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НАШЕТО ИНТЕРВЮ
33-годишният Лъчезар Балтанов е
роден на 11 юли 1988 г. в София. Той
акостира в Ботев за първи път през
сезона 2014/15, когато изигра 25
мача и отбеляза 7 гола. До този
момент столичанинът е играл в
общо 197 срещи за канарчетата и е
отбелязал 35 гола.
Здравей, Лъчо! Много се изговори
за завръщането ти в Ботев, но
нека те попитаме открито – каква
е разликата в отбора, в който си
сега,
спрямо
отбора,
който
напусна през 2020 г.? Опиши ни
атмосферата, начина на работа…!
Така е, завърнах се вкъщи. За мен
е втори шанс да бъда част от
любимия отбор. Разликата в
отбора е, че сега има много добра
организация – всичко е изпипано
до най-малкия детайл. Работи се
изключително
професионално.
Атмосферата
е
изключително
добра.
Имаш няколко гола в дербита с
Локомотив. Те ли са най-сладките
ти с екипа на Ботев или имаш
други фаворити?
Най-сладките са естествено срещу
отбора на Локомотив, все пак това
е дербито на Пловдив. В този мач
зарядът винаги е по-различен.
Друг любим гол ми е този срещу
Бейтар (Йерусалим) заради факта,
че мачът беше от европейските
клубни турнири.
Кой е любимият ти футболист на
Ботев от предишните поколения?
Какво си научил или възприел от
него?
Петър Зехтински е човек, от когото
съм научил много за клуба.
Костадин Видолов е другата
легенда, която съм наблюдавал и е
останала в съзнанието ми.

ЛЪЧЕЗАР БАЛТАНОВ:
ПОЖЕЛАВАМ НА
ФЕНОВЕТЕ НА БОТЕВ
ДА БЪДАТ
ОБЕДИНЕНИ
Неколкократно си казвал, че Ботев
е отборът на сърцето ти. Но какво
прави Ботев и Пловдив толкова
важни и ценни за теб?
Това е факт и е така! След като се
озовах тук, усетих колко голямо е
влиянието на клуб като Ботев
Пловдив. С огромната фенска маса,
която притежаваме, и с начина, по
който бях посрещнат след първите
мачове, които изиграх с екипа на
Ботев.
Разкажи ни малко и за това как
прекарваш свободното време и за
семейството ти! През лятото Ботев
игра контрола с тогавашния ти
отбор Царско село в София и на
трибуните дъщеря ти викаше за
канарите…
В свободното си време съм отдаден
изцяло на семейството си. Взимам
дъщеря ми от градина, общо взето
изпълнявам
семейните
задължения. Тя още не можеше да
осъзнае, че съм в Царско село и ѝ

беше странно, като ме видя с
различен екип. Всеки път, когато
тръгвахме за София и минавахме
покрай базата, ме питаше защо
не спираме тук, нямаме ли
тренировка.
Е, наистина ѝ
трябваше известно време, за да
осъзнае, че вече не съм в Ботев,
но сега вече е щастлива, от това,
че се завърнах.
Вече имаш спечелена Купа на
България с Ботев. Утопия ли е
възможността Ботев скоро да
стане и шампион? Какво според
теб е нужно за постигането на
тази цел?
Този сезон се представяме добре,
дано се задържим в челните
позиции.
С
играта,
която
показваме, мисля, че това ще се
случи. Ако продължава да се
работи по същия начин, защо не и
Ботев да се бори за нещо поголямо през следващия сезон.
ПРОДЪЛЖАВА НА СТР. 2

ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ

ЧЕЛСИ В
ЕРАТА НА
АБРАМОВИЧ
Нито един английски клуб не е печелил
повече трофеи от Челси, откакто
Абрамович купи отбора за 140 млн.
паунда през 2003 г. Триумфът на
Световната клубна купа през февруари
беше 19-ият голям приз в допълнение
към двете Community Shields, с което
Челси стана едва петият европейски
отбор, спечелил всички възможни
надпревари в своята страна.
Абрамович финансира превръщането
на тима в сериен победител, като в
същото време поддържа ниска
обществена значимост. Челси е поскоро приятно развлечение за
Абрамович в контекста на всичко,
което е на дневен ред в момента - и
потенциално ликвиден актив, ако
участието му стане проблематично. А
то вече стана.
Имаше толкова много спекулации
относно дългосрочния ангажимент на
руснака към клуба, особено след като
правителството
на
Обединеното
кралство не поднови инвеститорската
му виза през 2019 г. и той предпочете
да стане израелски гражданин. Освен
това той има и португалски паспорт.

