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Ботев приключи 
европейското си участие 
през тази година, след като 

беше елиминиран от кипърския 
АПОЕЛ Никозия в Лигата на 
конференциите, но клубът 
определено може да се похвали 
с много добра и интересна 
статистика в Европа. Екипът 
на „Канарче” ще Ви представи 
най-интересните факти след 
участието на Ботев в Лигата на 
конференциите.
Ето и най-интересните факти: 
- Тазгодишното участие 
на Ботев в Европа съвпадна 
с 60-годишния юбилей от 
първото участие на тима в 
евротурнирите. За първи път 
пловдивчани участваха в ЕКТ 
през сезон 1962-1963, когато 
достигат до четвъртфиналите в 
несъществуващия вече турнир 
за Купата на носители на купи. 
- Ботев продължава да държи 
рекорда за най-много поредни 
мачове в евротурнирите без 
загуба. Бройката е общо 10 
срещи в периода 1995-2014. 
„Канарчетата” делят първото 
място по този показател с ЦСКА, 
който също е с 10 успеха.
- Ботев се превърна в първия 
български клуб, участвал във 
всички европейски клубни 
турнири – несъществуващите 
вече Купата на панаирните 
градове, Купата на носителите 
на купи, Купата на УЕФА/Лига 
Европа, КЕШ/Шампионска лига и 
Лигата на конференциите. 
- Ботев е непобеден у дома 
в евротурнирите от 1995 г. 

Серията започва след успех над 
Динамо Тбилиси с 1:0 в Пловдив 
и продължава и до днес, след 
като тимът направи 0:0 при 
домакинството си на АПОЕЛ 
Никозия. Последната загуба на 
тима като домакин в Европа 
е през сезон 1992-1993 срещу 
гръцкия гранд Олимпиакос с 2:3. 
По този показател Ботев е на 
второ място след ЦСКА, който 
има над 20 мача без загуба като 
домакин в евротурнирите. 
- Въпреки загубата в Никозия 
поражението в Кипър беше едва 
четвърто в евротурнирите за 
периода 1995-2022 г., с което 
много малко български отбори 
могат да се похвалят. 
- Също така „канарчетата” не 
са допускали никога три или 
повече голове във вратата си в 
евротурнирите в същия период 
1995-2022 г. 
- Ботев за първи път беше воден 
от чужденец треньор в мачове 
от евротурнирите. Вече бившият 
наставник Азрудин Валентич от 
Босна и Херцеговина се оказа 
първият чужденец, който води 
тима в Европа. 

- Ботев за първи път беше 
изведен до евротурнирите и от 
чужд собственик – руснакът 
Антон Зингаревич. Зингаревич 
всъщност е и първият чужд 
собственик на клуба. 
- София стана вторият град 
извън Пловдив, в който Ботев 
домакинства в евротурнирите. 
При предните участия на отбора 
той приемаше мачовете си в 
Европа в Бургас. 
- За първи път през новия 
век Ботев не успя да преодолее 
кръг от евротурнирите. При 
предишните си участия през 
2013 г., 2014 г. и 2017 г. тимът 
достигна два пъти до третия 
предварителен кръг и веднъж до 
втория предварителен кръг на 
Лига Европа. 
- До момента Ботев има 56 
мача в европейските клубни 
турнири. 
- Ботев за първи път игра 
срещу кипърци в Европа.

Заб. в статистиката не влизат 
участията в Балканската купа и 
Интертото.

СЛЕД 60-О ЮБИЛЕЙНО УЧАСТИЕ В 
ЕВРОТУРНИРИТЕ – КАКВО ПОКАЗВАТ ФАКТИТЕ



2

Васил Върбанов е журналистът 
рокаджия с глас, който не 
може да бъде сбъркан. Познат 
от редица рок предавания, 
като „Зона 967“, „Кречетало“ и 
„Лакриц“ от рок радио „Тангра“, 
а по-късно „Тангра Мега рок“ и 
в последните години – от „Моят 
плейлист“ по БНТ. Радваме се, 
че се съгласи да гостува и на 
бюлетин „Канарче“.
 
