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Ботев успя да си осигури 
завръщане в европей-
ските клубни турнири и 

отново след 5-годишно от-
съствие ще играе в Европа. За 
последно това се случи през 
сезон 2017-2018, когато “ка-
нарчетата” отново представи-
ха много достойно България в 
Лига Европа и достигнаха до 
третия предварителен кръг на 
турнира, отстранявайки отбо-
рите на Партизани Тирана от 
Албания и на Бейтар Йеруса-
лим от Израел. Ботев отпадна 
от португалския Маритимо от 
остров Мадейра.
Жребият за втория предвари-
телен кръг, в който Ботев ще 
участва, е на 15 юни. Първите 
мачове са на 21 юли, а реван-
шите - на 28 юли. 
Тазгодишното участие на Бо-
тев в евротурнирите ще е ис-
торическо, защото клубът ще 
запише участие в единстве-
ния турнир в Европа, в кой-
то не е участвал – Лигата на 
конференциите. Турнирът се 
появи през миналата година и 
първият шампион в него ста-
на италианският Рома. 
Ботев е участвал още в КЕШ 
– сега Шампионска лига, Ку-
пата на панаирните градове, 
Купата на УЕФА, която се пре-
кръсти преди повече от 10 го-
дини на Лига Европа и Купата 
на носители на купи. 
Ботев има общо 54 мача в ев-
ротурнирите и може да се пох-
вали с не малко постижения. 

Ботев не е губил като дома-
кин в Европа от сезон 1992-
1993 – поражение с 2:3 от 
Олимпиакос в Пловдив. След 
това Ботев записва още 10 до-
макински срещи в евротурни-
рите, от които печели осем от 
тях и прави две равенства. 
Ботев държи рекорда и за 
най-дълга серия без загуба 
в евротурнирите. Тя е поде-
лена с ЦСКА и двата отбора 
имат общо 10 поредни срещи 
в Европа без поражение. Бо-
тев прави това постижение от 
1995 до 2014г., а загубата от 
австрийския Санкт Пьолтен 
спира тази серия. 
“Канарчетата” имат само три 
загуби в Европа като гост от 
1995 г. насам, което също 
трябва да се отбележи. Мачо-
вете в този период отново са 
10. 
За съжаление, Ботев отново 
ще играе извън Пловдив, но 
да си пожелаем европейско 
участие през следващия се-
зон, което вече да бъде на 
Колежа. Мачовете на “канар-
четата” в евротурнирите през 
този сезон ще се играят на 
стадион “Васил Левски”.
Ето и други интересни факти 
от участията на Ботев в Евро-
па: 
- Играчът с най-много мачове 
за Ботев в Европа е – Запрян 
Раков с 18 мача.
- Футболистите с най-много го-
лове за Ботев в евротурнирите 
са Георги Аспарухов – Гунди и 
Атанас Пашев с по пет гола.
- Чужденците с най-много ма-
чове в евротурнирите за Бо-

тев са полякът Адам Стаховяк 
и чехът Томаш Иршак с по 10 
двубоя.
- Най-резултатните чужденци 
са бразилецът Фелипе Бризо-
ла и бенинецът Омар Косоко с 
по два гола.
- Най-голямата победа в евро-
турнирите е през сезон 1986-
1987 – успех с 8:0 над малтий-
ския Хибърниънс.
- Най-голямата загуба в Евро-
па е с 1:5 като гост на гръцкия 
гранд Олимпиакос .
- Последният мач, в който Бо-
тев домакинства в Пловдив в 
евротурнирите, е през 1995 г. 
срещу Севиля, завършил при 
резултат 1:1. 
- Ботев е отстранявал общо 10 
отбора в Европа.
- София е вторият град, в който 
Ботев ще домакинства извън 
Пловдив в Европа. До момен-
та тимът играеше в евротур-
нирите в Бургас при участията 
си през 2013-2014, 2014-2015 
и 2017-2018. 
- Най-предното класиране на 
Ботев в евротурнирите е през 
сезон 1962-1963, когато тимът 
играе четвъртфинал в турни-
ра за Купата на носители на 
купи, където е отстранен от 
Атлетико Мадрид. Въпросни-
ят сезон е и дебютът на Ботев 
в евротурнирите – отстранени 
са Стяуа и Шамрок Роувърс 
преди мача с Атлетико. 
- До момента Ботев има 54 
мача в евротурнирите.
Заб. в статистиката не влизат 
участията в Балканската купа 
и Интертото.

