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НАШЕТО ИНТЕРВЮ
 ВАЛЕРИ
СТАНКОВ:

 
АКО СПЕЧЕЛИМ
ТИТЛАТА, ЩЕ СИ

ОБРЪСНА БРАДАТА!

радиото остана голямата ми
тръпка. Преди около 30 години
послушах сърцето си, явих се на
конкурс за нови попълнения в
спортната редакция на Канал Ком.
Много силен екип бяха – Кирил
Донев, Николай Стоянов – лека му
пръст, Николай Бареков. Заедно с
Кирил Донев и Руси Чернев
започнахме нов проект, който по 
 една или друга причина не се
реализира. Прехвърлих се в Радио
Атлантик, за да дойде и поканата от
„националния отбор“ на спортните
коментатори - Дарик радио, за
което ще съм вечно признателен и
благодарен на колегата Митко
Лишев.  

Със сигурност имате много
интересни истории, свързани с
професията. Можете ли да ни
разкажете някоя от по-забавните?

Интересни истории - много са. В
момента се сещам за две от тях.
Последната буквално от преди
няколко дни. Признавам си, че
останах вцепенен, когато при
прехвърляне от самолет на самолет
на път за Вилнюс, където
националният  ни  отбор  гостуваше 

на Литва, на летището в Лондон,
при една от многото проверки на
новите документи и изискванията
за преминаване от една държава в
друга, красиво момиче на чист
английски ме попита: „Ботев ли ще
играе в Литва?“. Оказа се, че
девойката е наполовина българка,
а баща й е фен на Ботев, били сме и
Facebook приятели, вече нямал
профил в социалната мрежа, но
лошото е, че не говореше добре
български.  

Втората любопитна история на
Валери ще можете да чуете в
новия YouTube канал на Канарче.

А попадали ли сте и в по-опасни
ситуации?

Опасни ситуации чак не съм имал,
но има някои с леко напрежение.
Отразявах финалите на
Европейското в Украйна през 2012
година. В почивния ден без мачове
в Киев реших да отскоча до Одеса,
свързана много с българската
история. На връщане късно вечерта
буквално на няколко крачки от
централната гара в Киев ме
пресрещнаха         едни          момчета. 

 Той е един от най-добрите спортни
журналисти у нас, а колоритните
му коментари по Дарик и Гонг са
запомнящи се. Той е причината,
много фенове да гледат мачовете
вкъщи с намален звук на
телевизора и увеличено радио.

Как се насочихте към спортната
журналистика? Какви бяха първите
Ви стъпки?

Може да прозвучи идеалистично,
но към спортната журналистика ме
насочи любовта към спорта, като по
този начин реализирах и голямата
си детска мечта. Естествено, че съм
искал да стана и футболист. В
детските си и дори юношеските
години не бях никак лош такъв -
капитан и голмайстор на отборите,
в които съм играл. Но да стана
спортен журналист бе наистина
голямата ми мечта, по-скоро
спортен коментатор по радиото.
„Спорт и музика“ по Хоризонт – това
беше моят Великден. Дори само по
дъха познавах Емил Кожухаров,
Калин Катев, Радослав Янкулов,
естествено Николай Галов и
останалите изтъкнати журналисти
по      онова       време.      Оттогава     и  

урналистът Валери
Станков е добре
познат не само на
ботевистката
общественост.
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Естествено ставаше въпрос за пари.
Обясних им, че в брой не нося сума,
която ще ги впечатли и че съм
журналист. Веднага си пролича кой
е тарторът на тези момчета. Едно
от тях даде заповед за отбой.
„Трябва да потърсим друг обект.
С този работата може да стане
дебела“, заяви босът на бой
бандата. Дори ме посъветваха на
кои места в Киев да не се
разхождам в тъмната част от
денонощието, защото тяхната
конкуренция, конкурентите им,
може да не бъдат чак толкова
добри и снизходителни.

Трудно ли е да сте едновременно
журналист и спортен фен? 

Едновременно да си фен и
журналист е както лесно, така е и
трудно. Трудно се овладява
емоцията, интонацията на гласа,
тембъра, когато любимият ти отбор
е отбелязал гол, побеждава, а ти си
в национален ефир и не бива да си
позволяваш пристрастия.  
Виж, за международните мачове
хармонията е пълна. Там е просто
абсолютно пълна хармония,
защото оставам чувствата да
полетят в такива подобни ситуации,
когато българският тим печели.
Същевременно е и лесно, защото аз
не смятам спортната журналистика
за професия, приемам я като
състояние на духа. Щом си спортен
коментатор, ти си ръка за ръка 24
часа   в   денонощието   с  хобито   си. 