Разговорът ни с Върбанов 
протича според очакванията 
ни, т.е. съвсем неочаквано 
и доста изненадващо. Така 
например намерението ни 
беше да си говорим предимно 
за музика, но неусетно 
навлязохме в дебрите 
на спорта, философията, 
важните неща в живота 
и дори споменахме с 
добро футболния отбор на 
Локомотив Пловдив... Но нека 
караме подред.
Всички са наясно с дълбоките 
енциклопедични познания 
на госта ни в областта на 
музиката. По-малко хора 
обаче знаят за другата голяма 
страст в живота на Васил 
Върбанов, а именно спорта, и 

по-точно - Бог Ръгби, както го 
нарича той.
Опитваме се да разберем 
къде той вижда връзката 
между музиката и спорта.

„Общото между 
музиката и спорта 
би трябвало да е 

ритъмът“,

започва Върбанов. „Или ако 
трябва да сме още по-точни 
на биологично ниво – това е 
ритъмът на сърцето, колкото 
и сантиментално да звучи. 
Вероятно сте чували и за 
японската барабанна школа, 
която е един добър пример – 
тя наистина следва ритъма на 
сърцето по един много особен 
начин.
Ясно е също така, че няма 
спортисти на земята и хора, 
които се занимават със 
спорт, които да не използват 
музиката като съпътстващ 
фон на спортните си  
занимания, може би точно 
заради тази връзка със 
сърцето. А от такава гледна 
точка съвсем естествено, че 

има музика, подходяща за 
различни видове спорт. Нали 
знаете, че например спортната 
стрелба е един особен спорт, 
в който контролът на пулса 
е най-важното нещо. Т.е. за 
стрелците е по-добре да пият 
коняк, отколкото кафе, за 
да не им треперят ръцете. И 
също така си представям, че 
за един шахматист вероятно 
не е подходящо преди 
гросмайсторска партия да 
се надъхва с „Пантера“, а по-
скоро би слушал някаква 
дзен фонова музика. Тук 
ще навлезем в един друг 
спор, който много спортни 
журналисти, включително и в 
България водят – шахът спорт 
ли е? Но мен този спор за 
този спорт не ме интересува 
толкова“.
А дали има мнение за така 
наречените “спортни” песни? 
Споделя, че песни от рода на 
We will rock you са вече малко 
изтъркани като фон на спортни 
състезания, но популярни 
парчета непрекъснато се 
използват на големи форуми. 
Като добър пример Върбанов 
даде Seven Nation Army на 
White Stripes, която с променен 
текст често звучи на мачовете 
на националния отбор по 
ръгби на Нова Зеландия – 
така наречените All Blacks.
Правим предположение, че 
има разлика между музиката, 
надъхваща феновете, и тази, 
предназначена за самите 
спортисти. Но и Върбанов не 
ни остава длъжен: 
„То и самият спорт е така. Дали 
спортът е за самите спортисти 
или спортът е като зрелище за 
публиката?“ 

НАШЕТО ИНТЕРВЮ

ВАСИЛ ВЪРБАНОВ - В ИМЕТО НА 
БОГ РЪГБИ И...



3

А как се е запалил толкова 
много по ръгби?
„Без да искам. Не съм имал 
избор. Всичко горе-долу в 
живота ми се случва така. 
Основната заслуга за това да 
се запаля отива в самия спорт, 
защото за мен това е наистина 
най-великата спортна игра. 
Бях на 7-8 години, когато с 
майка ми бяхме в Алжир. Тя 
беше лекар и преподавател 
по медицина в университета 
там, а аз учих във френско 
училище. Ръгби беше част от 
спортната програма в часовете 
по физическо. И когато се 
върнах в България, няколко 
години по-късно с огромно 
удоволствие и, признавам 
си, с изненада открих, че в 
България има едно доста 
жизнено първенство и така 
постепенно се включих в тази 
система. Всъщност оттогава – 
вече повече от 40 години, това 
е една много съществена част 
от живота ми, защото ръгби 
е силов и контактен спорт, но 
преди всичко е спорт на ума“. 
И тук се сблъскваме с един 
парадокс - в България ръгби 
не е от най-популярните 
спортове, но всъщност се 
оказва, че има дългогодишна 
традиция и култура.
Васил продължава, вече по-
разпалено: „Представете 
си феномен, в който хиляди 
хора правят нещо постоянно, 
години наред – десетилетия, 
и другите хора не разбират 
за това. Не бих казал, че в 
българската медийна среда 
ръгби не присъства. Когато 
аз се състезавах вече в 
Републиканското първенство 
на България през втората 
половина на 80-те, всеки 
понеделник вестник „Спорт“ 
излизаше с резултати, а често 
и със снимки и репортажи. 

