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ФУТБОЛНОТО СЪПЕРНИЧЕСТВО МЕЖДУ БОТЕВ И ЛЕВСКИ

Л

евски София винаги е бил
традиционен противник и
основен дразнител за
отбора на Ботев Пловдив.
Историята помни редица
велики двубои между тези
съперници – мачове с много футболни
емоции и невероятни изпълнители,
оставили незабравима диря в родния
футбол. През тази година се
навършват точно 60 години от един
паметен мач между тези два отбора.

На 8-ми юли 1962 година Ботев нанася
унищожителен удар на Левски,
разгромявайки го в София с 6:1. За наша
огромна радост живата легенда на
нашия клуб - Иван Занев се съгласи да
сподели спомените си за този мач пред
бюлетин „Канарче“.
Трябва да се отбележи, че през онези
години
отношенията
между
футболистите на двата отбора са били
много близки и доста често приятелски.
Това, разбира се, не се отнася за
мачовете помежду им.
„Като войници почти всички левскари
минаха през Ботев – и Сашо Костов, и
Патрата, лека им пръст, Любчо
Гайдаров – всички минаха през Ботев,
2 години. Сашо Костов и Христо ИлиевПатрата се бяха уволнили преди мача и
играха и двамата от Левски – те са
основни футболисти, национални
състезатели", започва разказа си
Занав.
По това време Георги Аспарухов –
Гунди е част от състава на Ботев, но
старши треньорът на канарчетата
Георги Генов решава да не го пуска
срещу Левски и той дори остава в
Пловдив и не пътува за мача.
Занев винаги си спомня за този мач
като за един от най-силните в
кариерата си: „Този мач, когато бихме
Левски в София – в центъра на София
на стадион „Васил Левски“ с 6:1 и
шестият гол вкарах аз. Тогава
излизаше вестник „Спорт тото“ – всеки

вторник. В този вестник
даваха
мачовете,
резултатите, съставите
и оценка по десетобална
система.
И
откакто
съществуваше
този
вестник – може би 10
или
15
години,
единствената
десятка
дадоха на мен на мача с
Левски. Това си го помня
и до днес“.
В отбора на Ботев за този мач са
редица легендарни футболисти,
които по-късно през същата година
завоюват първата купа на България
за Ботев, побеждавайки на финала
Дунав Русе с 3:0.
Съставът на Ботев е: Михаил
Карушков, Райно Панайотов, Георги
Чакъров, Виден Апостолов, Райко
Стойнов,
Иван
Занев,
Динко
Дерменджиев, Георги Харалампиев,
Иван Сотиров, Стоичко Пешев,
Георги Попов (Георги Разложки).

И докато Занев продължава със
спомените си за мача, очите му
заблестяват: „На стадион Васил
Левски мачът започна, първо
полувреме – 2:1 за нас. Не знам
просто второто полувреме какво ни
стана, как заиграхме и един след
друг... Чико вкара два, Тумби - два,
Харалампиев и шестия гол – аз. И
Сашо Костов, лека му пръст, не си
спомням при какъв резултат беше,
идва при мен и вика: „Занка, абе
стига сте ни вкарвали голове, за
резил ще ни направите!“

А аз вземах, та им вкарах шестия
гол и стана капакът!“
За своя гол – шести във вратата на
Левски, споделя с гордост, но и с
привичните за великите хора
искреност и скромност: „А моят гол
още го сънувам и не помня как го
направих. Карушката ми хвърли
една топка от нашия пеналт,
тръгнах с нея, те се опитаха нещо
изкуствена засада, излъгах ги
всички, останах сам срещу Бисер
Михайлов, пуснах му вдясно – и
гол! И още не знам как го
направих, ако трябва да ти кажа
честно – не знам! Във футбола има
такива неща, които ги правиш, не
знаеш как си ги направил и повече
не се повтарят“.
А какво е желанието на жълточерната легенда? Иван Занев
завършва вълнуващия си разказ с
него: „Един ден да видя отново
Ботев да бие Левски на стадион
„Васил Левски“, футболистите да се
молят да не им вкарваме повече
голове, публиката - 40 хиляди –
даже повече, ние пред под 40
хиляди в София не сме играли, да
плачат и да напускат стадиона,
преди мачът да е завършил. Е,
такъв Ботев искам да видя, това ми
е желанието! И дано един ден да
стане Ботев такъв"!

