има 
отдаденност и обич към спорта - и 
на стадиона и на ринга. 
БЛАГОДАРИМ на цялата жълто-
черна общност и на всички, които 
са до нас! 
 
 

В момента колко бойци обучавате, 
в какви възрастови групи и как е 
организиран тренировъчният 
процес? 
В   момента в групите ни тренират 
над сто наши членове - мъже и 
жени от всякаква възраст, като най-
малките са от 8-9 г. Графикът ни за 
провеждане на тренировки е доста 
гъвкав – от 09:00 ч., 17:30 ч. и 19:00 
ч. Така всеки може да избере 
удобно за него време, в което да 
тренира. Самите тренировки са 
разнообразни и високоинтензивни, 
като целят да развиват 
физическите, техническите и 
психическите качества 
на  спортуващите. В нашия клуб 
спортуват и хора, които не са 
състезатели и идват, за да 
подържат форма и да се 
разтоварят, така че тренировките и 
натоварването са съобразени с 
индивидуалните възможности на 
всеки. Естествено към 
състезателите сме далеч по-
взискателни. 
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именно Тодор Неделев. Извън Ботев…Няма как името 
пак да не е свързано с Ботев и много съжалявам, че в 
момента не играе при нас. Лъчо Балтанов. За мен той 
винаги ще е Капитанът, вдигнал първата Купа, чието 
спечелване видях на живо. 
 

 
 

Ти си член на Сдружението. Защо? Какво означава то 
за теб? 
Станах член на Сдружението след последните 
проблеми около напускането на Самуилов. Исках да 
помогна с нещо на отбора си извън посещението на 
мачове. Не мога да кажа, че до момента съм направил 
кой знае какво, но се надявам в близкото бъдеще да 
мога да бъда полезен за развитието на Ботевизма. И 
именно това означава Сдружението за мен – традиция, 
история, Ботевизъм. Надявам се скоро да се 
занимаваме изцяло с развитието на Ботевизма без 
неприсъщите дейности, които ни се наложи да 
изпълняваме в последно време. 
Каква е мечтата ти, свързана с Ботев? 
Да видя европейски мач на Ботев на „Колежа“! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Глобализацията в съвременния футбол направи 
така, че вече е почти немислимо да има елитен 
футболен клуб без чуждестранни състезатели.  
Не винаги обаче е било така. Знаете ли кой е бил 
първият чуждестранен футболист в историята на 
Ботев Пловдив? 
Това е украинският вратар Игор Кулиш. 

 
Той се присъединява към отбора на Ботев 
Пловдив през сезон 1991/1992 г. Старши треньор 
тогава е Петър Зехтински, а ново попълнение в 
състава, освен Игор Кулиш, е и Божидар Искренов 
– Гиби. През целия сезон отборът играе силно и до 
края води битка за медалите, като за съжаление 
завършва на четвърто място. 
За Ботев Игор Кулиш изиграва 15 мача в 
шампионата и 2 в турнира Интертото. 
Интересна подробност за него извън футбола е, че 
голямата му дъщеря е омъжена за вокалиста на 
групата D2 – Деян Каменов. 

 
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! 
 
 
 
 
 
 

Това Сме Ние: Васил Златев 
– Мечтая за европейски мач 

на Ботев на „Колежа“ 

  
 

 

Подкрепете ни... 

Знаете ли че....? 

❖ 09.08.2017 г. – Ботев печели Суперкупата на 
България в мач срещу Лудогорец - 1:1 (5:4 
дузпи) 

❖ 14.08.1965 г. – Ботев - Марек 9:0 (първенство). 
❖ 18.08.1984 г. – Антим Пехливанов бележи 

4 гола при победа с 5:1 срещу Славия 
(София). 

❖ 19.08.1967 г. – Роден е Борис Хвойнев – с 
252 мача в А група за Ботев и 73 
отбелязани гола 

❖ 22.08.1987 г. – Локомотив Пловдив - Ботев 
2:5 (първенство) 
 
 

На този ден… 
 
 
 