ОТНОВО В ЕВРОПА СЛЕД 5 ГОДИНИ



Сезон Турнир Кръг Съперник Домакински 
мач

Гостуване Общ резултат

1968-1969 Купа на 
панаирните 
градове

Първи квали-
фикационен

Реал Сарагоса 
(Испания)

3-1 0-2 3-3,
Сарагоса 
продължават 
заради гол на 
чужд терен

1970-1971 Купа на 
панаирните 
градове

Първи квали-
фикационен

Ковънтри Сити 
(Англия)

1-4 1-2 2-6

1962-1963 Купа на носи-
телите на купи

Предварителен кръг Стяуа Букурещ 
(Румъния)

5-1 2-3 7-4

1962-1963 Купа на носи-
телите на купи

Първи предва-
рителен кръг

Шамроук Ро-
увърс (Републи-
ка Ирландия)

1-0 4-0 5-0

1962-1963 Купа на носи-
телите на купи

Четвъртфинал Атлетико Мад-
рид (Испания)

1-1 0-4 1-5

1981-1982 Купа на носи-
телите на купи

Първи предва-
рителен кръг

Барселона 
(Испания)

1-0 1-4 2-4

1984-1985 Купа на носи-
телите на купи

Първи предва-
рителен кръг

Унион (Люк-
сембург)

4-0 1-1 5-1

1984-1985 Купа на носи-
телите на купи

Втори предва-
рителен кръг

Байерн Мюнхен 
(Германия)

2-0 1-4 3-4

1967-1968 КЕШ Първи предва-
рителен кръг

Рапид (Румъния) 2-0 0-2, след про-
дължение 0-3

2-3

1985-1986 КЕШ Първи предва-
рителен кръг

ИФК Гьотеборг 
(Швеция)

1-2 2-3 3-5

1978-1979 Купа на УЕФА Първи предва-
рителен кръг

Херта Берлин 
(Германия)

1-2 0-0 1-2

1986-1987 Купа на УЕФА Първи предва-
рителен кръг

Хибърниънс 
(Малта)

8-0 2-0 10-0

1986-1987 Купа на УЕФА Втори предва-
рителен кръг

Хайдук Сплит 
(Югославия)

2-2 1-3 3-5

1987-1988 Купа на УЕФА Първи предва-
рителен кръг

Цървена звезда 
(Югославия)

2-2 0-3 2-5

1988-1989 Купа на УЕФА Първи предва-
рителен кръг

Динамо Мин-
ск (СССР)

1-2 0-0 1-2

1992-1993 Купа на УЕФА Първи предварителен 
кръг

Фенербахче Ис-
танбул (Турция)

2-2 1-3 3-5

1992-1993 Купа на УЕФА Първи предва-
рителен кръг

Олимпиакос 
Пирея (Гърция)

2-3 1-5 3-8

1995-1996 Купа на УЕФА Първи предва-
рителен кръг

Динамо Тби-
лиси (Грузия)

1-0 1-0 2-0

1995-1996 Купа на УЕФА Втори предва-
рителен кръг

Севиля (Ис-
пания)

1-1 0-2 1-3

2013-2014 Лига Европа Първи предва-
рителен кръг

Астана (Ка-
захстан)

5-0 1-0 6-0

2013-2014 Лига Европа Втори предва-
рителен кръг

Жрински Мос-
тър (Босна и 
Херцеговина)

2-0 1-1 3-1

2013-2014 Лига Европа Трети предва-
рителен кръг

Щутгарт (Гер-
мания)

1-1 0-0 1-1

2014-2015 Лига Европа Първи предва-
рителен кръг

Либертас (Сан 
Марино)