Още в Царство България 
много често ръгби спортът 
присъства на страниците на 
вестниците. И въпреки това 
по редица медии, дори и в 
наши дни, ръгби се представя 
като „непопулярен и нов за 
България спорт“!
Може би трябва да се 
промотира по-добре?
Тук Върбанов отново има 
интересно мнение:

„Не съм сигурен дали е и 
необходимо. Ръгби е един 
много специален спорт и той 
е и игра на ценности също 
така. Когато говорим за 
спортове, много се подчертава 
това, че източните бойни 
изкуства имат една духовна 
страна, което е свързано с 
отношението към този срещу 
теб, но всъщност е основно 
за собственото опознаване 
– нещо, което в пълна сила 
е валидно и за ръгби. Само 
че тук говорим за групово 
занимание, за колективна 
игра. Затова в, смея да 
ги нарека – по-развитите 
общества, изключително 
наблягат на тази спортна 
игра, защото там не просто 

пише на парламентите им 
– „Съединението прави 
силата“. Защото в тази игра 
солидарността, общото 
усилие са преди всичко. 
Неслучайно това е един 
много разпространен спорт 
в армиите, в университетите. 
Днес дори вече и в България 
толкова често употребяваме 
фразата „тийм билдинг“, че 
хората са забравили какво 
означава, но всъщност ръгби 
наистина е много добър 
начин не само да общуваш с 
другите, но и всъщност ти да 
разбереш кой си. И когато не 
успяваш да работиш добре с 
другите, системата съвсем по 
естествен начин те изхвърля. И 
то те изхвърля често с открити 
рани, за които е необходимо 
лечение.
България не може да избяга от 
очарованието на тази велика 
игра, защото през следващата 
2023 година цялата планета 
ще празнува 200 години 
от раждането на ръгби и 
световното първенство по 
ръгби ще бъде най-голямото 
спортно събитие на планетата. 
Неслучайно в последните 
20 години точно Световната 
купа, която се провежда на 
цикъл – веднъж на 4 години, 
се доближава вече като 
телевизионни приходи и като 
телевизионен интерес до 
Световното първенство по 
футбол и до Олимпийските 
игри. И поради тази причина 
всъщност Олимпийските игри 
се случват на следващата 
година на мястото, където 
е била Световната купа по 
ръгби. В Япония, в Лондон, 
сега предстои Париж“.
Върбанов, както вече става 
ясно, е истински ентусиаст, 
когато става въпрос за 
ръгби, и от година снима 
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документалния филм „В името 
на Бог Ръгби“, но не се спира 
само до тук.
„Това, което мен изключително 
много ме радва, е, че успоредно 
с този ръгби филм, който 
ще представи тази вековна 
история на присъствието 
на ръгби философията в 
България, успях да направя 
така, че от октомври ръгби 
влиза като дисциплина в 
Софийския Университет и в 
Нов Български Университет 
с идеята тези курсове да 
прераснат в отбори. Защото 
знаем пък, че за студентите и 
младите хора спортът освен 
че има много обединяваща 
функция, създава и чувство 
на принадлежност към 
университета. Нещо, което ми 
се струва, че през последните 
години в българската 
академична среда се е 
позагубило. А ръгби, тъй като 
е наистина война за всеки 
милиметър на терена, но само 
до последния съдийски сигнал 
- след това, както вероятно и 
вие знаете, двата отбора се 
прегръщат и пият заедно бира, 
и ми се струва, че това ще 
бъде изключително полезно. 
Идеята е тези университети 
към отборите си постепенно 
и всъщност не толкова бавно 
да стигнат и до работа с деца, 
които пък да знаят, че този 
университет е тяхното логично 
бъдеще за образованието“. 
А каква е историята на 
развитието на ръгби у нас?
„Истината за ръгби развитието 
на България по една или 
друга причина не е много 
осветена. Не само, че за 
ръгби много много не се 
говори, но и подробностите 
в историческото развитие на 
тази велика игра са още по-
потънали в мъгла. Например 
тези, както аз ги наричам 

