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ВАНДЕР: ХАРЕСВАМ ВИ ТОЛКОВА МНОГО,
БИХ ЗАВЪРШИЛ КАРИЕРАТА СИ В БОТЕВ
Вандер Виейра си остава един от най-обичаните играчи на Ботев
за последните години. А Ботев и АПОЕЛ са отборите зад граница,
за които е играл най-дълго. Затова сме изключително щастливи,
че се съгласи да даде подробно интервю, специално за читателите на бюлетин “Канарче” и за всички, обичащи Ботев Пловдив.
Вандер разговаря с нас по Zoom от дома си в Бразилия. На стената
зад гърба му се виждат закачени фланелките на отборите, за
които е играл, а тази на Ботев е на върха над всички, съвсем не
по случайност.
Още в началото Вандер е емоционален:
„Харесвам ви толкова много! И ако
имам тази възможност, бих се върнал някой ден, за да завърша кариерата си в Ботев Пловдив, защото
много високо ценя момента от моя
живот, когато Ботев ми даде този
последен шанс да развия футболната си кариера. А след Ботев всичко за мен потръгна прекрасно!“.
В момента Вандер няма отбор и
поддържа форма самостоятелно.
Надява се до края на трансферния
прозорец да успее да се договори
с добър отбор, където да продължи да играе футбол. Усмихва се и
ни казва:

„Аз съм като виното –
ставам все по-добър с
годините“.
Започва да тренира футбол като
дете в Мадурейра. На детски турнир е забелязан от треньори на

гранда Фламенго, които го привличат в отбора. Прекарва там от
1997 г. до 2010 г., но не получава
възможност да пробие в първия
отбор. Както знаем, Бразилия е
държавата, която произвежда
най-много футболисти в света,
конкуренцията е убийствена, а и
всеки играч има нужда и от известен шанс, за да бъде забелязан.
В родината си Вандер играе последователно в Дук де Касияс и
Ипатинга, но най-добрите моменти в кариерата му на футболист се
случват извън Бразилия.
Как се стига до идването му в
България?
„Това е много хубава история,
най-добрата! Аз съм християнин,
но по това време, преди да дойда
в Ботев Пловдив, не вярвах силно
в Господ. Вярвах само в себе си.
Имаше един пастор, който ми каза:
„Ще отидеш в Европа и ще играеш
за отбор с жълти фланелки“. Това
беше 2 години, преди да дойда в

Ботев, но си остана в главата ми.
По това време бях в Ипатинга, но
имах проблеми с коляното. Бяха
ме оперирали и прекарах 6 месеца извън футбола и тогава един
мениджър – всички в България го
познават – Джери Перейра, ми се
обади и каза: „Вандер, имам за теб
една възможност за България. Съгласен ли си?“ Казах: „Разбира се,
няма проблем“. Толкова време бях
в Ипатинга, без да играя футбол, а
това предложение беше да удвоят заплатата ми и то с 3-годишен
договор. Но това предложение не
беше за Ботев, а за Литекс. Отидох
там и изкарах 15 дни в Ловеч. Тренирах, а първенството приключваше след 2 седмици. Тогава там играеше Марсело Никасио, а треньор
беше Стоичков.
Литекс по това време бяха голямо
име, защото президентът им имаше
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твърде много пари. Тренирах 2-3
дни, стартирах постепенно заради
проблемите с коляното ми. И хората там бяха малко недоверчиви
– казваха: може би е добър играч,
но след операцията не е сигурно
какво ще стане.. Бяха ме поканили
с конкретно предложение, но когато отидох там, го промениха. Искаха да подпишем само за 6 месеца и
ако всичко е наред, да удължим договора с още 2,5 години. Аз казах –
добре. Защото за мен все пак беше
много хубава възможност да играя
в Европа, а и в България твърде
много хора наблюдават футбола и след това може да се стигне
до трансфери в Турция, Русия или
друга страна. Подписах договора
в четвъртък, а в петък арестуваха
сина на президента на клуба. Не
знам защо – някакви проблеми с
пари. И след това президентът извади от отбора всички чуждестранни играчи, в това число и мен”.
След този неочакван обрат Вандер се завръща в Бразилия и предишния си отбор Ипатинга. Джери
Перейра, за когото Вандер говори
с огромно уважение, обаче отново му се обажда: „Изчакай, дай ми
малко време, имам един друг отбор за теб, няма да има проблем!“
Вандер продължава разказа си:
„Аз му казах – ОК. Но не вярвах, че
ще се случи нещо. И след 15 дни
ми се обади отново: „Хей, имам голям отбор. Имал е много проблеми
преди заради пари, стигнали са до
трета дивизия, но отбора има много фенове и е голямо име в България“. Аз казах: „Добре, изпрати ми
офертата“. Той ми даде офертата и
аз не можах да повярвам, защото
ми предлагаха повече пари от Литекс и 3-годишен договор. И аз се
чудех как е възможно някой отбор
да ми предлага такъв договор, при
положение, че имах проблем с коляното и не съм играл от 6 месеца.
И казах: „ОК, изпрати ми билети и
едномесечна заплата и тръгвам“.
Той ми се обади: „Дай си сметката“.
Дадох си я и след 3-4 дни ми преведоха парите. Казах си: „О, Боже,

