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Ботев ще срещне кипърския Апо-
ел Никозия в първите си мачове 
от евротурнирите. Тимът ще е 
първият съперник на пловдив-
чани в дебюта в новия турнир 
на УЕФА – Лигата на конферен-
циите. Първата среща от втория 
предварителен кръг ще е на 20 
юли от 20:00ч. на националния 
стадион “Васил Левски” в София, 
а реваншът е на 28 юли в Нико-
зия. 
Любопитно е, че до момента Бо-
тев никога не е играл срещу ки-
пърски отбор в евротурнирите. 
Апоел е най-успешният клуб в 
Кипър и е основан през 1926 г. 
Тимът е бил шампион на стра-
ната рекордните 28 пъти, но не е 
ставал шампион от сезон 2018-
2019. 
Кипърците имат и 21 трофея 
в турнира за Купата на Кипър, 
също рекорд, като 14 пъти са 
вземали и Суперкупата. 
Президент на клуба е Промо-
дос Петридес, а старши-треньор 
Софронис Августи.

Кипърците играят домакински-
те си мачове с клубните цветове 
жълто и синьо, което означава, 
че в Кипър Ботев ще трябва да 
играе с резервен екип. Резервни-
ят им екип е оранжево-черен. 
Отборът играе домакинските си 
срещи на стадион GSP в кипър-
ската столица Никозия, а капа-
цитетът му е 22 859 места. 
Апоел Никозия може да се пох-
вали и с четири влизания в гру-
пите на Шампионската лига 
през 2009/10, 2011/12, 2014/15 и 
2017/18. 
Трима българи са играли в Апоел 
през годините - това са вратарят 
Румен Горанов (1982-1984), Заха-
ри Сираков (2002-2004) и Живко 
Миланов (2016-2019). 
Българска следа има и на тре-
ньорския пост - треньор на Апо-
ел е бил Христо Бонев между 
1995-1996.
В отбора са били и двама бивши 
играчи на Ботев – бранителят Бо-
бан Грънчаров игра за кипърци-
те между 2009-2011 и записа 56 

двубоя, като вкара осем гола и 
също така е шампион през 2011-
а година и носител на Суперкупа-
та през 2009 г. Бранителят играе 
в групите на Шампионската лига 
с Апоел през сезон 2009-2010, а 
в групата на тима са отбори като 
Челси, Атлетико Мадрид и Порто. 
Бразилецът Вандер Виейра играе 
за отбора между 2015 и 2017-а г, 
и взема участие в 85 срещи, като 
вкарва 10 гола. Два пъти става и 
шампион на Кипър – през 2016 
г. и 2017 г. Участва и два пъти в 
групите на Лига Европа. 
Най-известният треньор, който е 
водил Апоел, е унгарската леген-
да Бела Гутман. 
В отбора има доста чужденци, 
любопитно е наличието на три-
ма грузинци. В тима има още 
бразилци, хърватин, италианец, 
нидерландец, мароканец, фран-
цузин, аржентинец, ганаец, грък, 
белгиец, испанец и представите-
ли на Гвинеа-Бисау и Демокра-
тична република Конго. 

БОТЕВ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЩЕ ИГРАЕ 
В ЕВРОПА СРЕЩУ КИПЪРЦИ

Вандер и Бобан са играли за Апоел Никозия
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На 30 Юни ще отбележим 
поредната годишнина от ги-
белта на Гунди. Без никак-
во съмнение - голям човек 
и гениален футболист, за-
винаги свързан и с отбора 
на Ботев. Може би всичко 
за него вече е казано и из-
вестно. Но винаги си струва 
да си припомним чисто чо-
вешките спомени за него от 
негови някогашни съотбор-
ници и приятели. Ето какво 
сподели за Гунди специал-
но за читателите на бюле-
тин „Канарче“ жълто-черна-
та легенда Иван Занев:

„Гунди като го взеха, една 
година беше резерва на 
Албанеца (Иван Сотиров), 
но при откриването на ста-
дион „Христо Ботев“ в мача 
срещу Стяуа бай Георги (Ге-
орги Генов) го пусна още от 
началото. Три гола вкара 
с глава Гунди! И оттогава 
просто Гунди тръгна. Даже 
си спомням една контрола 
- играем с Левски Карлово 
и в рейса бяха седнали на 
първата седалка бай Геор-
ги и Стефан Паунов – беше 
негов помощник. Аз пък 
стоях на седалката зад тях. 
А те нещо спорят и се карат 
– бай Георги вика за Гунди 
– „От къде ми го докараха 
този дългуч?!“ А Стефан му 
каза: „Това момче ще стане 
най-големия футболист на 
България“. И така стана. 
Гунди беше страхотно мом-
че – и физически и духовно. 
Жалко, че така млад си оти-
де. Страхотно момче! Ние 

спяхме в ДНА-то – имаше 
едни тавански стаи горе. 
Там спяхме войниците. И 
някой път като не ни се спи 
- ставаме в 12 – 1 часа - топ-
ката, екипчето и на „Лиляна 
Димитрова“ имаше едно 
баскетболно игрище с мал-
ки вратички отдолу и там 
до 2-3 часа играем футбол. 
Гунди, Чико, Тумбито, Хара-
лампиев – 2 отбора по 4-5 
човека играем футбол по-
сред нощ!
А ДНА-то имаше една го-
ляма тераса и ние често 
стояхме на нея. И всички 
ученички от „Лиляна Дими-
трова“ минаваха оттам да 
ни видят. Така беше!“, смее 
се Занев.
Използвахме възможност-
та да го питаме и за някоя 
интересна история около 
европейските мачове на Бо-
тев - нещо толкова актуално 
напоследък, когато всички 
се вълнуваме около новото 