5-0 1-0 6-0

2014-2015 Лига Европа Втори предва-
рителен кръг

Санкт Пьолтен 
(Австрия)

2-1 0-2 2-3

2017-2018 Лига Европа Първи предва-
рителен кръг

Партизани Ти-
рана (Албания)

1-0 3-1 4-1

2017-2018 Лига Европа Втори предва-
рителен кръг

Бейтар Йеруса-
лим (Израел)

4-0 1-1 5-1

2017-2018 Лига Европа Трети предва-
рителен кръг

Маритимо 
(Португалия)

0-0 0-2 0-2
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Леон Анави e компю-
търен инженер и open 
source ентусиаст. Рабо-

ти дистанционно от Пловдив 
за консултантска фирма. В сво-
бодното си време проектира 
хоби електроника. Завършил е 
магистратура “Информацион-
ни технологии” в ТУ-София и 
магистратура “Бизнес адми-
нистрация” в НБУ, бакалавър 
“Компютърни системи и тех-
нологии” отново в Техниче-
ския университет, както и ОМГ 
“Акад. Кирил Попов”. Участвал 
е като лектор на редица конфе-
ренции за технологии с отво-
рен код в Сан Франциско, Сан 
Диего, Портланд Орегон, Брюк-
сел, Берлин, Прага, Братисла-
ва, Лион, Кеймбридж, Хонконг, 
Шанхай, Шънджън, София, Бур-
гас и в любимия му роден Пло-
вдив.

Леон, ти си част от набралия 
инерция в дейността си Ини-
циативен комитет „110 годи-
ни Ботев Пловдив“. Как влезе 
в него и за какво точно се гри-
жиш?
Подготовката за отбелязване 
на юбилея започна още в края 
на лятото на 2021 г. На събра-
ние на Сдружение ПФК „Ботев“ 
изявих желание да помогна на 
доброволни начала с каквото 

мога в рамките на скромните 
ми възможности. Рашко Стоя-
нов като председател на ини-
циативния комитет ни събира 
редовно на срещи и с течение 
на времето една по една реа-
лизираме идеи по предложе-
ния, събрани от всички фено-
ве на клуба.

Има ли конкретна инициати-
ва, за която ти лично се гри-
жише най-много, и коя от ини-
циативите, които са обявени, 
ти е любимата?
Много съм впечатлен от фото-
изложбата „110 години Ботев 
Пловдив“ в галерия Капана.  
Досегът до работата на ле-
гендарни фотографи и Мин-
ко Михайлов като куратор на 
изложбата беше невероятно 
изживяване. Много хора се 
включиха в реализирането 
на това мероприятие. Моето 
участие около фотоизложбата 
беше минимално. За сметка 
на това бях доста ангажиран 
в реализирането на конкурса 
за детска рисунка на тема „Бо-
тев Пловдив“. Участвах също 
и в екипите от доброволци за 
раздаването на комиксите в 
училищата в Пловдив за деня 
на детето.

Надявам, че ще успеем да реа-
лизираме идеята за издаване 
на пощенска марка в блок по 
случай „110 години Ботев Пло-
вдив“, за която имаме одо-
брение и поет ангажимент от 
Министерство на транспорта 
и съобщенията. За съжаление 
тази инициатива се бави зара-
ди независещи от нас обстоя-
телства: структурни промени 
във връзка със Закона за из-
менение на Закона за пощен-
ските услуги.

Нека те върнем назад във 
времето! Сигурно помниш от-
кога датира любовта ти към 
Ботев? Кой те заведе на пър-
вия мач, какво помниш от на-
чалното си фенство, бил ли си 
буен фен? 
Любовта ми към Ботев Пло-
вдив и футбола датира от 
детските ми години, т.е. от 
началото и средата на 90-те. 
Семеен приятел ме взимаше 
с него на мачове. Тогава по 
време на „брокерите“ Ботев 
имаше много силен отбор и 
играеше красив футбол.

