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60 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА
КУПА НА БОТЕВ

На 12 август 1962 г. се навършиха
точно 60 години от първата национална купа спечелена от Ботев
(Пловдив). Във финала за трофея
на националния стадион “Васил
Левски” “канарчетата” побеждават с категоричното 3:0 отбора на
Дунав (Русе) и грабват първата си
купа в клубната история.
През сезон 1961-1962 в Ботев играят изключителни играчи като
Динко Дерменджиев – Чико, Георги Аспарухов – Гунди, Георги
Попов – Тумби и много други. Тимът е воден от легендата Георги
Генов – Джогата.
Ботев стартира турнира за Купата
на Съветската армия, който тогава е със статут на национална
купа, с мач срещу Левски (Карлово). Важно уточнение е, че тогава
се играят по два мача на разменено гостуване от първия кръг до
полуфиналите, а само финалът е
в една среща. В Пловдив Ботев е
категоричен – 4:1, а мачът в града
на Васил Левски завършва наравно – 1:1.
На осминафиналите “канарчетата” срещат коравият тим на Спартак (Плевен), който тогава се подвизава в елита. Ботев прави 1:1 в
първата среща в Плевен, а в реванша печели с 2:0 и продължава
напред
На четвъртфиналите момчетата
на Георги Генов – Джогата срещат
още един отбор с името Спартак –
Спартак (София). В изключително
резултатни и интересни сблъсъци
Ботев побеждава с 3:2 и в двата
мача и в Пловдив и в София.

Ред е за полуфиналите, в които за
трети пореден път Ботев играе с
отбор с името Спартак, а сблъсъците са срещу съгражданите ни
от Пловдив. Във въпросния сезон
Спартак (Пловдив) се бори за титлата с ЦСКА (София), тогава под
името ЦДНА и завършва на второто място. Първият мач на “Колежа” завършва 1:1, а в реванша
Ботев е категоричен – 4:1 и се класира на финал!
Това е трети финал за пловдивчани, които губят предните два през
1947 г. и 1956 г.
Финалът срещу Дунав (Русе) се
играе на 12 август 1962 г. на националния стадион “Васил Левски”, а на него присъстват близо
40 хиляди зрители, голяма част от
които ботевисти.
В 33-та минута Динко Дерменджиев – Чико открива резултата,
а в 53-та минута Георги Харалампиев – Ампето удвоява. В 76-та
минута капитанът Георги Чакъров
прави резултата класически и Ботев вдига първата си национална
купа в клубната история.
Трофеят, който е спечелен, е втори в историята на клуба след
шампионската титла през 1929 г.
Спечелването на Купата е историческо и поради друга причина

– Ботев печели квота за европейските клубни турнири – Турнира
за Купата на носителите на купи,
а това е и официалният дебют в
Европа за Ботев. През следващия
сезон 1962-1963 пловдивчани
правят страхотен рейд и достигат
до четвъртфиналите в турнира,
отпадайки от Атлетико (Мадрид).
Това и до ден-днешен остава и
най-предното класиране на клуба
на европейската сцена.
12 август 1962г. Ботев (Пловдив)
– Дунав (Русе) 3:0 финал в турнира за Купата на съветската армия
Стадион: “Васил Левски”, София
Зрители: 40 000
Голмайстори: 1:0 Динко Дерменджиев 33 мин., 2:0 Георги Харалампиев 53 мин. 3:0 Георги Чакъров 76 мин.
Ботев: Михаил Карушков (Георги Найденов), Райно Панайотов,
Георги Чакъров (Капитан), Виден
Апостолов , Иван Занев, Райко
Стойнов, Динко Дерменджиев,
Георги Аспарухов, Иван Сотиров,
Георги Харалампиев, Георги Попов
Старши треньор: Георги Генов
Дунав: Сава Симеонов, Добри Добчев, Иван Минчев, Петър Пенев,
Димитър Божидаров, Светослав
Кирчев, Любомир Малинов, Петър Флоров (Димов), Никола Йорданов, Васил Разсолков, Ремзи
Нуриев
Старши треньор: Димитър Мутафчиев

ТОВА СМЕ НИЕ

ДЕНЧО ДЕНЕВ - ПРЕЗ 2008 Г. ОТ ПУСТИНЯТА В ЧАД
СЛУШАХ СЪС САТЕЛИТНА ВРЪЗКА МАЧ НА БОТЕВ С
ЦСКА
Считам, че организацията има непреходно значение и своите силни
страни в добри и лоши дни за клуба.

Денчо Денев е на 59 години от Пловдив. Запален ботевист от детските си години, а сега и активен член
на Сдружение ПФК Ботев. Той е
офицер от резерва на БА, с редица
професионални квалификации от
България и чужбина, работи като
ръководител на търговски отдел в
пловдивска фирма.
Денчо, през последните години си
един от най-активните членове на
Сдружение ПФК Ботев. Откога
членуваш в организацията и какво
те накара да се присъединиш?
Вече трета година съм член на
Сдружението. Присъединих се
късно към организацията, в едно
турбулентно за клуба ни време, в
което трябваше да се защити реконструиращия се наш дом „Колежа” от нечистоплътни опити за
приватизиране, както и с ясното
съзнание, че сме носителите на
историята, емблемата и правото
за участие в различните турнири
на нашия славен клуб или казано
накратко - гарант за бъдещото съществуване на Ботев Пловдив.
Кои според теб са най-силните
страни на Сдружението и в какви
дейности и инициативи смяташ,
че можем да сме най-полезни?

