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По случайност или съвсем
закономерно този голям празник за
всеки българин е в началото на
годината, когато, припомняйки си
делата и идеите на Ботев, всички ние
правим равносметка на собствения си
живот и чертаем планове за бъдещето. 

Житейският път на патрона на нашия
клуб е изключително богат, но в
следващите редове ще припомним
някои основни части от неговия живот.

Роденият навръх Коледа (6. 1. 1848 по
нов стил) в гр. Калофер Христо Ботьов
Петков завършва калоферското
трикласно училище през 1863 г., след
което заминава да продължи
образованието си в Одеса. 
 
През 1867 г. се завръща в Калофер,
където замества като учител болния си
баща. На 15 април 1867 г. във вестник
„Гайда“ е публикувано първото му
стихотворение „Майце си“. На 11 май
същата година в словото си по случай
празника на Кирил и Методий открито
призовава към борба срещу
поробителите. През октомври 1867 г.
емигрира в Румъния. 
 
В Румъния Ботев общува активно с
революционно настроените
българските емигранти. Живее в
Букурещ, Браила, Галац, Александрия
като учителства и активно публикува
стихотворения и статии. През април
1872 г. е арестуван за конспиративна
революционна дейност и е изпратен в
затвора във Фокшан. През юни на
същата година е освободен от затвора
след застъпничество на Васил Левски и
Любен Каравелов. 

През март 1875 г. между Ботев и
Каравелов настъпва разрив, а през
август на същата година Ботев е
избран  в  революционния   комитет   на 

БРЦК, който приема курс към
всенародно въстание. Месец по-
късно той подава оставката си от
БРЦК и на следващата година
заминава за Русия, за да събере
средства за организиране на чета. 
 
На 16 май 1876 28-годишният тогава
Ботев и около 200 съратници се
качват на парахода „Радецки“ от
Гюргево и заставят капитана му да
спре при Козлодуй, където четниците
слизат на българска земя. Ден по-
късно е първата среща на четата с
турски войски в местността Милин
камък. На 20 май 1876 г. (стар стил, 1
юни – нов стил) е последното
сражение на Ботевата чета, като
привечер героят е пронизан от
куршум и пада мъртъв под връх
Камарата във Врачанския балкан.

Стихотворението „Делба“ е
публикувано на 23-ти август 1870 г. и
е посветено на Любен Каравелов.
Стихотворението показва
ненужността на всякакви „делби“,
когато различни хора са обединени в
преследването на една цел. 
Звучи актуално, нали?

 

Делба
 

По чувства сме братя ний с тебе
и мисли еднакви ний таим,

и вярвам, че в светът за нищо
ний няма с теб да се разкаем.

 
Добро ли сме, зло ли правили,

потомството назе ще съди;
а сега - дай ръка за ръка

и напред със стъпки по-твърди!
 

Спътник ни са били в животът
страдания, бедност в чужбина,
но тях сме ний братски делили

и пак ще ги делим двамина...
 

Ще делим ний хорски укори,
ще търпим и присмех глупешки,

ще търпим, но няма да охнем
под никакви мъки човешки.

 
И глава ний няма да сложим

пред страсти и светски кумири:
сърцето си вече казахме

с печалните наши две лири...
 

Напред сега с чувства и мисли
последната делба да делим:
да изпълним дума заветна -

на смърт братко, на смърт да вървим!

реди броени дни - на 6-ти
януари, отбелязахме 174-
годишнината от
рождението на поета-
революционер Христо
Ботев. 

 

П
 

174 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ
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Мюнхен – това, което щеше да
бъдетогава невероятен успех. 
Така, че този е един от мачовете, който
мисля, че всеки един от нас си спомня
като един от най-сполучливите. Имало
е и много други, разбира се. 

Периодът, в който играете във всеки
един отбор, е имало поне по трима-
четирима футболисти на много високо
ниво. Имате ли спомен кой е бил може
би най-трудният нападател, който сте
опазвали и обратното – кой е бил най-
трудният защитник, срещу когото сте
играли, защото сте играли и в
нападение и в защита?