Никога не съм бил буен фен. 
Спомням си трагикомична 
ситуация преди 10-тина годи-
ни, когато билетите за госту-
ващия сектор на Лаута бър-
зо свършиха под носа ми. 
Еуфорията преди мача беше 
голяма. С приятел от Ботев 
се бяхме разбрали, че ако не 
успеем да вземем за гостува-
щия сектор, да пробваме да 
купим билети от по-неутрал-
ните сектори на домакините. 
Отидох пред касите на Лаута 
и кротко зачаках на малката 
опашката за 2 билета. Появи 
се приятел - фен на Локо, с ко-
гото сме учили в гимназията, 
а с него още няколко общи по-
знати. Заговорихме се. Меж-
дувременно пристигна няка-
къв тип с кашон билети под 
ръка и започна да ги продава. 
Дойде моят ред, а моите по-
знати локомотивци зад мен 
на опашката започнаха да се 
смеят бурно. Продавачът се 
намръщи и се усъмни в мен. 
Пита от кой отбор съм, а аз 
му отговори с въпрос „Сега 
искаш да те лъжа ли?“. Беше 
толкова абсурдно, че стана 
още по-голям смях, а човекът 

ЛЕОН АНАВИ: НА КОЛЕЖА МОЖЕ ДА СЪМ НА ВСЯКО 
КЪТЧЕ, САМО ДА СТАНЕ!

ТОВА СМЕ НИЕ
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Хубавото във футбола е, че ви-
наги след няколко дни идва 
нов мач. Така че трябва да се 
гледа напред и да не се правят 
трагедии дори и при загуба на 
терена. Все пак това е игра.

Кой е любимият ти наш фут-
болист? А такъв извън Ботев?
От състава в момента без-
спорно е Тодор Неделев, а от 

предните поколения - Коста-
дин Видолов. От футболистите 
извън Ботев има много, които 
са ме впечатлявали, но ако 
трябва да откроя само един, 
то ще е Христо Стоичков.

Какво е за теб Сдружение-
то, чийто член си от години? 
Защо си част от него?
Сдружението има тежката 
задача да пази традициите и 
историята на Ботев Пловдив. 
Например, ако погледнете в 
патентното ведомство, ще ви-
дите, че и старата, и новата 
емблема на Ботев Пловдив са 
запазени търговски марки на 
Сдружение „ПФК Ботев“. През 
последните 30 години през Бо-
тев минаха много от богатите 
и силните на деня бизнесме-
ни. Идваха с големи претен-
ции, тропаха по масата, а на-
края все феновете събирахме 
дарения, за да платим сметки-
те и старите задължения.

Надявам се в бъдеще още 
повече привърженици на Бо-
тев Пловдив да са ангажира-
ни по-активно с позитивни 
спортни и културни меропри-
ятия около отбора, като ста-
нат членове на Сдружението. 
Управление тип „бащица“ е 
отживелица и не води до до-
бри резултати в българския 
футбол като цяло. Трябва да 
се търсят устойчиви бизнес 
модели на пазарен принцип 
за съществуването на всички 
клубове в България и смятам, 
че феновете са важна част от 
тях.

Как прекарваш свободното си 
време, с какво извън Ботев се 
занимаваш? 
В моя случай работата съвпа-
да с голяма част от хобитата 
ми. Прекарвам доста време 
пред компютъра и чоплейки 
различна хоби електроника, 
като механични клавиатури, 
Internet of Things и проектира-
не на допълнителни платки за 
Raspberry Pi. В борбата с над-
нормено тегло от време на 
време ходя да тичам. С доста 
зор успешно завърших вече 5 
пъти полумаратонската дис-
танция от 21 км на маратон 
Пловдив.

Когато, дай боже да е скоро, 
Колежът отвори врати, в коя 
част от стадиона ще можем 
да те намерим?
Въпреки бавните темпове на 
строителство и многократно-
то препроектиране се надя-
вам, че все пак всяка част на 
стадиона ще стане годна, за 
да може да се гледа нормал-
но футболен мач. Нямам пре-
тенции в кой сектор ще бъда, 
само да стане по-скоро стади-
он с четири трибуни и козирка.

