
където достигнахме до полуфинал.
Турнирът беше много престижен
със силни отбори. Също така и
множеството финали, които
спечелихме.

На терена действаш със завидни за
възрастта ти хладнокръвие и
увереност. Какви според теб са най-
важните качества за един
защитник? А кои са твоите идоли? 

танислав Работов е все още
тийнейджър – едва на 19
години, но вече има зад
гърба си внушителните 52
официални мача за Ботев.  
 Макар и толкова  млад,  той
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СТАНИСЛАВ РАБОТОВ: НАЙ-ВАЖНОТО ЗА МОЯТА
ПОЗИЦИЯ Е ДА БЪДЕШ СПОКОЕН

Здравей, Станиславе! Есенната част на
шампионата свърши. Как би оценил
представянето на отбора и твоето
собствено?
 
Здравейте! На първо място бих искал
да кажа, че оценката се дава от
треньора. Според мен в играта на
отбора има голям прогрес, което е
видимо и в спечелените точки до
момента. Ще се опитаме да
продължим добрата форма и през
втория полусезон.
 
Едва на 19 години си, а вече имаш над
50 мача за Ботев. Как ти влияе това?
 
Както гласи клишето: „Във футбола
няма млади и стари“. Радвам се за
предоставената ми възможност и се
надявам да получавам все повече
игрово време.

Как започна да се занимаваш с
футбол? Кой те насочи към този спорт?
 
Започнах да тренирам футбол на седем
години. За пръв път на тренировка ме
заведе моята майка. Първите си
тренировки проведох в моя роден град
Раковски. 

Имаш ли някоя незабравима случка от
академията на Ботев?

Участието   ми   на  турнира   в   Швеция,
 

Най-важното за моята позиция е да
бъдеш спокоен, да вземаш бързи
решения. Нямам идоли във футбола,
опитвам се да бъда такъв, какъвто
съм.
 
Ти вече имаше повиквателна и за
мъжкия национален отбор на
България. Какво беше усещането и
вярваш ли, че един ден отново ще
попаднеш в състава?
 
Няма нищо по-хубаво от това да си
част от първия отбор на България.
Изживяването беше наистина много
хубаво. Видях много опитни играчи
и се опитах да попивам от техните
качества.   Първо  бих  искал  да  съм 
 

Какво би си пожелал да ти се
случи през 2022 г.?
 
На първо място бих си пожелал да
бъда здрав, както аз, така и моите
близки. Бих искал да продължа
развитието си и отборът да върви
напред. 
 
А на кое място смяташ, че ще се
класира Ботев в края на
шампионата? 
 
Надявам се да завършим
максимално най-напред в
класирането. Минимумът за мен е
влизане в топ 6.

БРОЙ 20, 07.02.2022 г.

демонстрира изключителни футболни
качества, които му пожелаваме да не
спира да развива. Ето какво сподели
Станислав Работов, специално за
читателите на бюлетин „Канарче“:

НАШЕТО ИНТЕРВЮ

здрав, а дали ще бъда част от
състава зависи от националния
селекционер. 

През този сезон имаш мачове
както за първия отбор, така и за
дублиращия. Има ли разлика в
настройката за игра и в
атмосферата в двата състава?

Разликата  е  много   голяма,  като
основното
различие е в
настройката за
самия мач. В
първия отбор се
играе под много
по-голямо
напрежение и
резултатите са
много по-важни.
Във втория отбор
може би е по-
важно да записваш
минути и самото
развитие на
футболиста. 
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„Операта не е елитарно изкуство, а само
е възникнала като такова.
Заблуждението идва оттам, че
противно тезата на Вежди Рашидов, е
изкуство, което без меценати или
помощта на държавата, в българския
случай, няма как да се самоиздържа. 

Разбира се – в днешно време има
субтитри и много аудио-визуални
средства, които приближават операта
до съвременния зрител, но видите ли
опера с микрофони – бягайте далеч –
това вече е друг жанр“, пояснява пред
„Канарче“ Михайлов. 

Той признава, че пандемията се
отразява зле на хора като него, които
разчитат до голяма степен на
свободния пазар. „За разлика обаче от
Италия или Полша (където имам
наблюдения в последно време), които
затвориха пазара си повече за местни
изпълнители, за да бъдат те
подпомогнати, у нас са готови да
плащат хонорари в размер до 50 000 лв.
на гостуващи чужди артисти, докато
щатните взимат докъм 1000 лв.
месечно преди данъците. В една от
книжките на Тери Пратчет "Маскарад",
пародия на оперния жанр той пише: " В
операта всичко звучи по-добре, когато
идва от далечната чужбина." Накрая на
романа се оказва, че известният тенор е
от съседното село, но си е сменил името
на чужбинско и говори с акцент, за да
направи кариера. Особено това важи за
нашата мила Татковина, където
чуждопоклонничеството си е мода... 