„първи рицари на овалната 
топка“, които започват през 
1955 година, дори не са 
подозирали какво ръгби е 
имало в Царство България. 
Като казвам „какво“ нямам 
предвид размери и големина, 
но че е съществувало в 
редиците на царската армия, 
на гвардейския полк в София, в 
АС-23. Например на финала на 
Купата на България по футбол 
през 1934 г. на стадион „Юнак“ 
в София преди това има ръгби 
мач между два отбора на 
гвардейския полк. 
Така или иначе добре е да 
ви кажа, че отговорност 
за възраждането на ръгби 
спорта в България има 
Пловдив. Сега канарчета, 
разбирам, но вие не можете 
да се обиждате на историята. 
А тя е, че футболният отбор на 
Локомотив Пловдив отива за 
серия от мачове през юни 1955 
година в Румъния и с изненада 
момчетата виждат мач 
между националните отбори 
на Румъния и Франция. На 
вечерята след футболния мач 
и след ръгби мача се оказва, 
че всички са на едно място. 
И водачът на делегацията - 
софиянецът Васил Гърличков, 
който всъщност е от 
Локомотив София, предлага 
на французите да направят 

демонстративен футболен 
мач. В онези години обаче на 
нас,българите, очевидно ни е 
било по-сложно да приемем 
французи при вече падналата 
желязна завеса,отколкото е 
било на румънците. И вместо 
това първо в София, а после 
и в Пловдив идва румънският 
отбор и всъщност така 
започват нещата. 
Големите центрове сега освен 
София, са Перник, след това 
вирусът на ръгби продължава 
към Варна, към Габрово, 
Берковица. Парадоксално 
за мен, много за кратко 
съществува отборът на Дунав 
Русе в началото на 60-те 
години. Парадоксално, защото 
те са на една ръка разстояние 
от Букурещ, а румънците 
продължаваха през всичките 
тези години до 1989 г. да бъдат 
нашия по-голям брат и хора, 
които всъщност играеха на 
суперпрофесионално ниво. За 
последните 4-5 години много 
сериозно развитие на ръгби 
спорта има и в Бургас, където 
вече има 3 клуба, единият от 
които работи много усилено с 
деца. 
А в Пловдив така и няма ръгби 
отбор. Най-близкият е отборът 
на „Тракия“ от Стамболийски, 
просъществувал до средата 
на 80-те, както и един отбор в 
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Кричим, който е бил направен 
в една консервна фабрика 
навремето“. 
Но да се върнем към музиката. 
Каква ли музика ще използва 
Васил Върбанов за филма, 
който снима?
„Само българска – от 
различните епохи, започвайки 
от 20-те години на 20-ти век 
до днес. Аз всъщност не 
съм готов с филма. Той ще 
бъде готов в началото на 
декември, в момента съм на 
ниво груб монтаж. Целта за 
финалния филм е 77 минути, 
като телевизионната версия 
трябва да бъде свалена до 54 
минути, каквото е изискването 
на БНТ, която прие да бъде ко-
продуцент. Но, както казах 
преди малко, голямото нещо 
през 2023 г. ще бъде ръгби 
– 200 години е нещо много 
сериозно. Повярвайте ми, 
тези хора, които управляват 
световния ръгби спорт, знаят 
как да направят така, че на 
хората по всяка една точка 
на света да им се проглушат 
ушите от този празник и 
всъщност аз и затова малко 
бързам с този филм“. 
За Бог Ръгби – разбрахме, но 
какво ли е отношението му 
към Цар Футбол?
„Това е нещо, което по съвсем 
естествен начин е накарало 
хората в държавите, в които 
ръгби е много добре развит, 
футболът да живее като 
основен враг на ръгби.. Но 
практически това са двама 
братя, които тръгват от един 
общ корен. Защото преди да 
стане футбол и преди да стане 
ръгби, е имало една обща игра. 
Също така аз, както и вие 
предполагам, често ставате 
свидетели на хора, които си 
позволяват да се надсмиват 
на някакви спортове и да имат 
снизходително отношение 