тръгвам!“ Друг проблем – в същия
ден, в който трябваше да летя за
България, се роди първият ми син.
И аз имах дилема – дали да замина
за България, или да остана, за да
видя сина си и да пътувам по-късно. Но треньорът каза – не. Защото отборът се събираше на подготовка, аз вече изоставах с 15 дни
от останалите футболисти, а и бях
с проблемно коляно. Така че дойдох в България и говорих със Сашо
(Александър Александров – Кривия, спортен директор по това време), подписах договора и отидох
директно на подготовката на отбора, някъде в планината. Началото
беше много мотивиращо за мен
- имаше приятелски мач, мисля,
че беше срещу Черноморец. Аз не
играх в него, но слязох на терена и
всички хора – 500 души или повече,
започнаха да скандират: Вандер,
Вандер! И видях коментарите им:
Перла идва в Ботев Пловдив! И аз
попитах Рожерио (Перейра): „Какво е това перла?“ А той ми каза:
„Това е голям играч за клуба“. А моята реакция беше: „Какво се случва? Ти луд ли си? Аз имам проблем
с коляното, не знам дали ще мога
да се върна на същото ниво, на което играех преди, а всички тези хора
пишат това за мен?“. Той ми каза:
„Да, пишат го, защото вярват на
100% в теб!“ И след това аз просто
избухнах“.
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След голямата еуфория и силна
мотивация в първите дни идват и
трудните моменти за Вандер. Той
е в страна, която не познава, не говори езика и проблемите с адаптацията не закъсняват.
„Това беше първият клуб, с когото
подписвам договор извън Бразилия. Не говорех и английски. Беше
много странна ситуация. Не знаех
нищо. Много съм благодарен на
Артур – друг бразилски футболист
в отбора, който ми помогна страшно много, защото Артур говореше
английски и имаше повече опит. И
той ми помогна за всичко в България. И аз започнах да се успокоявам покрай Артур, също и Диего
Фераресо, който после отиде в Локомотив. Отиде в Локомотив, защото аз дойдох в Ботев, но е добро
момче и също много ми помогна.
Не след дълго обаче се върнах в
Бразилия, защото за мен всичко
беше много странно и различно,
културата, хората, езика - всичко.
Казах си - Не знам.. След първия
месец не се чувствах щастлив и се
върнах в Бразилия. Но първо се сетих за феновете, които повярваха
в мен, хората в Ботев и треньорът
също разчитаха на мен. Бях много
раздвоен и тогава говорих с майка
си: „Мамо, не съм щастлив тук“. А
майка ми каза: „Добре, сине, но нямаш друга възможност. Това е животът ти. Веднъж се случва да получиш шанс да играеш навън, а ти
си много добър играч. Сега имаш
син, имаш семейство - всички разчитат на теб. Видя отбора - те вярват в теб, дадоха ти всичко – добра заплата, договор за 3 години,
въпреки че имаше проблеми с коляното. Кой друг отбор ще ти даде
такава възможност? Никой. Вземи
в ръце тази възможност, която Господ ти предоставя, върни се там и
се забавлявай. Много дълго време
играеш футбол, а сега имаш възможност да се докажеш в професионален клуб – сграбчи този шанс
и просто се наслаждавай“. И след
този разговор с майка ми започнах
да вярвам в добрата кариера в Ботев Пловдив. И така – 2 години и
половина“...
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Следва трансфер на Вандер в Кипър. По думите му собственото му
желание е било да остане в Ботев
и да продължи да сбъдва мечтите
си за титли и европейски мачове с
жълто-черния тим.