СПОМЕНИТЕ НА ЖЪЛТО-ЧЕРНАТА ЛЕГЕНДА 
ИВАН ЗАНЕВ

За незабравимия Гунди и евробитката с Атлетико Мадрид
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участие на любимия ни от-
бор в европейските клубни 
турнири.
Може би не е голяма изне-
нада, че Занев си спомни 
точно за мачовете срещу 
Атлетико Мадрид. През 
1962 г. Ботев печели Купа-
та на съветската армия и 
се класира за турнира КНК, 
в който записва едно от 
най-достойните представя-
ния на български отбор в 
европейските клубни туни-
ри. Канарите последовател-
но отстраняват Стяуа Буку-
рещ и ирландския Шамрок 
Роувърс, след което идва 
и знаменитият сблъсък с 
Атлетико Мадрид. Мачът в 
Пловдив е с рекордна посе-
щаемост на стадион Хрис-
то Ботев – над 40 хиляди 
души! За съжаление, Ботев 
все пак губи двубоя след 1:1 
в Пловдив и 0:4 в Мадрид.
Ето какво сподели участни-
кът в тези мачове. 

„Атлетико Мадрид е отбор 
голям! Мачът с Атлетико 
беше февруари – много 
студено беше! От „Тримон-
циум“ целият квартал беше 
блокиран и пускаха само 
ако имаш билет. Обядът 
беше в ресторанта на хотел 
„Тримонциум“. Масите на 
двата отбора бяха една до 
друга. И Атлетико на обяд – 
по една чаша вино, а ние се 
чудим как така пият преди 
мача! Това съм го запом-
нил. А то било полезно…
Вечерта преди мача в Испа-
ния пък в един голям рес-
торант вечеряме пак двата 

отбора. И футболистите на 
Атлетико като започнаха да 
идват с луксозните си коли, 
ние – „Бай Ганьо в Европа“ 
гледаме само и се чудим 
къде се намираме. Ние не 
бяхме лош отбор, не бяхме 
лоши футболисти, но нямах-
ме самочувствие“.
Е, нека си пожелаем по-го-
лямо самочувствие, раз-
бира се, със съответното 
покритие, пълно себеразда-
ване на терена и едно неза-
бравимо европейско лято 
(и есен, и зима..) и много 
позитивни емоции за всич-
ки жълто-черни фенове!
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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

Има журналисти с талант, но без 
характер. Има журналисти с ха-
рактер, но без талант. Тя прите-
жаваше в изобилие и едното, и 
другото, но освен това имаше 
необикновената харизма, която 
едновременно вдъхновяваше и 
будеше доверие. Нери не е пло-
вдивчанин, родена е във Велин-
град, но е до такава степен свър-
зана с града под тепетата, както 
малцина непловдичани могат. 

А първият ми досег с нея бе при 
първите ѝ появи на телевизора 
– в онази вечер, когато заедно с 
Асен Агов започнаха новинарска-
та емисия с „Добър вечер, дами 
и господа!“. И слагайки края на 
„Другарки и другари“, сякаш сим-
волично сложиха края на една 
епоха. Бюлетин „Канарче“ си 
спомня за Нери Терзиева с един 
неин текст за 032.

Да се носиш към Пловдив – това 
е като да се връщаш към личния 
си код

Нери Терзиева, журналист

И все пак – най-хубавото място в 
София е табелата за Пловдив! Ве-
чер фаровете на автобуса едва я 
близват, зимъс почти не се вижда, 
но пътуването към тепетата не е 
гледка – то е чувство. Да се носиш 
към Пловдив – това е като да се 
връщаш към личния си код.
Сигурно затова след Тунела по на-
вик започвам да говоря по-бавно 
– настройвам се на пловдивска-
та скорост. Времето в най-стария 
жив европейски град тече по-бав-

но. Добавям машинално повечко 
звук „и“, вместо „е“, вече съм с 
тилифон, по който проверявам 
дали децата са се справили с ма-
тиматиката. Илиминтарно е – все 
едно някой ме наблюдава и ако 
говоря като шопити, пловдивча-
ни ще ме скъсат от майтап.
Софиянци не знаят защо тук каз-
ваме „густо“ и „майна“. Обясня-
вам им търпеливо – „густо“ (justo) 
е останало от италианските архи-
текти, проектирали Военния клуб 
и тези къщи по Главната на Пло-
вдив, които не са паднали от Чир-
панското земетресение. „Майна“ 
е докерската команда за „наго-
ре-нагоре“. Останала е от време-

то, когато по Марица са товарили 
шлепове със стока за Цариград.
След Тунела съм. От южната му 
страна вече хващам Пловдивска-
та обществена телевизия. Чувам 
мъжът ми да казва:

– Добър вечер, с Вас е Ивгений 
Тодоров.

Всичко е наред.

Имам време да изпека едни чуш-
ки, докато той излезе от ифир.

Текстът е част от юбилейния брой 
на списание Нула32 - 32 причини 
да обичаш Пловдив

ДА СЕ НОСИШ КЪМ ПЛОВДИВ – СПОМЕН ЗА НЕРИ ТЕРЗИЕВА 


