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ТЕРВЮ
НАШЕТО ИН

ВАЛЕНТИЧ: БИХ
ВЗЕЛ ДЕ БРОЙНЕ
В МОЯ ОТБОР
Въпреки натоварения период Азрудин
Валентич се съгласи да даде кратко
интервю специално за читателите на
бюлетин "Канарче" в навечерието на
новия сезон. (Заб. Интервюто е преди
първия мач и привличането на Мартин
Секулич)

Здравейте, г-н Валентич! Кога
решихте да станете футболен
треньор и как се случи?
Случи се твърде рано по време на
кариерата ми като играч, защото
виждах, че тренираме много неща,
които след това не се случват по
време на игра. Исках да променя
това.
Кои са треньорите, на които се
възхищавате?
Всяко време има своите герои – аз
израснах с Фабио Капело, после
със страхотната работа на Отмар
Хитцфелд, възхищавах се на Сър
Алекс Фъргюсън и наблюдавах
историческата
промяна
във
футбола предизвикана от Жозе,
Пеп и Клоп.
Казват, че сте добър и внимателен
в отношенията си с другите.
Помага ли това в работата Ви с
футболистите?
Вкъщи бях научен да се отнасям
уважително
към
всеки
без
значение от расови, религиозни
или
индивидуални
различия.
Благодарен съм на родителите си
и на Господ, че са ме създали
скромен и обикновен и вероятно и

моите футболисти и колеги в Ботев
също го оценяват
Какви са впечатленията Ви от
българския футбол след година и
половина тук?
През
последните
6
месеца
забелязвам положителна промяна,
дължаща се главно на добрите игри
на отборите на Ботев и на Левски,
както и внедряването на системата
ВАР.
Каква е основната Ви цел в Ботев?

КАЗВАЛ СЪМ ГО И ПРЕДИ
– ТРОФЕЙ.
Как оценявате шансовете на Ботев
за титла? От какво имаме нужда за
да я постигнем?
Трябва да сме реалисти! В момента
се развиваме в положителна
посока, организационно и като
качество на отбора.

Искаме
да
запазим
тази
тенденция и ако сме постоянни,
шансовете ни за спечелване на
титлата ще стават все по-големи
с всеки следващ ден.
Как бихте
футболист?

описали

идеалния

Това е такъв играч, който успява
да адаптира личния си живот към
професионалния футбол и който
винаги е готов да се учи и да
продължава
да
се
усъвършенства.
Ако можехте да имате който и да
е световен футболист в отбора
си, кого бихте избрали?
Кевин Де Бройне!
Колко нови футболисти да
очакваме в Ботев до края на
трансферния прозорец?
Реалистично – вероятно двама,
въпреки
че
работим
по
привличането на трима.

ДАЛЕЧ
ОТ БЛИЗО И

БОБАН И ВАНДЕР - ВРЪЗКАТА НА БОТЕВ С АПОЕЛ
Точно
преди
десет
години
европейският клубен футбол бе
разтърсен от сериозна изненада.
Кипър, малък остров в източната
част на Средиземно море, смая света
на футбола, като спечели място на
четвъртфиналите
на
Шампионската лига за първи път в
историята на страната. АПОЕЛ
Никозия, силно популярен клуб в
кипърската първа дивизия, успя да
отстрани Порто и Лион и да си
проправи пътя до елитната осмица
на тогавашната Шампионска лига.

Цветовете на АПОЕЛ са синьо и жълто.
Синьото символизира Гърция, а
жълтото
Византия.
Логото
представлява синьо-жълт щит с
името на клуба, изписано по диагонал
в синьо. След като клубът печели 20ата си шампионска титла (сезон 20082009 г.), над логото бяха добавени две
звезди, които символизират 20-те
шампионски титли (по една звезда за
всеки десет спечелени шампионски
титли). Освен това емблемата остава
непроменена от създаването на клуба
до днес.