Сега, след 6-те поредни
домакински победи ме питат доста
често и фенове такава серия
правили ли сме? Ами да, правили
сме и много по-успешни серии.
Имаме сезон с 14 победи и едно
равенство от 15-те мача у дома, при
това 13 поредни. 
Няма как да не спомена и
евромачовете. В Мостар, Тирана,
Израел, бургаските вечери на
„Лазур“. Също така инфарктното 3:3
на Армията през 2019-а и
естествено купите. Станах свидетел
на двата трофея – през 81-а в онзи
проливен дъжд и през 2017 година.
Надявам се този списък да бъде
допълнен в близкото бъдеще.

Засякохме се в малкия Новотел. С
шефа на радиото бяха спретнали
някакъв бартер. „Ела да видиш какъв
диамант открих!“, тогава ми каза
Андрей Павлов. Отидохме на другия
ден, видях го и само няколко минутки
ми бяха достатъчни, за да се потопя в
онази хармония, която те пленява,
когато видиш подобно талантливо
дете. 
Та, няма как - Тодор, пък и на
всичкото отгоре колко пъти устоя на
изкушенията във времето, в което
живеем, меркантилно време - всеки
говори и мисли за пари предимно. 

Щом говорим за любимци и
футболисти, те са почти всички от
златното ни поколение от 80-те
години. В 5-и клас изрязах от на баба
ми гумените ръкавици букви с името
на Краси Манолов и ги залепих на
гърба на анцуга ми, дрехата, с която
ходих на училище по физическо. Това
стана, след като Краси реализира
хеттрик в мача срещу Левски. Бях
много бърз, нямах загуба до 11-и клас,
а дори и в казармата в гладкото
бягане на 60 и 100 метра, играех по
дясното крило и няма как да не съм
искал да приличам и на Коце
Костадинов. Сънувал съм, че мога да
подавам брилянтни пасове в стил
Петър Зехтински. 
А заради Атанас Пашев в казармата
имах всекидневни спорове. С един от
наборите деляхме едно шкафче за
лични вещи и на вратата бях залепил
цяла страница от вестник „Старт“ с
лика на Наско Пашев. Там го бяха
снимали като голмайстор на
първенството, а моят колега беше
талигар, не знам дали знаете какво
значи тази дума – фен на високите
скорости, нищо не разбираше от
футбол, та всекидневно спорехме на
Наско Пашев там ли му е мястото или
не. Естествено, че устоях до края на
последния ден в казармата – Наско
Пашев, при всяко отваряне на
шкафчетата.
  
Емоционален мач – десетки са. Не бих
си позволил да ги степенувам.
Победите над Барселона и Байерн
Мюнхен. При успеха над баварския
колос бях в казармата и доста трудно   
 

се добрах до стадиона. Отвсякъде
си личеше, че съм войник. По онова
време само войниците и хората,
налазени от въшки, ходеха
остригани. На всичко отгоре бях
избягал от казармата.  Подобна бе
ситуацията и при разгрома над
Берое с 8:1. Бих отличил всяка една
победа над столичните грандове
Левски и ЦСКА.  
 

2

Няма да питаме кой е любимият Ви
футболист на Ботев (защото всички
знаем), но кой е най-
емоционалният мач на
канарчетата, на който сте
присъствал?

Любимци сред футболистите имам
много и, да, от настоящите
несъмнено това е Тодор Неделев.
Познавам го още от първите му
стъпки в школата на Андрей
Павлов,     мир        на        праха        му.  

ПРЕЗ 80-ТЕ  СИНИ И
ЧЕРВЕНИ РЯДКО СИ

ТРЪГВАХА ЩАСТЛИВИ
ОТ ПЛОВДИВ. 

Радваме се да съобщим, че бюлетин Канарче се впуска в ново
предизвикателство - канал в YouTube. Каналът ни стартира в
четвъртък 04.11.
Едва ли има по-подходящ от Валери за начало на това начинание.
Пълното интервю с него ще можете да гледате на:
https://www.youtube.com/channel/UCTbAZMyitUS5qWfIqxggmFg
 

А кога отново ще Ви видим с жълта
брада?

Дано скоро да я боядисвам, нека
има повод само. Ако спечелим
отново купата или пък доживея да
видя Ботев шампион, ще я
боядисам. Може и да се разделя с
нея – ето, първо на вас го казвам.
Наистина може и да се разделя с
нея – нещо, което съм правил през
последните 35 години само
веднъж! И само Ботев!



Ботев отборът отива на кино да
гледа филма “Спартак”. В главната
роля е един от най-популярните
тогавашни актьори Кърк Дъглас
(баща на друг популярен актьор от
Холивуд – Майкъл Дъглас).
Играчите от отбора виждат такава
голяма прилика на Задума с
актьора, изиграл Спартак, че
веднага лепват прякора Кърк
Дъглас на Задума. 