Очевидно е, че семейството е изключително важно за Вандер, който често го споменава по време на
разговора ни:
„Семейството е моята мотивация.
Има дни, в които имам разочарования от футбола или не съм щастлив,
но когато видя децата си и жена си
- те са моята мотивация да продължавам, защото ме следват навсякъде и подкрепят непрекъснато. И
тогава си казвам – не, невъзможно
е да спра – имам твърде силно желание да продължа. Семейството е
много важно за всеки човек. Първото нещо е да вярваш в Бог винаги, а след това е семейството“.

А в Ботев Пловдив Вандер вижда един голям
отбор, който е едно истинско семейство за феновете.
„Спомням си един мач срещу Черно Море в Пловдив. Ботев беше
наказан за 1-2 мача без публика. И
след като започна мача – започнаха да се чуват песните на феновете. Помислих си, че някой е пуснал
CD и това е на запис. Сега по време
на Covid на много стадиони много
отбори процедират така. Но след
15 минути започнах да разбирам
какво става – хората са извън стадиона! И след като мачът свърши, а
ние победихме с 3:0, всички играчи
излязохме навън и видяхме около
2-3-4 хиляди души извън стадиона – подкрепящи и помагащи на
отбора! Казах си: „Какво е това?!
Тези хора са твърде луди и наистина обичат отбора си!“. А такава
подкрепа е много важна за нас,
футболистите. Разказвал съм тази
история на сина си, който също играе футбол. Казвам му: „Знаеш ли
колко си важен като футболист?
Много хора понякога не са щастливи, може би имат проблеми в
семейството или нещо друго, но
много обичат отбора си – отиват на
стадиона и без значение дали отборът побеждава или губи ти трябва

„Не съм запознат каква е ситуацията в Ботев сега, но по мое време в
отбора имаше много пари и много
добри играчи. И мисля, че ако тогавашният президент на отбора беше
останал, със сигурност щяхме да
изпреварим Лудогорец до 1-2 години“.
винаги да даваш 100% от себе си,
защото всички хора са там за това.
И може би след края на мача си
тръгват щастливи, защото даден
играч е дал всичко от себе си за отбора – те обичат този играч, обичат
този отбор. И това е най-важното“.
Винаги се усмихва широко, когато
говори за Ботев Пловдив или разказва спомен от престоя си при
канарчетата. А хубавите спомени
са много:
„Любимият ми гол е срещу Черноморец в Бургас. Луд, луд гол! Смешно е, защото не бяхме тренирали
комбинацията с Галчев. Галчев ми
каза само: „Хей, стой тук!“ Добре..
И аз стоя с гръб към вратата на
Черноморец. И при сигнала на съдията Галчев ми подава топката. И
вика: „Вандееер!“ И аз се обръщам
и стрелям. А топката лети невероятно. Казвал съм го на много хора
– смятам, че Бог направляваше
тази топка. Аз шутирах и хората,
които разбират от футбол – анализаторите, виждайки моята позиция
и удар не биха повярвали, че топката ще лети по този начин.
А мач - луд мач срещу Локомотив
Пловдив на националния стадион!
Стана 1:0 за Локомотив, а аз бях
на скамейката. Стоилов ме пусна в
игра и след това изравнихме 1:1. А
в края след фаул срещу мен Иван
Цветков отбеляза за 2:1 – невероятно! И видях феновете да скачат и
да слизат на терена – напълно полудели от радост. Всички хора около 3-4 минути празнуваха този гол.
Много често си спомням този мач“.
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Обстоятелствата обаче го изпращат в Кипър и това е изключително силен период в кариерата му.
Там Вандер е избран за най-добър
чужденец в първенството, става
шампион, играе в Шампионската
лига срещу големите отбори в Европа.
„Всичко това е в резултат на престоя ми в Ботев Пловдив. Чувствах
се щастлив, наслаждавах се на играта си и добих повече вяра в себе
си и способностите си. Мотивацията ми също вече беше по-голяма.
Отидох в АЕК Ларнака, там играх
много добре в първенството. Много съм щастлив и от този момент
в живота ми, защото след като се
присъединих към АПОЕЛ, сбъднах
своя мечта – играх в Шампионската лига, Лига Европа, играх срещу
големи отбори. Преди не вярвах, че
ще имам тази възможност. Разказвал съм тази история на приятелите си, на сина си, ако видите как съм
започнал в живота – от една улица,
един квартал, звучи невероятно, че
съм играл срещу отбори като Шалке, Олимпиакос - дори спечелихме
срещу тях в Гърция. Спечелих два
пъти титлата в Кипър. Бях обявен
за най-добър играч. Вярвам, че ако
бях слушал повече съветите на
майка си и баща си, щях да имам
още по-добра кариера. Но такива
са били плановете на Бог. Можеше
да отида в още по-голям европейски отбор и пак да не постигна подобни успехи. Мисля, че миналата
година гледах класация на феновете на Ботев, които ме бяха постави-
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ли сред най-добрите играчи на отбора за десетилетието. Но аз съм
играл в Ботев само 2 години. Това е
страхотно признание за мен!“
Феновете на Ботев наистина
обичат Вандер, но и той никога не
ги забравя:
„Феновете са преминали през
трудни времена и имат голямо
търпение
и
разбиране
за
състоянието на отбора, имат много
любов. Феновете на Ботев винаги
са с клуба, дори и след няколко
неуспешни мача и се стремят да
помагат с каквото могат. В Пловдив
винаги се играе на пълен стадион, а
и при гостуванията - феновете пак
са с отбора. Ако видите записа от
мача с Черноморец в Бургас, за
който ви говорих - с моя гол, тогава
беше студено, валеше, но феновете
отново бяха там. В това е голямата
сила на Ботев!“.