НАШЕТО ИНТЕРВЮ

МОНИР АЛ БАДАРИН - ЕДИН ИЗГРЯВАЩ МЛАД
ТАЛАНТ

Т

ой все още няма навършени
17 години, но вече подписа
първия си професионален
договор с Ботев.
С добрите си изяви и с безспорния си
талант все повече привлича интереса
на специалисти и фенове. Радваме се,
че пред бюлетин „Канарче“ днес
застава младият, но многообещаващ
Монир Ал Бадарин.

Здравей, Монир! През тази година
подписа своя първи професионален
договор с Ботев Пловдив. Как се
стигна до него?
Интерес към мен от страна на Ботев
имаше в продължение на няколко
години. За мен е чест да играя в такъв
голям отбор. През зимата на миналата
година дойдох в Ботев, като първо
играх при U17, където треньор ми
беше Георги Онов. След това треньор
ми бе Петър Пенчев, а тази зима
получих шанс от господин Валентич и
бях на подготовка в Дубай.

Преди Ботев ти си бил в школите и на
други отбори – как оценяваш
разликата?

Да, бях част от школите на Розова
Долина, Берое, Спартак Плевен и
Би ли разказал за себе си – за Пирин. Разликата е огромна, базата
семейството ти и за първите стъпки на Ботев е страхотна. Благодаря на
във футбола?
всички треньори, които са помогнали
за моето развитие.
Започнах да тренирам футбол от
много ранна детска възраст, бях на Как се чувстваш в отбора на Ботев –
около 4 години. Първите ми стъпки каква
е
атмосферата
в
бяха в отбора на Розова Долина съблекалнята?
(Казанлък), тъй като живеех в този
град. Майка ми е от България, докато Атмосферата е топ. Чувствам се
баща ми е арабин. Имам по-голям страхотно сред подобни футболисти.
брат, който също се занимава с
футбол.
Беше част от първия отбор по време
на зимната подготовка – как те
приеха опитните футболисти и кои
бяха най-ценните съвети, които
получи?
Приеха ме много добре. Всеки ден ми
дават съвети какво да подобрявам,
никога не са се отнасяли лошо с мен.
За мен е радост да бъда в един отбор
с играчи като Виктор Генев, Тошко
Неделев и Току. Бях много близък и с
Маркиньос.
В коя част на терена се чувстваш найкомфортно?
Любимата ми позиция на терена е
зад нападателя. Понякога ме пускат и
като флангови футболист. За мен е
важно да съм на терена, няма такова
значение на кой пост.

Кои са любимите
футболисти?

ти

световни

Любимите ми футболисти са Де
Бройне, Марез и Кристиано Роналдо.
Би ли разказал как преминава един
твой ден?
Наблягам основно на тренировките, в
училище не ми върви особено. Все
пак благодаря на моите учители,
които проявяват разбиране за
тренировките. Обичам да излизам с
приятели навън, когато имам
свободно време.

Какви са футболните ти амбиции и
какво би си пожелал да ти се случи в
следващите 10 години?
Трудно е да се каже какво ще стане в
следващите 10 години.
Искам един ден да играя пред пълен
стадион. Разбира се, бих искал да
играя и в чужбина и да печеля
трофеи.
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ЛЕГЕНДИТЕ НЕ УМИРАТ

ЧИКО - ИЗКУСТВОТО ДА СТАНЕШ ВЕЛИК, БЕЗ ДА
ИГРАЕШ В ЦСКА И ЛЕВСКИ

Н

а 1 май се навършиха три
години без най-голямата
легенда
на
Ботев
великият
Динко
Дерменжиев - Чико.
По този повод бюлетин „Канарче“
реши да препечата статия от сайта
webcafe, написана за него преди 3
години.