Железният Иван Задума ни напусна
на 82-годишна възраст на 23
септември - в седмицата, в която
родният му клуб Марица навърши
100 години, а баща му Митрофан
Задума е един от основателите на
маричани и автор на фразата
“Марица будет”.  
Иван Задума е роден на 3 април
1939 г. и е един от най-
дисциплинарните играчи на Ботев.
Той стартира кариерата си в
Марица и играе за тима във “В”
група. През 1963-а година се
присъединява към Ботев и играе
като стопер в защитата на
пловдивчани. Успява да стане част
на един от най-великите състави на
клуба. През първата си година в
Ботев е финалист за Купата - 1964г. 

През 1967 г. записва името си в
шампионския състав на Ботев, а във
въпросния шампионски сезон
записва 26 двубоя и е титуляр. В
евротурнирите има общо шест
двубоя. 
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ИВАН ЗАДУМА
-

БЪЛГАРСКИЯТ
КЪРК ДЪГЛАС

 

П
 

В шампионатни мачове за Ботев е
играл 170 пъти и се е разписвал
веднъж в първия сезон при
домакинската победа с 3:1 срещу
Марек. Задума напуска Ботев през
1971 г.
Любопитна случка за него е, че още в
първия  му  сезон  при  пристигането в
 

Задума се отличава със страхотна
бързина, елегантен в защита и
много здрав физически за времето
си.

Той беше част от грандиозните
празненства през 2017-а година по
случай 50-годишнината от
спечелването на титлата от 1967г.
Тогава заедно с целия отбор получи
и почетен знак на Пловдив.

За съжаление напусна този свят на
23 септември.  Но не ще умре!

Снимка: Любомир Аргиров
 

реди броени дни още
една легенда на
Ботев пое към
небесния отбор на
канарите.

ЛЕГЕНДИТЕ НЕ УМИРАТ:



 ИНВЕСТИЦИИТЕ В СТАДИОНИ – У НАС И В ЕС 
 

Това показват данни на УЕФА,
цитирани в доклад на ИПИ за
„Икономиката на футбола в
България". 
Половината от тези обекти
(48%) са нови стадиони, при
38% става дума за инвестиции в
модернизация, а 14% касаят
възстановявания. Най-голям
брой са стадионите с капацитет
5 000 – 12 500 зрители, както и
12 501 – 20 000 зрители. По
отношение на отделните
държави Полша и Турция се
отличават с инвестициите в
нови стадиони, като имат по над
20 нови стадиона (над 5 хил.
зрители) в последните 10
години. 

България е в групата на най-
малко активните страни, като
единични са примерите за нови
стадиони или сериозни
реновации.
Под 20% от футболните клубове
в Европа притежават своите
стадиони. Най-често
собствеността е в държавата
или общината и стадионът не
влиза във финансовия отчет и
баланс на отбора. 

Подобна е картината и в
България – собствеността е
предимно общинска. Някои
клубове са поели ангажименти
за инвестиции в базата, тоест
стадионът частично се отразява
в баланса на клуба. В общ план
обаче, родните клубове имат
дългосрочна морална
обвързаност със своя стадион,
която обаче не е подкрепена и
гарантирана документално.

Прегледът на инвестициите в
стадионите в България показва,
че в общия случай основна роля
играе публичният ресурс –
независимо дали става дума за
държавен или общински.
Публичните инвестиции в
стадионите обаче остават
хаотични – няма създадена обща
рамка и не изискват дълбоки
промени в управлението на
клубовете. 
Двата процеса – реформа на
футбола и рамка за инвестиции в
спортна инфраструктура, според
ИПИ следва да вървят заедно. 

НА ТОЗИ ДЕН...
 
 

П оне 240 проекта
за стадиони са
станали реалност
в Европа в
рамките на
последните 10
години.

07.11.1984 г. - Ботев - Байерн
Мюнхен 2:0 в мач от турнира за
КНК.

14.11.1965 г. – Роден е сърцатият
защитник Иван Кочев. Той има
225 мача за Ботев в А група, в
които е отбелязал 8 гола.

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
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Това дава стимул на отборите да
приемат повечето правила за
прозрачност и финансов
контрол, тъй като насреща
получават възможност за
дългосрочни инвестиции в
базата.
Вместо фрагментиран подход,
при който публичен ресурс се
насочва хаотично за различни по
мащаб интервенции – било
изцяло нов стадион или
инвестиции в осветлението, при
това без ясно разписани
насрещни ангажименти, според
икономистите на ИПО следва да
се търси цялостно решение на
въпроса със спортната
инфраструктура в българския
футбол. Като се има предвид
публичната собственост на
стадионите у нас, това би
означавало или мащабна
публична инвестиция в
спортната инфраструктурата,
или дългосрочна концесия, която
да осигури нужния хоризонт на
клубовете за осъществяване на
подобна инвестиция.

НАШИТЕ АНАЛИЗИ