За
предстоящото
Световно
първенство, както всеки бразилец,
Вандер очаква силна игра и нова
титла за Селесао. Питаме го за
любимия му играч от настоящия
отбор на Бразилия и той без
колебание казва:
„Не само сега, а поне през
последните 5 години, най-добър в
отбора е Неймар. Има и разлика
как играеш за клубния си отбор и за
националния. Например Винисиус
направи невероятен сезон в Реал
Мадрид, но все още не е показал
същото за Бразилия. Докато

Неймар играе еднакво силно“.
Опитваме се да го предизвикаме,
като казваме, че Неймар симулира
твърде много и не се раздава
особено за отборите си. Разбира
се, той е на друго мнение и
вероятно е прав:
„Хората имат различни мнения. Но
аз харесвам Неймар. Той е един от
последните, които играят футбол
така, както се играе на улицата. В
съвременния футбол няма много
подобни играчи, които умеят да
подават така, да стрелят по толкова
различни начини, да дриблират така
разнообразно. Много футболисти
напоследък играят автоматично,
като роботи, като Робокоп, на
които треньорът им казва: „Стоиш
там, дриблираш отдясно и после
центрираш“ – и те изпълняват
точно инструкциите. Но в отбора
имаш нужда от качество, от някой,
който прави разликата. Навремето
имах един много взискателен, но
много добър треньор, може би найдобрия когото съм имал – Стоилов.
Той вярваше в мен и ми казваше:
„При защита аз ще ти обясня как
да играеш, но когато атакуваме, си
свободен, наслаждавай се“. И аз се
наслаждавах, като междувременно
подобрих и играта си в защита –
проблем, който много бразилски
футболисти имат. Но футболът се
промени – всичко се подчини на
тактиката и се обръща все по-малко
внимание
на
индивидуалните
качества
на
играчите.
Но
виждате ли защо Тошко Неделев
продължава да бъде най-добрият в
Ботев и в България – защото той се
наслаждава, докато играе, защото
е различен играч. И треньорите на
Ботев винаги са разбирали това –
когато дадеш повече свобода на
такъв футболист, той е способен да
разруши играта на противника. И
по мое време Стоилов разбираше
това – имахме Тошко, имахме Иван
Цветков, който на 37-38 години
вкара толкова много голове, също
и аз..“
С тези разсъждения Вандер
звучи като опитен треньор и го
питаме дали няма планове да се
развива и в тази посока в бъдеще,
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а той ни отговаря, че наистина
обмисля подобна възможност и
дори наскоро е разговарял със
съпругата си за това да запише
треньорски курсове, след като
приключи с кариерата си на
футболист.
За финал го питаме дали му липсва
някоя любима храна или място от
престоя му в Пловдив.
„Няма нещо определено, защото
често ходихме да се храним в
„Хепи“, а също и в един гръцки
ресторант недалеч от стадиона.
Но си спомням, че понякога след
победа ходихме да празнуваме в
ресторант с традиционна българска
храна, също и танци, разбира се и
чалга. Хубави спомени“.
Благодарим на Вандер за хубавото
интервю и топлите думи за жълточерното ни семейство и го каним
някой ден отново да ни посети
в Пловдив. А той ни отвръща с
обичайната си широка усмивка:
„И аз ви благодаря! Припомних
си страхотни моменти и това ми
дава голяма мотивация. За мен
Ботев Пловдив винаги е бил много
специален – и феновете, и клуба всички. Завинаги сте в сърцето ми,
защото всичко хубаво в кариерата
и в живота ми започна с Ботев
Пловдив.
А ако имате нужда от опитен
полузащитник, винаги можете да
се обадите.“

А имаме ли...?