цялата история на Левски - 6:1. Два от
головете са на младия Дерменджиев,
навършил 21 години само месец порано.

В Ботев Чико става генералът, който
предвожда най-силния извънстоличен
отбор в онези години. През 1967 г.
начело с него Ботев печели титлата в
най-лудото първенство на „А" група,
провеждано някога. Това е и найСтефан Сергеев
силната година в историята на
футбола ни - ЦСКА и Славия играят
Чико се ражда в разгара на Втората полуфинали за КЕШ и КНК, а
световна война на 2 юни 1941 г. в
Пловдив. Родът им е от Панагюрище, а
баща му Цвятко е бил известен
колоездач.
Прякорът на Динко идва от любимата
му песен на Леа Иванова „Чико от
Порто Рико", абсолютен хит през 50-те
години в българската естрада.
Както подобава на повечето виртуози
от пловдивския футбол, младият Динко
почва в отбора на най-изящните
майстори - Марица от родния му
квартал „Кършияка". Първоначално
пази на вратата, тъй като кумирите му
са Георги Найденов от ЦСКА и
прочутият страж на СССР Лев Яшин.
Паралелно с това тренира акробатика и
дори печели медали.
През 1959 г. Дерменджиев преминава в
Ботев Пловдив. Взимат го като вратар,
но бързо забелязват, че Чико
притежава отлична игра и с двата
крака. Главата „не я ползва само за
подстрижка", както обичат да казват
под тепетата, а и вкарва голове с нея. В
крайна сметка треньорът Георги Генов
му намира мястото на лявото крило.
Шивач по професия и футболен човек
по призвание, Генов съставя найсилната нападателна формация на
ботевци за онези времена. Тъй като
левскари и слависти ходят войници в
Пловдив, за да не служат в ЦСКА, Ботев
може да се похвали с уникална
нападателна петорка в началото на 60те години: Чико, Георги Аспарухов Гунди, Георги Харалампиев - Ампето,
Иван Сотиров - Албанеца, Георги Попов
- Тумби. Отделно от това жълто-черния
екип на пловдивчани носят бъдещите
„сини" икони Сашо Костов, Христо
Илиев - Патрата и Иван Вуцов.

националният отбор бие третите в
света Португалия (1:0, гол на Чико) и
бъдещия европейски шампион Италия
(3:2, пак гол на пловдивчанина).
Фамозното крило е душата и сърцето
на пловдивския тим, изтръгнал
златните медали и станал шампион
като „пръв сред равни" в ожесточената
конкуренция на Славия, Левски и ЦСКА.
Именно мача с армейците в София
Чико приживе определя като найсилния в цялата си кариера,
ознаменуван с два негови гола за
победата с 3:1.

Чико играе на общо три Световни
първенства - в Чили-62, Англия-66 и
Мексико-70, когато е уникалният му
гол срещу перуанците. . Голямата му
мъка е това последно участие на
мексиканския Мондиал, когато в
националния ни тим са събрани цели
За този отбор се оказва фасулска три изключителни поколения. Заради
работа да бие перманентния шампион зле проведената подготовка на
ЦСКА, а на 8 юли 1962 г. Ботев нанася Белмекен и след това, националите
най-тежката домакинска загуба в нямат въздух. И макар че срещу Перу