Година по-късно македонецът идва
край Бирената с договор за три
години, където скандал с тогавашния
спортен
директор
Александър
Александров му коства мястото при
жълто-черните.

Освен ако не живеете в Кипър, може би
не сте чували за АПОЕЛ Никозия, а още
по-малко - да сте го виждали да играе.
И това Ви е простено. При влизането си
в Шампионската лига кипърската
първа дивизия заемаше 21-во място от
общо 53 асоциации, членуващи в УЕФА
в турнира. За да го покажем в
перспектива – по онова време
израелската футболна асоциация е повисоко в класирането. Е, назовете
четири
израелски
отбори
–
предизвикваме Ви! Днес класацията е
неблагоприятна за нас, защото Кипър
се класира преди България и тогава, и
сега…
Тогава АПОЕЛ бе принципно подефанзивно мислещ клуб, който е
колкото
търпелив,
толкова
и
изненадващ. Те вкараха само шест
гола в груповата фаза и бе невероятно
забавно да се проследи как някои от
най-добрите клубове в Европа се
объркаха от неортодоксалната им
тактика. А феновете от Кипър хванаха
мнозина неподготвени – те са толкова
буйни, колкото онези на Олд Трафорд
или Алианц Арена.
Този период е най-успешният засега в
историята на АПОЕЛ, който е играл
четири
пъти
в
групите
на
Шампионската лига - през сезони
2009/10, 2011/12, 2014/15 и 2017/18.
През съответния сезон клубът в
крайна сметка отпада от Реал Мадрид.
И така – без съмнение противникът на
Ботев е един от най-известните
кипърски футболни отбори и е найуспешният с общо 27 титли, 21 купи и 13
суперкупи. Впрочем това е и първият
отбор в Кипър достигнал 20 титли. И
когато достига това постижение, слага
две звезди над емблемата си.

ДВЕ СЛЕДИ...

Няколко години по-късно - в периода
2015-2017 част от тима на АПОЕЛ бе
бразилецът Вандер Виейра, който порано през кариерата си игра за Ботев.
33-годишният днес Вандер изкарва
два в сезона в отбора от Кипър.
Именно с АПОЕЛ бразилецът за първи
път става шампион – през 2015/2016,
когато отборът печели титлата за
четвърти пореден път. За АПОЕЛ
Вандер вкарва общо 9 гола.

Освен буйните фенове двата отбора
имат още нещо общо – двама бивши
за Ботев играчи са били в различни
периоди част и от кипърския гранд от
Никозия.
Първо
през
Кипър
минава
македонският
защитник
Бобан
Грънчаров
–
той
подписва
двугодишен договор през юни 2009 г.
- три години, преди да акостира на
Колежа. През първия си сезон в Кипър
той печели Суперкупата (вкарва гол
на финала за Суперкупата), а също
така се появява в четири официални
мача от груповата фаза на
Шампионската лига на УЕФА през
2009-2010 г. През следващия сезон
става основен играч на отбора и,
макар че играе във всички мачове
като централен защитник, вкарва 6
гола в първенството (всички голове с
глава), като помага на отбора си да
спечели шампионата през 2010-2011 г.
През май 2011 г. Грънчаров напуска
АПОЕЛ след две години, когато клубът
и играчът не се споразумяват за
подписването на нов договор поради
финансови причини.