СРЕЩА С ИСТОРИЯТА

АМАТЬОРСКИ КЛУБ, НО С ПУБЛИКА!

К

ритерият футбол у нас и
на Балканите, мислим за
всички е ясен. Нарича се
фенове. Силен ли ти е отборът,
представя ли се добре, играе ли
комбинативно, атакуващо, завладява ли емоцията по трибуните, то факторът е неизменно
- пълен стадион. А пълен ли ти
е стадионът, то няма футболен
човек, било то от административен служител до президент,
който да не изпита задоволството за добре свършената работа.
Останат ли празни трибуни обаче, тогава червената лампа започва да мига притеснително
и всеки нормален футболен човек би си задал въпроса „какво
бъркаме“.
През сезон 2010/2011, след 10
години на агония и мъка от изпадания и фалити, Ботев Пловдив
преживява един от най-тежките и същевременно най-романтични периоди в своята история. „Жълто-черните“ играят в
Югоизточната „В“ група. В този
момент Ботев е буквално един

аматьорски клуб. Верните фенове на отбора обаче са твърдо
зад него и не спират да го подкрепят по селските стадиони
на страната. През този сезон
клубът постига нещо нечувано – със средна посещаемост
от 4736 души на мач (по данни на https://bulgarian-football.
com), Ботев Пловдив е отборът
с най-висока посещаемост в
България.
Два сезона по-късно, навръх
100-годишнината си, вече като
част от елитната ни група, Ботев
има друго престижно постижение – на 6-то място е в класация
за посещаемостта на домакинските мачове от есенния полусезон от първенствата на 12 европейски страни. Средно по 10
375 фенове са били на стадиона
на срещите на „канарчетата“!
Подреждането е направено от
хърватския сайт Index.hr на базата на данни от шампионатите
на България, Австрия, Чехия,
Словакия, Словения, Унгария,
Хърватия, Босна и Херцеговина,
Сърбия, Македония, Албания и
Румъния, а след Ботев остават
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отбори като Ред Бул Залцбург ,
Хайдук Сплит, Аустрия Виена,
Динамо Загреб и белградският
Партизан.
Ботев Пловдив не е просто
клуб, който следва комерсиални цели, а е клуб със специална харизма. През цялата си
110-годишна история Ботев е
следван от темпераментна публика, обичаща и подкрепяща
отбора си въпреки трудностите! Публика, която през годините е стояла до клуба си, която
не го е оставяла да потъне, давала му е тласък. Тя заслужава
необходимото професионално
отношение и уважение, изградени на познаване и разбиране
на историческата връзка между публика и отбор.

ЦИФРИТЕ НЕ ЛЪЖАТ

НЕПОБЕДЕНИ В 11 ПОРЕДНИ
ДОМАКИНСКИ СРЕЩИ В ЕВРОТУРНИРИТЕ
След домакинския двубой с
кипърския АПОЕЛ Никозия
от Лигата на конференциите,
който завърши 0:0 в София на 20
юли, Ботев може да се похвали
с много интересно постижение.
Серията на пловдивчани е от 11
поредни домакински срещи без
загуба в Европа. Тя започва от
1995 г. с победа срещу Динамо
Тбилиси, следват равенство
срещу Севиля, победи над
Астана и Жрински, равенство
срещу Щутгарт, победи срещу
Либертас,
Санкт
Пьолтен,
Партизани, Бейтар и равенства
с Маритимо и АПОЕЛ.
„Канарчетата” станаха и първият български отбор, който е
участвал във всички европейски клубни турнири, след като