повеждаме 2:0 с головете на Чико и
Бонев, след почивката въздухът на
всички свършва и губим с 2:3. Бонев
свидетелства, че когато в началото на
март Чико влезе в болницата с инсулт,
на свиждането с него отново са си
говорили за тази трагедия.
След 19 сезона в Ботев, 447 мача и 194
гола, от които седем хеттрика, Чико
прекратява състезателната си кариера
през 1978 г. и не след дълго поема
жълто-черните като треньор.
Бързо се прославя с модерните си
виждания за играта, а през 1981 г.
извежда Ботев до победа във финала
за Купата на Съветската армия срещу
Пирин (1:0). Същата година печели
бронзовите медали и повтаря този
успех през 1983 г. В турнира за Купата
на носителите на купи (КНК) неговите
хора бият Барселона (1:0), макар и да
отпадат заради по-голямата загуба на
„Камп Ноу" в първия мач. Именно Чико
поставя основите на големия тим на
Ботев от 80-те години с Георги
Славков, Петър Зехтински и Атанас
Пашев, доразвит след него от Иван
Глухчев.
Големият треньор обаче изпитва и
горчилката във футбола. През 1985 г.
като наставник на Шумен той е
арестуван, след като помощникът му е
заловен да подкупва с 15 000 лева
играчи на Локомотив (Пд). Лежи три
месеца в килията, а после цяла година
е наказан да работи в строителномонтажния комбинат в Пловдив.
Излиза от килията отслабнал и отчаян,
но бързо се връща в играта.
По-късно Чико води Левски (Сф),
Хебър, Черноморец, Локомотив (Сф),
както и големия съперник Локомотив
(Пд). В Ботев е бил на този пост общо
девет пъти, като при последното му
назначаване агенция „Ройтерс" пуска
заглавие: „Треньорът с деветте
живота".
През живота си Динко Дерменджиев
нито е бил носител на наградата
„Футболист на годината", не е и
обявяван за най-добър треньор.
Винаги е казвал, че му е достатъчно
признанието да бъде обявен за №1 на
Ботев за всички времена.
Харизматичен,
изобретателен
и
находчив като играч и треньор - Чико
има запазена страница в историята на
футбола ни.
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БУЛТРАС ФАЙТ КЛУБ ОРГАНИЗИРА ГОЛЯМО
БОЙНО СЪБИТИЕ, ЧАСТ ОТ „110 ГОДИНИ БОТЕВ“
Организатори
на
турнира
са
пловдивският клуб Бултрас Файт Клуб
и Патриот - Дупница. Гала вечерта се
провежда съвместно с Българската
конфедерация по кикбокс и муай тай.
Събитието е част и от 110-годишния
юбилей на Ботев Пловдив.
Билетите за Pro Fight 19 в Пловдив вече
са в продажба. Те могат да бъдат
намерени от магазина на ул. “Нестор
Иванов” 1 и цялата система на Eventim.
Билетите са на цени от 15, 25 и 40 лева.

Бултрас Файт клуб се утвърди като
един от най-добрите кикбокс клубове
в България. Въпреки че е на по-малко
от две години, клубът винаги се връща
със сериозно количество медали от
всички състезания, а през тази година
организира и три турнира.
На 14 май в зала Колодрума от 19:30ч.
ще се проведе 19-а кикбокс гала Pro
Fight. За първи път Пловдив ще
приеме такова събитие, което ще е и
международно.

В Пловдив пристигат едни от найдобрите състезатели по кикбокс от
Нидерландия,
Турция,
Молдова,
Сърбия и Беларус.
Специално за събитието в Пловдив ще
пристигне Майк Пасения, който е един
от най-добрите треньори в света по
кикбокс. На 13 май той ще проведе
отворен семинар с тренировки. Заедно
с него специален гост ще бъде Гокхам
Саки, който е една от легендите на
съвременния кикбокс.
Ден преди сблъсъците на 13 май в МОЛ