Много футболни фенове се шегуват и с
тази песен, но истината е, че в
конкретния случай операта и Ботев
имат нещо общо. И това е логично – като
всеки голям отбор и сред канарчетата
има фенове на оперното изкуство, но го
има и обратното – лица на операта,
фенове на Ботев. Днес ще Ви срещнем с
Ивайло Михайлов - известен български
оперен певец – тенор, който до момента
е изиграл над 30 запомнящи се роли - у
нас и по световните сцени. И когато има
възможност, не пропуска да посети
мачовете на любимия си Ботев. 

„За съжаление много се влияя от
метеорологичните условия заради
естеството на работата ми, но при всяка
възможност съм „на линия“. Паметните
мачове са много, но не знам защо в
съзнанието ми винаги изниква мачът с
„Астана“ на стадион „Лазур“ през 2013-
та. Този мач ми е любим именно заради
атмосферата, която създадоха тези над
10 000 фенове. Този мач доказва още
веднъж това, че заслужаваме час по-
скоро да напълним своя стадион, да го
изпълним със съдържание и победен
възход“, каза пред бюлетин „Канарче“
Михайлов. 

Тенорът признава, че ролята на
футболните фенове за развитието на
самите клубове може да е двуяка – от
една страна, както да го подкрепят
безрезервно, така и да го завлекат на
дъното. Но гледа на ролята на
ботевистите като на силен коректив. „Те
посочват безпогрешно недъзите и
неведнъж са освобождавали клуба от
паразитиращи. Те са гарант за
бъдещето на „Ботев“. Ние никога не сме
били агитка от типа „баба, дядо и внуче“
(както е в новоизмислените,
корпоративни отбори), а тая жива сила,
този колективен ум, който винаги
тласка отбора напред и нагоре“. 

Ивайло Михайлов пее от малък. Но
таланта му открива почти по случайност
пациент на баща му – пловдивският
стоматолог  и  бивш  зам. ректор   на   МУ  

проф. Трифон Михайлов. През 1985 г.
той лекува Стефка Благоева –
легендарния диригент на Хора на
пловдивските момчета, и води сина си
на прослушване. „И след като изпях
„Тих, бял Дунав“ бях вътре. След няколко
години станах солист на хора и така…“. 

Днес, години по-късно и от пиедестала
на опита си, Михайлов счита, че най-
звездният тенор е Енрико Карузо, а
Калуди Калудов е неговият български
пример и учител. Българинът отчита, че
най-важните качества на добрия
изпълнител са самодисциплината,
добрата памет и това да бъде отборен
играч (почти като във футбола, нали?).

ИЗВЕСТНИЯТ ТЕНОР ИВАЙЛО МИХАЙЛОВ - БОТЕВ ТРЯБВА ДА ИМА
СВОЯ СТАДИОН И ТО ТОЧНО НА ТОВА МЯСТО!

ГРАДЪТ И ХОРАТА

ЗА ФУТБОЛНИТЕ „БАЛЕРИНИ“ И ОПЕРНИТЕ
„СИМУЛАНТИ“

 

НА ОПЕРА, НА ОПЕРА, ПО
ДЯВОЛИТЕ ФУТБОЛА, С ЦЕНТЪР

НАПАДАТЕЛЯ, ЗАЩИТНИКА И
СТОПЕРА, НА ОПЕРА, НА ОПЕРА,

ОТИВАМЕ СЕГА… 



Даже излезе изследване по темата за
всичките му там "-фили". Толкова за
държавата…“, споделя с известно
огорчение тенорът. 

И може би за изненада на мнозина
вижда сходство и аналогия между
операта и футбола. „И операта и
футболът са колективни занимания.
Няма как един голмайстор на терена
или един тенор на сцената да „бележи“
без подкрепата и обичта на целия екип,
който стои зад реализацията на един
спектакъл, какъвто е футболът, и едно
физическо, но разпределено,
натоварване, каквото е операта.
Сходството е в пазенето на режим и
поддържане на добра физическа
кондиция. Понякога във футбола има
„балерини“, а в операта „симуланти“
(тези с микрофоните). Но най-голямото
сходство е, че няма по три опита“,
коментира с доза хумор Михайлов. 

И за финал на разговора споделя
мечтите си по отношение на
изкуството, но и на Ботев. 
 
„Надявам се да се върна поне там,
където бях преди пандемията – Италия,
TV RAI, Полша, Япония“, казва той за
операта. А мечтата му за Ботев, може
би логично, е свързана с Колежа: 
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„Има много критикуващи – нямало
къде да се паркира, било в центъра на
града и т. н. А какво – да го превърнем в
поредния мол или жилищно кварталче
с бариери и охрана? А нима юношите и
децата ходят с коли да гледат мачове?
Колежът носи аурата на всички
почитатели през годините, енергията
на всички успехи и мечти, и ние
заслужаваме стадион на това
САКРАЛНО за почитателите и клуба
място !!! Не случайно пеем: „… за нас е
той РЕЛИГИЯ…“.