Трябва да ви кажа, че наистина във
всеки отбор имаше много много добри
футболисти и всеки човек можеше да
ги изброи. Дали са Левски, ЦСКА, Черно
Море, Сливен, Локомотив Пловдив,
всеки ги знаеше тези футболисти. 

Аз най-много затруднения съм имал
срещу Стоичков. Той беше тогава млад
футболист. Знаете неговите
възможности и добра скорост. 

А пък за защитници – трудно е за един
нападател, когато няма подкрепата от
своите съотборници да го захранват с
пасове, но не бих отличил някой от
защитниците, който да е бил
непреодолим.

Г-н Пачев, ще се радваме да споделите
с читателите на “Канарче” някои от
интересните моменти в кариерата Ви.
С един от най-интересните ще
започнем още в началото. Вие
стартирате като офанзивен играч и
изведнъж се преквалифицирате в бек.
Как се стигна до тази трансформация?

Да, така беше. Аз в юношите играех
централен нападател, бях голмайстор.
В младежкия национален отбор също.
В Ботев се завърнах като нападател и
първите ми мачове бяха като
нападател. Имаше много голяма
конкуренция, защото в нашия отбор
попаднахме някъде към 7-8 човека от
юношеския футбол направо в мъжкия.
Изключително   голямата   заслуга   за
това беше на Динко Дерменджиев,
който ни каза: „Заповядайте!“ и
страшно много ни помогна за нашето
развитие.

Та дойде време в един мач, когато
имахме проблеми с позицията на
десния защитник. Аз играех и като
централен нападател, и като флангови
футболист. Тогава Иван Глухчев дойде
при мен и ми каза: „Трябва да опитаме
да играеш десен бек“. Аз бях много
учуден, защото никога не съм играл на
тази позиция. Каза ми: „Дай да
опитаме!“. И наистина   опитахме   и   от   
тогава  до края на кариерата си играех
като десен защитник. Но Ботев беше
един от първите отбори в България,
който играеше с офанзивни
защитници. 

Какво помните от периода на 80-те
години   –   силния  период   на   Ботев  и
    

онзи знаменит отбор оттогава? 

Имам само чудесни спомени. Ние
бяхме много сплотен колектив. Бяхме
почти всички горе-долу на една
възраст и неразделни навсякъде. В
съблекалнята винаги имаше
настроение. С нетърпение чакахме да
дойдат мачовете, защото почти всички
мои колеги изпитваха удоволствие     от    
играта.     Много e важно когато
излезеш на терена, да изпитваш
удоволствие от играта, а не да се
мъчиш, да се затрудняваш. А те бяха,
бих казал, велики футболисти.
Изключително технични. И до там
бяхме стигнали, че в по-късен етап
имаше страхотен синхрон между нас.
Ние се разбирахме само с поглед. Аз
като погледна партньора си, знам той
какво ще направи и той знае аз какво
ще направя. Като, пак повтарям,
голямата заслуга за това е на
треньорите и нека не забравяме един
от най-важните фактори за развитието
на всеки един футболист – това са
феновете. Ние имаме едни от най-
прекрасните фенове, които ценят
много красивия, нападателния футбол
и бяхме много щастливи, че успявахме
да им предоставяме такива моменти.
Имахме един период от мачове, когато
вкарвахме по 5-6 гола и повече -
благодарение на силната атака. Така че
бях щастлив, защото имах велики
колеги футболисти, велики треньори и
велика публика, разбира се.

Кой е най-значимият двубой, който
помните?

Аз,   както   и    мои    други колеги, си
спомняме мача с Байерн Мюнхен. Той
беше мач с изключително голям залог.
За Байерн няма какво да говорим – там
винаги е имало големи футболисти.