Пловдив Плаза ще се проведе и
официалният медиен кантар на
събитието.
Първият
турнир
тази
година,
организиран от Бултрас Файт клуб,
беше на 18 април на Plovdiv Open 2022 в
зала “Сила” и на него имаше рекорди. В
турнира се получиха рекордните 847
заявки от 19 клуба, които играха за
първи път в България на седем
татамита.
Турнирът в Пловдив включваше
дисциплините
на
татами
пойнтфатинг, лайт контакт и киклайт
контакт. На Plovdiv Open 2022
участваха и три чуждестранни клуба.
Унгарските Debreczeni Team и Kiraly
Team, както и босненският K.B.V. Kobra.
Състезателите на Бултрас Файт Клуб
завършиха с един златен, 4 сребърни и
10 бронзови отличия и общо 15 медала.
През октомври ще се организира и
най-голямото Държавно първенство в
стиловете К1, Пойнт файтинг, лайт
контакт и киклайт контакт.
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ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ

ДОКТОРА И ПЕСНИТЕ ЗА БОТЕВ... ВРАЦА

Д

имитър Цолов е роден в Деня на детето и този факт обяснява
упоритото му отказване да порасне. По професия е хуманен
лекар, завършил медицинското си образование в Пловдив, с
придобита специалност „Образна диагностика“. В интернет е
познат и като Пияния Бард, по името на Facebook страницата,
която списва от 2009 г. Освен това той е фронтмен и китарист
на пънк бандата Докторс Гого Бенд – група с уникален стил и текстове, от
които и Светльо Витков често се изчервява, а също - писател и поет с
няколко издадени до момента книги, прохождащ кулинарен блогър и изобщо –
един изключително интересен човек с много таланти. Живее и твори в
родния си град – Враца и, съвсем похвално, подкрепя местния футболен
отбор - Ботев Враца. Митко Цолов, или както е известен – Доктора, е в
основата на написването и на няколко песни за Ботев Враца – отдавна
превърнали се в хитове по стадионите и в социалните мрежи. А как са се
родили те Доктора се съгласи да разкаже пред читателите на бюлетин
„Канарче“.

През годините успях да сътворя общо
четири песни за футболен клуб Ботев
Враца. Първите две бяха поръчани от
Георги Даскалов (Жоро Павето) тартора на агитката по онова време и реализирани във врачанското
музикално студио S Music. Втората
песен стана официален клубен химн,
звучащ в началото на срещата и на
полувремето на стадиона, като за нея
могат да бъдат споменати два
любопитни факта:
- мелодията ѝ беше частично
заимствана от песен на друг отбор,
Партизан Белград, ако не се лъжа;
- за записа няколко момчета от
агитката влязоха в студиото и
изпяха? (въпросителният знак е
умишлено поставен)
акапелно
първия куплет.

Най-голяма
популярност
обаче
придоби третата песен (Ботев Враца
и Т.П.), измислена през 2011 г., може
би заради факта, че се настани трайно
в репертоара на група Докторс Гого
Бенд. Помежду си я нарекохме
хулиганския
химн,
заради
провокативния и нецензурен текст, а
историята на зачеването ѝ звучи
почти като виц.

Преди години беше тръгнала една
фейсбук мания с приложения,
базирани на разни мъдри мисли и
популярни фрази, изтегляни на
лотариен принцип, когато кликнеш
върху тях. То се знае, приложението
Врачански късметчета бързо ми
стана любимо и редовно си го
разцъквах. И така до оня съдбовен
клик, при който на екрана на
Резултатът,
очаквано,
беше компютъра ми се появи:
кошмарен от музикална гледна точка,
но остана в крайния микс, защото САМО БОТЕВ ВРАЦА И ТЕСНИ П..ЕТА!!!
именно несъвършенството му е и
неговата главна ценност.
В първия миг не можах да повярвам,
после се смях с глас, докато коремът
ме заболя. Накрая импулсивно
хванах кухата китара и за петнадесет
минути избълвах три куплета с рими,
ориентирани
около
въпросното
гениално прозрение.
Веднага предложих песента на
момчетата от бенда и понеже датата
за следващото ни живо свирене
наближаваше, решихме максимално
да
опростим
аранжимента,
замествайки
инструменталните
партии между отделните куплети с
тананикания ля-ля-ля.
Останалото, както се казва, е история
- успехът беше мигновен и парчето се
превърна
в
едно
от
найразпознаваемите ни.