дебютира и в Лигата на конфе- налите, което е и най-предното
ренциите. Тимът е участвал в класиране на отбора в евротурКупата на панаирните градове, нирите.
Купата на носители на купи,
Купата на УЕФА/Лига Европа,
КЕШ/Шампионска лига и Лигата на конференциите.
Пловдивчани могат да се похвалят и с друго постижение, а
именно - най-дълга серия без
загуба в евротурнирите. Само
Ботев и ЦСКА имат подобни
серии от 10 поредни мача без
загуба. Серията на Ботев е в периода 1995-2014 г.
Освен това „канарчетата” отбелязаха и 60 години от първия
си мач в Европа. През сезон
1962-1963 Ботев играе в турнира за Купата на носители на
купи и достига до четвъртфи-

Вижте серията на Ботев в евротурнирите:
Сезон

Съперник

Резултат

Турнир

Град на провеждане

1995-1996

Динамо Тбилиси

1:0

Пловдив

1995-1996

Севиля

1:1

2013-2014

Астана

5:0

2013-2014

Жрински Мостър

2:0

2013-2014

Щутгарт

1:1

2013-2014

Либертас

4:0

2013-2014

Санкт Пьолтен

2:1

2013-2014

Партизани

1:0

2016-2017

Бейтар Йерусалим

4:0

2016-2017

Маритимо

0:0

2022-2023

АПОЕЛ

0:0

Купа на УЕФА 1-и
квалификационен кръг
Купа на УЕФА 2-ри
квалификационен кръг
Лига Европа 1-и
квалификационен кръг
Лига Европа 2-ри
квалификационен кръг
Лига Европа 3-и
квалификационен кръг
Лига Европа 1-и
квалификационен кръг
Лига Европа 2-ри
квалификационен кръг
Лига Европа 1-и
квалификационен кръг
Лига Европа 2-ри
квалификационен кръг
Лига Европа 3-и
квалификационен кръг
Лига на конференциите 2-ри
квалификационен кръг
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Пловдив
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
София

ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ

С ГРАНДИОЗЕН ПРАЗНИК ФК „БОТЕВ“ НОВИ ПАЗАР
ОТПРАЗНУВА СВОЯ ВЕКОВЕН ЮБИЛЕЙ

Т

ържествено честване на 100
години футбол в град Нови
пазар организираха местната
община и ФК „Ботев“ на 2 юли. На
градския стадион „Христо Ботев“
се събраха ветерани, футболни деятели, привърженици и гости, за да
почетат едновековния юбилей от
създаването на първия футболен
клуб в града.
Кулминацията на тържествата
беше в 18:00 часа с футболна среща между ветераните на „Ботев“
– Нови пазар и „ЦСКА-София“. Легендарният вратар Георги Велинов
предвождаше армейците. Именно
в „Ботев“ - Нови пазар Джони завърши славната си футболна кариера.
С поздравителни адреси към празнуващите се обърнаха Веселин
Василев – делегат към български
футболен съюз, зонален съвет Варна, както и президентът на Българския футболен съюз Борислав
Михайлов.
Поздравителен адрес за съименниците ни от Нови пазар изпрати и
„Сдружение ПФК Ботев“.
Местният футболен клуб е създаден през далечната 1922 г. под
името „Съгласие“. За пръв председател на клуба е избран Тотьо
Иванов Куртев. През 1929 г. клубът
се преименува на „Христо Ботев“
Нови Пазар. Отборът играе успешно в Шуменската окръжна спортна