към тях. В продължение на 
десетилетия такъв беше 
кърлингът. Някои хора само 
защото не разбират, например 
бейзбола, го наричат тъпа 
игра. Аз мисля, че няма тъпи 
спортове на този свят. Още 
по-хубаво е, че никой не те 
задължава да ги гледаш. Но да 
гледаш спорт и да играеш тази 
игра са две много различни 
неща. И това го казвам 
най-вече като съвет към 
родителите, които се опитват 
да намерят спорт за своето 
дете. Това не е задължително 
да е спортът, който ти гледаш 
по телевизията и ти харесва. 
По-скоро детето трябва само 
да избере, но когато ти му 
кажеш: „Този спорт е тъп, а този 
- не“ можеш да му затвориш 
предварително коридора към 
това нещо, което пък може да 
се окаже, че много му харесва.
Като казахте за футбол – ето! 
(показва патерица). Вчера 
ми звънят: „Абе искаш ли да 
дойдеш да поритаме с Айрън 
Мейдън?“ И аз казвам: „Ами 
аз не мога да играя футбол”, 
защото от дете моите приятели 
ми казват: „Това е футбол, 
това не е ръгби!“, но не в онзи 
смисъл, че играя твърдо, а 

защото моята цел като видя 
топката, е да легна върху нея, 
за да я запазя за нашия отбор. 
Това са механизми, тренирани 
всекидневно в продължение 
на десетилетия. И още на 
загрявката върнах една топка 
и нещо изпука в коляното и 
сега не знам менискус ли е, 
връзки ли са, но всъщност аз 
съм минал през какво ли не.“
Усещаме, че се приближаваме 
към края на нашия твърде 
приятен разговор и се 
опитваме да извлечем 
някаква поука: Може би всеки 
да стои там, където е най-
силен.
Васил обаче има друго 
предложение: 
„По-скоро всеки трябва да 
се опитва да прави всичко, 
просто трябва да има по-вярна 
преценка за това какъв етап 
от своето житейско развитие е 
достигнал“.
И няма как да не се съгласим 
с него, защото той е Васил 
Върбанов, а ние не сме! 

А дали пък не е назрял 
моментът за ръгби 

отбор Ботев Пловдив?
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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

Един от най-уважаваните 
треньори на Ботев (Пловдив) 
Светослав Гърков ни напусна 
на 30 юли на 74 години. Той 
ще бъде запомнен като 
голям мъжкар, човек, който 
винаги е позитивно настроен 
и огромен професионалист. 

Гърков започва първоначално 
кариерата си с лека атлетика 
и става републикански 
шампион на 50 км. спортно 
ходене. След това става 
треньор по лека атлетика в 
АФД Тракия от 1977 г.

Гърков пое Ботев преди 
началото на сезон 2006-2007 
и в доста тежка ситуация по 
времето на управлението на 
Д.Х. Той обаче направи чудо 
и успя да класира тима на 
10-о място, без да трепери 
за мястото си в групата до 
последно. Това не се беше 
случвало на клуба от 2000-а 
година.

Гърков ще остане завинаги в 
сърцата на бултрасите с онази 
знаменита победа с 3:2 над 
Локомотив в пловдивското 

дерби, която сложи край на 
черната серия без победа 
срещу градския съперник от 
1997 г. Ботев победи и ЦСКА 
с 1:0 и направи 2:2 срещу 
Левски в луд мач, като и трите 
мача се играха на “Колежа”.

Така под негово ръководство 
Ботев сложи край на 
черните серии, започнати от 
управлението на Д.Х. 

Гърков напусна поста старши-
треньор на Ботев през 
октомври 2007 г. 

Освен на този пост Гърков 
е бил и помощник-треньор 
и кондиционен треньор в 
първия отбор на Ботев. 
Но освен за първия отбор 
той оставя и трайна следа 
в школата на канарчетата. 
Светослав Гърков е бил 
директор и треньор, 
кондиционен наставник в 
школата и един от малкото, 
които са били на почти всички 
треньорски постове в клуба. 
Негов син е бившият 
футболист Васил Гърков, 
който игра за жълто-черните.

СВЕТЛЬО ГЪРКОВ ОТЛЕТЯ В ЗВЕЗДНИЯ 
ОТБОР НА БОТЕВ

Гърков е бил старши треньор 
и в Рилски спортист, а в 
България е работил още като 
кондиционен треньор в Арда, 
Берое, Локомотив (Пловдив), 
Спартак (Пловдив). Бил е 
помощник-треньор в Сокол 
Марково, работил е и в Китай. 

Почивай в мир, Светльо 
винаги ще те помним!

IN MEMORIAM