И не само това - даже на младини
смята да се занимава професионално с
футбол и е вратар в юношеската
формация на Модена.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ... ?

ЛЕГЕНДАРНИЯТ ИТАЛИАНСКИ
ТЕНОР ЛУЧАНО ПАВАРОТИ

СЪЩО БЕШЕ ГОЛЯМ
ФУТБОЛЕН ФЕН

и така животът му поема в различна
посока. Дълги години е верен фен на
Ювентус.

Отзвукът е неочакван – арията "Nessun
dorma", в изпълнение на Павароти, се
изкачва до второ място в британските
музикални класации за поп музика –
нещо нечувано за опера дотогава.
Популярността е толкова голяма, че
Павароти изпява арията заедно  с
Пласидо Доминго и Хосе Карерас на
концерт в Рим в навечерието на
големия финал между Германия и
Аржентина. Този концерт и
последвалите рекордни продажби на
записа му са в основата на феномена
„Тримата тенори“ и на последвалото
значително присъствие на оперното
изкуство в съвременната поп-култура.

За радост на любителите на операта
обаче  майка  му  успява да го разубеди

Футболните привърженици по цял свят,
и особено в Англия, свързват името на
Павароти и с безсмъртната ария
"Nessun dorma" от операта Турандот на
Джакомо Пучини, която BBC избира за
съпровод на предаванията си от
Световното първенство в Италия през
1990 г. 
В центъра на идеята стои думата
"Vincero", която означава „Ще победя“.
Кадрите от епичните мачове на
Мондиала на фона на вълшебния глас
на Павароти карат милиони фенове да
настръхват и завинаги да свързват
първенството в Италия с операта. 



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.
Специална благодарност на Botev Media за използваните снимки!

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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Българските футболни клубове са платили 10,2 млн. долара
за трансфери на играчи през 2021 г., показва годишният
доклад на ФИФА за международните сделки.
Осъществените входящи трансфери са 141, като вероятно
най-големият е на преминалия от „Каляри“ в „Лудогорец“
Кирил Десподов, за когото са платени 2,29 млн. долара. 

За Ботев като входящ трансфер можем да отчетем наема
на Маркиньос от Атлетико МГ, но най-високият основен
трансфер е на Дилан Мертенс, когото привлякохме от
„Царско село“ за 100 000 евро. 

Изходящите трансфери на българските клубове са 118 и са
на обща стойност 13,8 млн. долара. Най-високият е
продажбата на ЦСКА на голмайстора си Али Соу на руския
„Ростов" за 3 млн. евро (3,43 млн. долара). Ботев също
осъществи голям изходящ трансфер, продавайки Атанас
Илиев на „Асколи“ за 400 000 евро. 

В световен план за втора поредна година разходите на
клубовете за трансфери намаляват и миналата година са
били на стойност 4,86 млрд. долара. През 2019 г. сумата
беше 7,35 млрд. долара, а през 2020 г. – 5,63 милиарда.

През 2021 г., за втора поредна година, пандемията на
COVID-19 предизвика значителни трудности в състезанията
по целия свят. На динамичния растеж на футбола в
годините преди избухването на пандемията обаче не беше
сложен край. Миналата година 4 544 клуба (най-големият
брой в историята и с почти 400 повече от 2019 г.)
осъществиха общо 18 068 международни трансфера в
мъжкия професионален футбол, само няколко трансфера
по-малко от историческия максимум от 18 080,
регистриран през 2019 г. Прави впечатление, че клубовете
се насочват повече към свободни агенти.

„Това означава, че докато усещат необходимостта от
освежаване на отборите си, клубовете не са били толкова
склонни да плащат трансферни суми и затова общата
стойност на сделките през 2021 г. е най-ниската от
последните пет години", гласи докладът на ФИФА.

БЪЛГАРСКИТЕ  КЛУБОВЕ  СА  ПЛАТИЛИ  10,2  МЛН.
ДОЛАРА  ЗА  ТРАНСФЕРИ  ПРЕЗ  2021  Г.  

Английските клубове са похарчили най-много, като са
платили 1,386 млрд. долара. Те са извършили и седем от
десетте най-скъпи сделки за 2021 г. Начело в класацията е
белгийският нападател Ромелу Лукаку, преминал от „Интер"
в „Челси" за 97,5 млн. паунда (133,88 млн. долара).

НАШИТЕ АНАЛИЗИ

Само десетте най-скъпи трансфера представляват почти
15% от цялата сума, похарчена от всички клубове по света
за годината.

Въпреки че продължава да е много далеч от нивата при
мъжете, пазарът в женския футбол бележи огромен ръст до
2,1 милиона долара, което е ръст от 72,8% спрямо 2020 г.