Първият мач го изгубихме 4:1 в
Мюнхен, но мисля, че до 75-ата минута
резултатът беше 2:1. Накрая се
обърнаха нещата. Вторият мач в
Пловдив, разбира се, стадионът беше
пак препълнен с наши фенове, успяхме
да ги победим с 2:0. И нещата бяха на
косъм        да        елиминираме       Байерн  

ЛЕГЕНДИТЕ ГОВОРЯТ

ТРИФОН ПАЧЕВ - 
ЗА УСПЕХИТЕ,

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТ-
ВАТА И НОВИТЕ

ЦЕЛИ

рифон Пачев е част от
великото поколение на
Ботев Пловдив от 80-те
години и е истинска клубна
легенда.

Бюлетин Канарче с удоволствие
представя втората част от
интервюто ни с него, в която г-н Пачев
сподели още любопитни моменти от
невероятната си кариера. И двете
части на интервюто можете да
гледате в YouTube канала на бюлетина.

 

Т
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Съжалявате ли за нещо в кариерата Ви
на футболист?

Не, аз мисля, че съм щастлив човек,
защото съм имал възможността почти
целият ми живот да мине в Ботев, в
Пловдив, с невероятни хора около мен.
Щастлив  съм,  че семейството винаги е



било до мен и винаги ме е подкрепяло,
дори някой път да е било ощетено,
защото животът ни е бил такъв. Така че
мога да кажа смело, че съм щастлив
човек.

Бяхте треньор на клуба в може би най-
тежкия период в историята на Ботев.
Какво помните от тогава?

Да, така беше наистина. Аз съм видял в
Ботев и много хубави неща и лоши, но
това е част от живота. Тогава си
спомням, че имаше много големи
конфликти между президента на клуба
и феновете. Футболистите играеха под
много голямо напрежение. Не се
получаваха резултати. Даже спомням
си, че първия сезон аз поех отбора с 8
точки на последно място. Вторият
успяхме да мобилизираме, вкарахме
млади момчета – на наши юноши им
гласувах доверие. Взехме 21 т. – не си
спомням точно. Обаче за малко –
мисля, че за една точка не можахме да
се справим. Така че, наистина – това е
един от най-тъжните моменти, но
човек трябва да се бори с всичко. И да
се надяваме вече да няма такива.

В момента сте директор в школата на
Ботев. Какви са Вашите цели като
директор?

Основните цели на всяка една
школа са ясни – да прави добри
кадри, добри футболисти и да

ги подготвя за
професионалния футбол.

Целта на школата на Ботев е
да захранва мъжкия отбор с
талантливи деца, които да

успяват във футбола.

Преди самите състезатели като че ли
мислеха повече за футбол, сега вече
има доста повече неща, които ги
разсейват. Това, предполагаме, е доста
голямо предизвикателство и за Вас в
школата?

Разбира се, че е голямо
предизвикателство. Животът вече е
много по-различен, има много други
занимания, но аз винаги казвам на
младите ни момчета, имам предвид
юношите, че ако някой от тях иска да
стане добър футболист, той трябва да
се отдаде изцяло на футбола.
Необходимо е да се лишиш от някои
удоволствия, за да може да постигнеш
мечтата си. А мечтата на всички тези
деца, предполагам, е да станат
футболисти. 

Така че иска се много труд, много
старание и винаги съм казвал - иска се
характер и непримиримост! 

Какви са необходимите качества, за да
се пробие в мъжкия футбол?

Първото нещо е талантът. При нас
почти всички деца са селектирани. Ние
ги наблюдаваме, имаме скаутско звено.
Но оттам нататък се иска труд,
старание и най-важното нещо – просто
да не спират пред никакви трудности, а
да се борят и да доказват, че „Аз съм
човекът, който ще играе футбол”. 
Така трябва да разсъждават.

Виждате ли бъдеща звезда в школата?
Някой бъдещ Тошко Неделев?

Има много талантливи деца. Но
проблемът е как ще успеем да ги
развием. Защото в детско-юношеската
школа на Ботев има поне 15-тина много
талантливи деца. Но проблемът идва
при прехода между юношеския и
мъжкия футбол. 
Там нещо се разминават нещата и от
мои наблюдения – в момента, в който
младите футболисти подпишат първи
професионален договор, като че ли те
смятат, че всичко са постигнали, че са
станали вече футболисти. А то е точно
обратното. В момента, в който
подпишеш професионален договор и си
оценен за твоите качества, които имаш
– затова ти е предложен и този договор,
това мисля, че задължава много повече
да тренираш, да се готвиш и да знаеш,
че даром във футбола никой не дава. Ти
сам трябва да си го извоюваш. 
Така, че надявам се да има нови
футболисти като Тодор Неделев, който
е невероятен. 