Припяват си го с удоволствие
феновете на всевъзможни отбори, а
самият израз отдавна е влязъл във
фолклора на социалните мрежи.
Под зеленото знаме родени,
От отбора любим вдъхновени,
Две неща тачи нашата чета:
Ботев Враца и тесни п..ета!
Редно е да завърша краткия си разказ
с Пловдивската следа. Главният
виновник за популяризирането на
Докторс Гого Бенд в града под
тепетата е Влади Ботев, собственикът
на клуб "Полинеро плейс", оказвал ни
безрезервна подкрепа години наред.
Затова не умувах дълго как да го
изненадам за един от рождените дни
на рок-островчето му и написах два
специални
куплета
върху
хулиганската мелодия.
Има много места по страната,
дето да си отвинтиш главата,
но в България старо и младо
знае клуба на бате ти Владо.
Полинеро плейс той се нарича
и там всеки, що рока обича
ще се чувства като у дома си
с натежали от пиене маси !
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ПЕСНИТЕ ЗА БОТЕВ ПЛОВДИВ

Б

отев не е обикновен клуб и
никога няма да бъде.
Затова може би не е
изненадващо, че всъщност
клубът ни няма официален
химн.

Преди официален мач по традиция се
пускат две песни, които всеки
ботевист знае наизуст. Любопитно е,
че те не са писани за клуба, но
впоследствие стават като визитна
картичка на отбора и дори се приемат
като два неофициални химна.
Става въпрос за „Тих бял Дунав”, която
е една от най-популярните български
маршови песни, посветена на
Ботевата чета и преминаването ѝ през
река Дунав с парахода „Радецки“.
Създадена е по текст на патриарха на Появява се и песента на Dj Statix –
българската литература Иван Вазов и „Ботев Пловдив“.
музика на Иван Караджов.
Едни от най-известните пловдивски
Другият е Blue Canary, която звучи още рапъри - Респект, също записват
от 60-те години на домакинските песен, която се казва „Ботев Пловдив“.
мачове на Ботев, малко след
откриването на Колежа.
Народната
певица
Веселка
Авторът на музиката се казва Винс Стамболиева също записва песен за
Фиорино и е изпълнена за пръв път от Ботев, а името ѝ е: „Само Ботев
The Vince Fiorino Trio. Първият запис е Пловдив“.
издаден през февруари 1953.
Всъщност тази песен има много Следващата песен, която е посветена
варианти, на различни езици и с на канарите, е на пловдивската група
различни изпълнители, но с една и Delate – „Пловдив е само наш“.
съща мелодия. Безспорно найпопулярно е изпълнението на А покрай тежките времена с
италианския дует Карло Бути и управлението на Д.Х. бултрасите се
Мариса Фьордалисо и именно тази обединяват в различни инициативи и
версия се пуска на мачовете на Ботев. през 2009г. на площад Централен се
В България песента се изпълнява в състои концертът „Свободен Ботев”.
дует от Мария Косева и Никола Томов, На него свирят групи, които са сред
но с италианския текст.
феновете на Ботев.
През 2004г. пловдивският рапър
Кефаеца пуска песента „Най-здравата
агитка“.

На въпросния концерт една от найпопулярните български групи Д2 и
нейният лидер Митко Кърнев, който е
голям фен на Ботев, обещават да
напишат песен за клуба. Тя става факт
година по-късно - през 2010-а година
по случай 98-годишнината на Ботев.
Това е песента „От кой отбор си“.
Последната засега песен, посветена
на футболния клуб, излиза за 100годишнината на клуба и е част от
компактдиска, посветен на юбилея.
Изпълнителят е Светльо Четката, а
песента се казва „Гордостта на
Тракия“.
Заб. Екипът на „Канарче” се извинява, ако
е пропуснал песен, посветена на Ботев.

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.
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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