И така – жълто-сините са съперникът
на
Ботев
във
втория
квалификационен кръг на Лигата на
Конференциите. Първият мач е на 20ви юли в София, а реваншът е седмица
по-късно
в
Никозия.
Двубоят
изглежда като среща на Давид срещу
Голиат, не само като се имат предвид
досегашните успехи, но и оценката на
отборите. Германският статистически
портал
Transfermarkt
оценява
кипърския отбор на 15,2 млн. евро,
докато канарчетата се оценяват на
7,81 млн. евро. Но както знаем – не
всичко е пари, а в мечтите си ние вече
сме в следващата фаза.
Снимки: Ботев Медия
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60 ГОДИНИ ОТ ИСТОРИЧЕСКОТО 6:1
СРЕЩУ ЛЕВСКИ В СОФИЯ
НА 8 ЮЛИ 1962 Г. НА СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” БОТЕВ ПОСТИГА
ИСТОРИЧЕСКА ПОБЕДА НАД ЛЕВСКИ С 6:1 И ТО В СОФИЯ. ТОЗИ
РЕЗУЛТАТ ДО ДЕН ДНЕШЕН Е НАЙ-ТЕЖКИЯТ В ИСТОРИЯ НА
“СИНИТЕ” КАТО ДОМАКИН.

Кръг преди края на сезона жълточерните гостуват на Левски. Вече е
ясно, че шампион е ЦСКА, а втори ще
завърши Спартак Пловдив. Ботев има
теоретични шансове за бронза и
излиза крайно мобилизиран срещу
Левски, който тогава е на третото
място.
През въпросния сезон в Ботев играят
двама играчи от Левски – Георги
Аспарухов – Гунди и Димитър
Костадинов – Мики, които отбиват
военната си служба. Треньорът на
“канарчетата” Георги Генов - Джогата
обаче решава да ги остави извън
групата за двубоя и въпреки че тимът
е без двамата от основните си
футболисти, постига историческия
резултат.
Ботев разполага и с играчи като
Динко Дерменджиев – Чико, Георги
Попов – Тумби – станали найголемите легенди в клуба, Георги
Харалампиев – Ампето, който идва от
Славия.

Пловдивчани успяват да открият още
в 10-та минута чрез Георги
Харалампиев - Ампето, а Христо
Илиев – Патрата в 18-та минута
изравнява.
Канарите излизат отново напред в
резултата в 45-та минута с гол на
Чико. В 61-та минута Тумбито прави
3:1, а Чико в 70-а прави и 4:1.

Това обаче не е всичко - в 78-та
минута Тумби прави 5:1, а крайното и
историческо 6:1 оформя Иван Занев в
84-та минута. Във въпросния сезон
1961-1962 Ботев завършва на петото
място с 27 точки, а Левски е трети с 30
точки. Само месец по-късно Ботев ще
вдигне Купата на Съветската армия,
след като побеждава във финала с 3:0
Дунав отново на националния
стадион в София. Така “канарчетата”
ще се класират за дебютното си
участие в евротурнирите – Купата на
носителите, където ще отстранят
румънския
Стяуа,
ирландския
Шамроук Роувърс и ще достигнат до
четвъртфиналите, където отпадат от
испанския Атлетико Мадрид.

8 ЮЛИ 1962Г. 26-И КРЪГ В А ГРУПА ЛЕВСКИ – БОТЕВ 1:6
СТАДИОН “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, СОФИЯ, 40 000 ЗРИТЕЛИ
ЛЕВСКИ: БИСЕР МИХАЙЛОВ (БОРИС АЛЕКСАНДРОВ 70 МИН.), ИВАН
МАНОЛОВ, ЙОНЧО АРСОВ, ИВАН ВУЦОВ (РАДКО НАЙДЕНОВ 63
МИН.), ТОНЧО ПРОДАНОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ, ЛЮБЕН ГАЙДАРОВ,
ГЕОРГИ СОКОЛОВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ, ХРИСТО ИЛИЕВ,
АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ
БОТЕВ: МИХАИЛ КАРУШКОВ, РАЙНО ПАНАЙОТОВ, ГЕОРГИ
ЧАКЪРОВ, ВИДЕН АПОСТОЛОВ, РАЙКО СТОЙНОВ, ИВАН ЗАНЕВ,
ДИНКО ДЕРМЕНДЖИЕВ, ГЕОРГИ ХАРАЛАМПИЕВ, ИВАН СОТИРОВ,
СТОИЧКО ПЕШЕВ, ГЕОРГИ ПОПОВ (ГЕОРГИ РАЗЛОЖКИ 59 МИН.)