Каква е  разликата между България и и
чужбина в детско-юношеско
отношение?

Мисля, че в техническо отношение, бих
казал, че нашите юноши са много
добри. Разминаването идва във
физическите данни – физиката и
агресията. 
Според мен ние играем много, така да
кажем, мек футбол и там отстъпваме.
Това са неща, защото в мъжкия футбол,
знаете – там са по-здрави, по-мощни
хора, атлети. Така че много е важно ние
да съумеем да променим и профила на
децата при селектиране. Много е важно
детето да не е само ОК с техниката, а да
има и добри физически данни, за да
може да се прогнозира във времето до
къде може да се развие. 

Ботев направи едно голямо
предизвикателство и за самия клуб –
влизането на дубъла директно във
Втора           лига.             Как           оценявате
представянето на втория отбор?  
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От много години – може би от 5-6,
имахме тази идея и искахме да
направим втори отбор. Защото ние
имаме талантливи юноши и тези
юноши трябва някъде да играят. Ако не
могат да пробият в първия отбор,
защото им трябва време за преход,
мястото им е във втория отбор. 

И за щастие тази година тази идея се
осъществи. Аз мисля, че добре се
представят досега момчетата. В
момента има някакво изоставане,
някаква дупка се получава, но това е
абсолютно очаквано. Те са млади
момчета, влизат за пръв път в мъжкия
футбол. Аз мисля, че досега
сравнително добре се представят. Във
футбола ги има приливи и отливи,
знаете никъде няма всичко да бъде ОК.
Но целта на втория отбор е да запази
мястото си, защото първата година при
всички случаи ще има лъкатушене в
представянето. Но смятам, че на
втората година вече може би много от
тях да израснат и да направят
впечатление и за първия отбор.

Какви са прогнозите Ви за класирането
на първия отбор и на дубъла в края на
сезона?

Дубълът – бих казал, че нормално е да
бъде някъде в средата на таблицата.
Докато пред първия отбор стоят много
високи цели. Тази година и досега
както се представят, според мен
отборът се представя отлично, трябва
да се търсят европейските турнири.
Това би подхождало на отбор като
Ботев, а и на феновете ни, защото те от
доста време чакат такова нещо.

Как виждате бъдещето на Ботев в
следващите 5 години?

До колкото имам информация, в
момента нещата са добре от
финансова гледна точка. Както знаете
имаме нов собственик – г-н
Зингаревич. Първият отбор се
представя засега на ниво. Надявам се
да бъдат още по-добри нещата. 
Моето мнение е, че редно е да бъдем в
тройката, има възможности. 

Какво бихте си пожелали?

Здраве - на мен, на семейството ми и
на голямото ботевистко семейство.



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, Даниела Кашилска, Михаил Чомпалов.

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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ДВЕ ГОДИНИ БЕЗ ТОСКО

Представители на Сдружение ПФК
Ботев, Клуб на привържениците на
Ботев Пловдив и Обединени
фракции Бултрас почетоха на 6-и
януари 174-тата годишнина от
рождението на Христо Ботев, патрон
на клуба   и се преклониха пред
героя. 

Церемонията се проведе пред
паметника на революционера в “Цар
Симеоновата градина” в Пловдив.

На 5-и Януари се навършиха 2 години от убийството на Тоско Бозаджийски в
Солун. Десетки жълто-черни фенове се събраха пред Колежа, за да отдадат
почит на своя съмишленик, приятел и брат.
Всички канари настояваме за справедливи присъди за убийците!
Тоско продължава да живее в  сърцата ни. 

ПОЧИТ ЗА ХРИСТО
БОТЕВ