се хвана за главата и също 
се разсмя. Продаде ми все 
пак билети с уговорката да не 
ходя с жълта фланелка в тех-
ния сектор. Премеждието си 
заслужаваше: мачът завърши 
наравно, но видях как Тошко 
Неделев дебютира с 2 гола в 
първото за него дерби срещу 
Локомотив на Лаута.

Задаваме два еднакви въ-
проса на всички фенове, кои-
то интервюираме – кои са 
любимият и най-неприятният 
момент за теб, свързани с Бо-
тев?
Сякаш като от стихотворение 
на патрона на клуба Христо 
Ботев в историята на Ботев 
Пловдив има много различ-
ни моменти, които феновете 
„силно да любят и мразят“. 
Много дълго време чаках Бо-
тев Пловдив да спечели тро-
фей и затова за мен 24 май 
2017 г. беше много емоцио-
нален и щастлив ден. От дет-
ството ми с удоволствие си 
спомням култови домакински 
мачове, като този с хеттрика 
на Видолов при победата с 
5:0 над Локомотив през 1995 
г. и решителната победа над 
ЦСКА с 3:1 в края на шампио-
ната 1998 г. Периодът от нача-
лото на века беше изпълнен с 
доста неприятни моменти, но 
пък неочакваната победа с 
гола на Морини в края на дер-
бито от 2009 г. беше незабра-
вима.
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Можете да подкрепите издаването на бюлетин Канарче или другите ини-
циативи на Сдружение ПФК „Ботев“ с дарение на банковата ни сметка:
IBAN: BG57TEXI95451004018000
BIC: TEXIBGSF

Бюлетин Канарче е издание на Сдружение ПФК Ботев. Сдружението е юриди-
ческо лице с нестопанска цел. То е носител и пазител на историята и тради-
циите на футболен клуб Ботев Пловдив.

Екип: Ангел Джорапов, Бойчо Попов, Валентин Видолов, Васил Златев, Васил 
Киризиев, Вилияна Чаушева, Георги Влахкинов, Георги Семов, Даниела 
Кашилска, Михаил Чомпалов.
Специална благодарност на Botev Media за използваните снимки!

За контакти:
kanarche.press@gmail.com
botevplovdiv.org

Учениците от ОУ “Княз 
Александър” спечелиха 
първото място в детския 
футболен турнир в памет 
на една от най-големите 
легенди на Ботев Георги 
Славков – Бенкса, който 
събра 16 училищни отбора 
от Пловдив и региона. Те 
получиха своите награди от 
директора на ДЮШ на Ботев 
Трифон Пачев и председателя 
на Сдружение Ботев Борис 
Гиздаков. Надпреварата бе 
поредната инициатива от 
препълнената със събития 
година, в който Ботев чества 
своята 110-годишнина. 

Получи се страхотен празник 
за децата с много емоции и 
интересни мачове. 
На второто място завърши 
ОУ „Кочо Чистеменски“, чиито 
представители бяха наградени 
от легендата на Ботев Атанас 
Пашев. На третото място 
приключи СУ „Отец Паисий“  
от град Стамболийски. 
Племенникът на патрона на 
Ботев – Христо Ботев – Боян 
Ботьов наградите бронзовите 
медалисти.
Златната обувка, връчена 
от семейството на Георги 
Славков, получи Георги Попов. 
Най-полезен играч на турнира 

пък стана Йоан Гичев, а за най-
добър вратар беше избран 
Симеон Иванов. 
Призьорите получиха 
и ваучери от магазин 
„Декатлон“, поднесени от 
Община Пловдив в лицето на 
Георги Титюков – зам.-кмет 
„Спорт, младежки дейности 
и социална политика“. Към 
подаръците си имаха и шал 
Бултрас, осигурен от КПБП.
Всички участници получиха 
комикса „110 години Ботев 
(Пловдив)“, както и медали за 
участие. 
Турнирът в памет на големия 
Георги Славков се провежда 
от 2014-а година насам. 

ДЕЦА РИТАХА В ПАМЕТ НА
ГЕОРГИ СЛАВКОВ – БЕНКСАГЕОРГИ СЛАВКОВ – БЕНКСА  