област. През 1945-46 г. завършва
на второ място в цялата Варненска област. През 60-те години „Ботев“ играе с успех в зоновите групи
и почти винаги е в призовата тройка. През 1964-та година играе бараж с отбора на „Корабостроител“
Варна за влизане в „Б“ РФГ, но губи
мача.
Един от най-големите успехи на
футболния клуб е влизането му
в „Б“ РФГ през 1973 г. Треньор е
Борислав Томов от София, а председател на дружеството е Митко
Паргов. През 1979 г. отборът е
преименуван на „Спортист“ Нови
пазар. Към футболния клуб през
1981 г. е създаден и един от първите женски футболни клубове в
страната.
В края на 1989-та година за президент на клуба е избран Мирчо
Мирчев и е върнато старото име
на клуба –„Ботев“. През 1993-та година отборът печели промоция в
Северната „Б“ Група под ръководството на треньора Дамян Георгиев. Там отборът изиграва един
сезон и завършва на 9-о място, но
поради реорганизация на българския футбол отпада от „Б“ група.
Безспорно най-големият успех засега е класирането на отбора през
сезона 1994-95 г. на ¼ финалите за
Купата на България. След отстраняването на отбори като „Светкавица“ Търговище и „Локомотив“
Пловдив отборът се класира в ¼
финална група с отборите на „Нефтохимик“ Бургас, „Марица“ Пловдив и „Левски“ София. След две
победи над „Нефтохимик“ и „Марица“ се стига до решаващ мач с
„Левски“ на стадион „Георги Аспарухов“, в който отборът губи след
гол на Даниел Боримиров 15 минути преди края на мача.
След отпадането от „Б“ Група отборът изпада и от „В“ Група, след което преустановява съществуването
си за кратко, като продължава да
участва в първенствата и турнирите на БФС само с детско-юношеската си школа. През 2007-а годи-
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на мъжкият футбол се завръща в
Нови пазар, като веднага печели
промоция във „В“ Група и изиграва
2 сезона, преди отново да преустанови участие. През 2012-та година
след избирането на Мирчо Мирчев
за председател на клуба „Ботев“
отново веднага печели промоция
във „В“ група, като участва успешно във всички сезони и неизменно
е в челната 5-ица. В момента във
футболния клуб тренират около 80
деца, участващи в официални първенства под егидата на БФС.
Освен, че е съименник с отбора
на „Ботев“ от Пловдив, по странно
съвпадение традиционните цветове на „Ботев“ Нови пазар са също
жълто и черно!
Интересен факт от историята е
първият екип, който се шие за
футболния клуб. Проблемът около екипировката в тези години е
бил много голям и това си е било
едно скъпо мероприятие. Благодарение на Янчо Аптекарчето, който
намира жълт плат и дава на една
шивачка от града да ушие екипите, отборът се сдобива с жълти
фланелки. Проблемът обаче останал с гащетата, които никой не
се наемал да ушие, защото било
доста по-трудно. По стечение на
обстоятелствата обаче, по това
време на варненския отбор „Владислав“ по погрешка били ушити
черни гащета вместо сини и един
новопазарчанин успял изгодно да
купи въпросните черни гащета за
местния отбор. Така този екип се
е утвърдил и „Ботев“ Нови пазар
играе в жълто и черно до 40-те години на 20-и век. По-късно през
50-те и 60-те години този екип е
бил позабравен и едва след откриването на историческите записи и
архиви в началото на 90-те години
жълто-черните цветове са върнати
в емблемата и екипировката.
Пожелаваме на съименниците от
Нови пазар с чест и гордост да носят името на Ботев и да празнуват
бъдещите си победи и нови успехи
с развети жълто-черни знамена!

IN MEMORIAM

НА 2 ЮЛИ НА 58 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НИ
НАПУСНА ГОЛЕМИЯТ АНДИ ГОРАМ

237 държави. Стотици езици.
Десетки религии. Едно общо
правило – дебелият винаги е
вратар.
Футболните фенове често обичат да се шегуват с тази сентенция. Никой обаче не се шегуваше с Анди Горам – най-добрият
вратар, който Шотландия някога е имала, който изумяваше
всички с феноменалните си
рефлекси и силния си дух. Кариерата му преминава главно
в Олдъм Атлетик, Хибърниън и
Глазгоу Рейнджърс, с който става 5 пъти шампион на Шотландия и 3 пъти печели купата на

страната. В края на кариерата
си Анди има и 2 мача за Манчестър Юнайтед, които също
са твърде странни, подобно на
сложната му личност.
Горам има 43 мача за Шотландия и пази на световни и европейски първенства. Интересното за него е, че в по-ранните си
години играе и в националния
отбор на Шотландия по крикет, което го прави единствения шотландец представял на
най-високо ниво страната си и в
двата спорта.
Освен гениален вратар, Анди
Горам беше колоритна фигура и

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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извън футболния терен. По време на кариерата си успява да се
забърка в различни расистки,
секс и какви ли още не скандали, а историите му от кръчмите
на Глазгоу с добрия му приятел
Пол Гаскойн са легендарни.
През април тази година Анди
публично обяви, че е диагностициран с рак в напреднал
стадий. Лекарите не му дадоха
големи шансове и за съжаление на всички великият вратар
загуби битката с коварната болест в началото на Юли.
Това ужаси футболните привърженици не само в Шотландия, а
и по целия свят, защото подобни талантливи и цветни играчи
не се раждат често, но остават
завинаги в сърцата на феновете.

Почивай в мир, Анди!