ръка - но вече не. Преди футболистите
на Челси да отидат да загряват преди
мача в Лутън Таун от петия кръг на
Купата на Англия, клубът публикува
изявление на Абрамович, в което
мултимилиардерът
потвърди
намерението си да продаде скъпия си
актив.
То гласи следното: „Винаги съм
вземал решения с оглед на найдобрия интерес на клуба. Затова в
настоящата ситуация взех решение
да продам Челси, тъй като вярвам, че
това е в най-добрия интерес на клуба,
феновете, служителите, както и на
спонсорите и партньорите. Моля,
знайте, че това беше изключително
трудно решение, което трябваше да
взема, и ме боли да се разделя с клуба
по този начин. Вярвам обаче, че това е
в най-добрия интерес на клуба“.

Феновете на Челси в Лутън пееха
предизвикателно
в
гостуващия
сектор – „Роман Абрамович, Роман
Абрамович" и „ние спечелихме
всичко" (we’ve won it all) - докато
играчите загряваха. Голяма част от
този отбор със сигурност нямаше да
носи синия екип, ако богатството на
Предположенията, че е готов да Абрамович не поддържаше сметките
изслушва предложения за клуба, на клуба в продължение на почти две
винаги са били подминавани с лека
десетилетия - безпрецедентен период

на успех, в който Челси спечели 19
големи трофея.
Източникът на богатството на
Абрамович е поставян под въпрос от
деня на неговото пристигане в
Лондон, но никой не може да оспори
огромното влияние, което оказа
неговото присъствие на „Стамфорд
Бридж". Челси е преобразен клуб,
който в момента разполага с трофеи,
с които може да претендира за найдобрия в Европа и света. Нещо, което
беше немислимо през 2003 г., когато
клубът беше в тежко финансово
състояние. Но сега изглежда идва
краят на тази епоха.

Снимкa: ФБ сайт на фенклуба на Челси
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От позицията на опита, който имаш, треньор на професионален клуб, или в
какъв най-важен съвет би дал на ДЮШ, това да се случи.
младите играчи?
За да затворим темата и с тръгването
Всеки ден контактувам с младите и им ти от клуба - много от феновете на
давам съвети да са трудолюбиви, Ботев не скриха разочарованието си
упорити и да слушат най-вече какво от подписването на една декларация
изискват треньорите от тях. Да мислят от онези дни. Нека сложим край на
колкото се може повече за футбол, всички спекулации – какво се случи
защото имат качества.
тогава?

Пожелавам на феновете на Ботев да
бъдат обединени и да вървим
заедно ръка за ръка към бъдещи
успехи. Надявам се един ден да
изпълня своята мечта – да играя за
Ботев на стадион „Христо Ботев“.

А как виждаш себе си лично и
професионално след 10 години?
Записа „Треньорски профил – футбол“
в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Докъде стигна
със следването и възможно ли е да те
видим в ролята на треньор?

За мен този въпрос е затворена
страница. Към онзи момент в клуба
имаше много неясноти. Дали е било
правилно, или не – можем само да
гадаем. Нашата идея бе само и
единствено да се гарантира светлото
бъдеще на клуба. За мен винаги Ботев
Предприемам стъпки за треньорски е бил на първо място. Надявам се
лиценз и ще започна своето обучение. занапред да не се стига до подобни
Надявам се някой ден, дали ще бъда ситуации.

Снимки: Ботев Медия
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ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ...

ВРЪЗКАТА НА БОТЕВ С ЧЕПИНЕЦ ВЕЛИНГРАД
По пътя към финала Чепинец
елиминира Ботев Ихтиман, Етър и
Сливен, а на четвъртфиналите хвърля
бомбата и отстранява действащия
шампион Левски след 1:1 в редовното
време и 4:2 след дузпи. Мачът се играе
на неутрален терен в Карлово в деня на
Обесването на Апостола - 18 февруари.
Чепинец достига до полуфиналите за
пръв и за момента единствен път в
историята си, а там ги очаква ЦСКА.
Мачът е в София, но храбрият тим от
Велинград не се предава – 1:1 в
редовното време. Стига се до дузпи, в
които ЦСКА печели с 4:3.

Ч

Снимкa: velingrad-bg.com

епинец
е
отбор
от
Велинград и част от „А“
ОФГ на Пазарджик. Тимът
обаче
е
дългогодишен
участник във Втора лига тогавашната Б група и всъщност
има доста интересна връзка с Ботев.
Две от легендите на Ботев - Трифон
Пачев и Иван Глухчев, са играли за
отбора, а най-голямата легенда в
историята на „канарчетата” Динко
Дерменджиев – Чико, е бил треньор на
Чепинец. Треньор на тима е бил и друга
от легендите на Ботев – Атанас Пашев.
През годините в отбора на Чепинец са
играли
и
други
футболисти,
подвизавали се за Ботев, като Недко
Миленов, Васил Кръстев и Йонко
Неделчев – Багажника.
Единственият играч, който е родом от
Велинград и е играл за Ботев за кратко
през 2009 г., е Христо Сталев, който
също е играл доста години за Чепинец.
В периода 1960-1965 г. Иван Глухчев
играе за отбора на Чепинец във “В” и
“Б” група. През 1962 г. Чепинец влиза в
Южната Б група. Глухчев е харесан от
тогавашния треньор на Ботев Георги
Генов още през 1964 г., но един от найлегендарните играчи и треньори на
Ботев решава да остане още един
сезон във Велинград.
Във въпросния сезон 1964-1965
Чепинец изпада във “В” група. Глухчев
е и голмайстор за тима. Генов идва
специално до Велинград и дори
катастрофира, преди да влезе в града.
С бинтована глава той взима Глухчев в
Ботев и оттогава легендарният
бранител оставя трайно името си в
историята на пловдивчани.
Първият отбор, който поема като
старши-треньор легендата Чико, е
Чепинец Велинград през сезон 19781979 г.
Впоследствие той