Левски е също със сериозни
футболисти – Георги Соколов,
Димитър Йорданов – Кукуша, а
Христо Илиев и Сашо Костов, които
също отбиват военната си служба в
Пловдив и играят за Ботев, са се
завърнали в Левски.
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32 ФУТБОЛИСТИ ИГРАХА ЗА ПЪРВИЯ ОТБОР НА БОТЕВ ПРЕЗ
ИЗМИНАЛИЯ СЕЗОН, В ДУБЪЛА – 44
Миналият сезон беше исторически за
Ботев. “Канарчетата” се завърнаха в
евротурнирите, а за първи път от 27
години отборът спечели и бронзовите
медали.

Ботев 2 дебютира във Втора лига през Пройчев и Иван Василев дадоха найизминалия сезон.
много асистенции - по 3.
Петър Вуцов стана най-грубият играч
Тимът имаше дублиращ отбор за със седем жълти картона и един
първи път от повече от 10 години. червен, а Димитър Балинов имаше
Ботев 2 се включи директно във Втора най-много жълти картона – общо
Общо 31 играчи играха за първия лига и имаше не много лек сезон, но осем.
отбор на Ботев през изминалата най-важното е, че се спаси и през
кампания.
новия сезон ще участва отново във Ботев 2 вкара и шестте си дузпи,
Емануел Току записа най-много Втора лига.
които получи през сезона. Пет от тях
минути – 2872, а ганаецът заедно с
бяха отбелязани от Иван Василев, а
Виктор Генев записаха и най-много Общо 44 играчи взеха участие в една - от Стефан Попов.
мачове през изминалия сезон - общо мачовете на дубъла.
32 във всички турнири.
Заб. В статистиката влизат всички
Най-резултатни за Ботев през Голмайстор на тима стана Иван играчи на първия и втория отбор на
изминалия сезон бяха капитанът Василев с 10 гола.
Ботев, които са влизали в групата за
Тодор
Неделев
и
бразилецът
официален мач.
Маркиньос, който напусна през С най-много мачове бяха Благовест
зимата. Двамата завършиха с по 6 Данчев и Димитър Пройчев - с по 34 Заб. Статистиката е за всички турнири
попадения.
двубоя. С най-много минути е - Ботев 2 няма право да участва в
Благовест Данчев - с 2792.
турнира за Купата на България.
Нашият капитан Тодор Неделев беше
над всички при асистенциите с общо 7.
Най-грубият играч беше Реда Рабей –
9 жълти картона и един червен, а
А ето какво си пожела настоящият
Самуел Супрайен също завърши
капитан на отбора ни Виктор Генев в
сезона с 9 жълти картона. Освен Рабей
началото на новия сезон:
през сезона веднъж беше изгонен и
Дилан Мертенс.
Ботев получи три дузпи през сезона и
те бяха реализирани от Тодор
Неделев.

Екипът на бюлетин "Канарче" и
Сдружение ПФК Ботев изказват
специална
благодарност
на
доскорошния
ръководител
маркетинг в Ботев - Силвия
Минкова за неизчерпаемата ѝ
енергия
и
за
пълната
ѝ
отдаденост на каузата за
развитие на ботевизма през
последните години!

Успех в новите начинания,
Силвия! И само Ботев!

ПОЖЕЛАВАМ НАЙ-ВЕЧЕ НА
МОИТЕ СЪОТБОРНИЦИ ДА
БЪДАТ ЗДРАВИ.
ПОЖЕЛАВАМ СИ СЪЩО ТОЗИ
СЕЗОН ДА БЪДЕ УСПЕШЕН И
ДА ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА
РАДВАМЕ НАШИТЕ ФЕНОВЕ.

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, 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
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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