прави сериозна треньорска кариера, но
първите му стъпки в професията са
именно
в
курортното
градче.
Дерменджиев прави чудеса във
Велинград и Чепинец завършва през
сезон 1978-1979 на третото място в
изключително силната Южна Б група,
която е съставена от цели 20 отбора.
Тогава “Б” група е разделена на Южна и
Северна “Б” група с по 20 отбора.
Чепинец завършва на третото място с
44 точки, с равни точки с втория
Димитровград,
но
с
по-лоши
показатели. Миньор Перник, който
печели промоция в елита, завършва на
първото място с 50 точки. Тогава в
елита се класират само първите отбори
от Южната и Северната “Б” група.
Третото място в “Б” група и до ден
днешен е най-предното класиране в
историята на Чепинец.
Друга от големите легенди на Ботев Трифон Пачев, играе за тима през сезон
1992-1993, когато Чепинец е във “В”
група. Там Пачев слага и край на своята
кариера.

Чепинец има интересна история. Освен
споменатото вече трето място през
1978-1979 в “Б” група тимът има и още
едно знаменито постижение. Предния
сезон 1977-1978 Чепинец, който тогава
също е в “Б” група, достига найвеликото си постижение, а именно
полуфинал в турнира за Купата на
Съветската армия, който тогава е
основният турнир за националната
купа.

Отборът изпада от Б група през 1982 г.
и от тогава играе основно във “В”
група. В този период има няколко
влизания в топ 5 на третото ниво на
българския футбол – второ място през
1991-1992, 4-то място през сезон 19941995 и 5-о място през 2003-2004.
В началото на новия век тимът е взет
от покойния вече бизнесмен от
Велинград Фидел Беев и клубът се
казва известно време и Чепинец – Беев
Велинград.
Тогава има и доста
скандали около клуба, а Беев дори
затваря и стадиона.
Впоследствие отборът става общински
клуб и играе отново дълго време във
“В” група. През сезон 2016-2017 тимът
изпада от Югозападната “В” група, а в
момента се намира в четвъртото ниво
на българския футбол “А” ОФГ
Пазарджик. След първия полусезон
Чепинец е на шестото място в
класирането с 21 точки.
Основният екип на отбора е червени
фланелки със сини ръкави, сини
гащета и червени чорапи. Клубният
стадион на тима се казва „Чепинец“ и е
с капацитет от 5300 седящи места. А за
отбор, който дълги години не е бил в
професионалния отбор, не е никак лош.
Има седалки по целия стадион, част от
които са в цветовете на клуба.

На стадиона през 2014-а година Ботев
вдигна Купа. Във финала в турнира за
Купата на БФС за набор 2001 г. Ботев
победи Левски с 2:0 с голове на Мартин
Петков в 3-а минута и на Атанас Янков
в 49-та минута.
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ГРАДЪТ И ХОРАТА

К

ДРУГАТА КЪЩА НА АНТИЧНИЯ ТЕАТЪР НЕЗАБЕЛЕЖИТЕЛНАТА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ
ато Слънцето и Луната, така са
двете къщи от двете страни на
Античния театър.

Погледите са ни все вперени в
Джаковата къща (Замъка, както я
наричат), но непрекъснато на своя пост
точно срещу нея стои друга една
интересна и различна къща.
Тя е също толкова неизменна и
забележима част от пейзажа там. Оказа
се, че тя няма някаква забележителна
история и е обикновена със своята
незабележителност, скромна в своето
присъствие, вперила поглед в града от
върха на най-емблематичното място в
Пловдив.
Някога, още преди да бъде разкрит
Античният театър, до тази къща е стигал
краят на ул. „Цар Ивайло" - същата тази
улица, която Златю Бояджиев е обичал
да рисува в своите картини. Накрая на
тази улица имало голяма богаташка
къща, а нашата скромна героиня е била
„маазата" (склад) на тази богаташка
къща, като там са складирали мебели,
инструменти и каквото са си преценили
собствениците.
В по-ново време къщата е вече
общинска, а до неотдавна там е живял
директорът на кукления театър. Сега
отново е самотна в своята скромна
незабележителност.
Автор на текста и снимките: Димитра Лефтерова
Златю Бояджиев/Из Стария Пловдив

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,
Васил Киризиев, Георги Влахкинов, Георги Семов, Даниела Кашилска,
Михаил Чомпалов.
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