И в близкото минало, след обявяването на отбора във фалит, както
и след напускането на мажоритарния собственик Самуилов Сдружението успя да съхрани и преведе
клуба през тези критични за съществуването му периоди.
Организираните инициативи за събиране на средства за спасяване
на клуба и откупуване на част от
дълговете му мобилизираха цялата жълто-черна общност и позволиха предаването на собствеността на новия собственик да се
осъществи с минимални задължения на клуба.
Сега, когато сме носители на 1%
от акциите, Сдружението е коректен партньор на мажоритарния
собственик и организира различни
инициативи, които издигат идейно нивото на Ботевизма и срещат
подкрепата на футболния клуб.
Като миноритарен акционер Сдружението е призвано да следи представените данни за финансовото
състояние на клуба и спазването
на клаузите в подписания договор
със собственика.

базата, което обаче чака с нетърпение завършването на Колежа.
Откога датира любовта ти към Ботев Пловдив и как се запали?
Още на 4 години баща ми ме заведе на мач на Ботев на Колежа.
Осъзнато съм ботевист от първите
класове в училището. Играл съм
футбол в Марица в един отбор с
една от легендите на Ботев - Георги Георгиев - Гецата, но дори и там
си бяхме ботевисти. Имам незабравими спомени с любимия отбор от трибуните на втория етаж
на стадион “9 септември”, сега стадион “Пловдив”. По-късно на трибуна “Изток” имам много паметни
моменти.
Кой е любимият ти наш футболист?

Какво би споделил за себе си?
На 59 г. съм от Пловдив. Работя
като ръководител на търговски
отдел в
пловдивска фирма, занимаваща се с международна търговия на полимери, както и други
бизнеси.
Офицер от резерва на БА съм с
много международни мисии. Завършил съм логистичен колеж
в САЩ и езиков колеж в Канада.
Владея английски и руски. Имам
две внучета, от които едното е вече
канарче на 7 години с мачове на
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Много ми е трудно да отлича само
един. През годините съм имал
много любими играчи, като започнем от времето на Чико, минем
през Добри Ненов, Славков, Костадинов, Зехтински, Бакалов, Пашев,
Пехливанов и стигнем до Коце Видолов и сега Тошко Неделев.

СРЕЩА С ИСТОРИЯТА

БОРИС ХВОЙНЕВ – ЕДИНСТВЕНИЯТ, ВКАРВАЛ ЗАДНИ
НОЖИЦИ НА ЛЕВСКИ В ПЛОВДИВ И СОФИЯ
За Ботев вкарва 73 гола в 252 двубоя в елита, а с клуба е носител
на сребърните медали през 1986,
както и на бронзовите отличия
– 1985, 1987, 1988, 1993, 1994 и
1995.

Една от легендите на Ботев Борис Хвойнев отпразнува рожден
ден на 19 август. Хвойнев живее в
американския град Балтимор в последните години.
Родом от Смолян, Борис завършва
спортното училище в Пловдив и е
продукт на школата на Ботев. Дебютира за първия отбор през сезон 1985-1986 при успеха с 4:0 над
Ботев Враца.
Играе в Ботев от 1985 г. до 2000г
., а в този период има кратки прекъсвания, в които се състезава за
ЦСКА, Локомотив София, кипърския Алки, Марица и малтийския
Ла Валета, с който става шампион.
А това го прави един от 8-те пловдивски играчи, ставали шампиони в чужбина.

Има два мача и за мъжкия национален отбор.
Борис Хвойнев има и голове със
задни и странични ножици за Ботев, а две от попаденията определено са исторически и ще се помнят вечно. Любопитно е, че той е
вкарвал задни ножици на Левски
и в Пловдив и в София. Изключително запомняща е и задната ножица при равенството 2:2 срещу
Марица в Пловдив.
Първото попадение на Хвойнев
във вратата на Левски след задна ножица е на 15 септември 1990
г. при успеха с 3:2. Нападателят
вкарва и за 3:1 в срещата. Любопитно бе, че това беше и последната победа на Ботев на “Герена”
до миналата година. Ботев има победа срещу Левски и през 1997 г.,
но мачът се играе на националния
стадион “Васил Левски”.
През следващия сезон 1991-1992
Хвойнев отново наказва “сините”

продължение от стр. 2

Какво е за теб Ботевизма?

Ботевизмът за мен
е духовен начин на
живот, емоция и
страст.
Кой е любимият ти момент, мач
или случка, свързан с жълто-черния отбор?
Навсякъде, където съм бил, съм
търсил начини да слушам и гледам мачовете на отбора. Няма да
забравя как през 2008 г. от пустинята в Чад слушах със сателитна

връзка мач на Ботев с ЦСКА, който спечелихме в много труден период и ме направи много щастлив.
Имаш ли хоби извън футбола?
Когато имам свободно време, обичам да ходя за гъби в планината,
както и за риба.
А каква е голямата ти мечта за Ботев?
Мечтата ми е да видя скоро Ботев
Пловдив шампион. Ако това стане и на реновирания ни завършен
стадион, мечтата ми ще бъде преизпълнена.
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с феноменален гол. Той отбелязва чрез задна ножица за 1:0 още в
началото на срещата при успеха с
2:0 на “Колежа” на 18 август 1991г.,
а на вратата на Левски е Димитър
Попов, който по-късно става съотборник на Хвойнев в Ботев и двамата заминават за САЩ по-късно.
И до днес двамата са много големи приятели.
Хвойнев е един от най-големите
кошмари на “сините”, след като
срещу тях се е разписвал общо 8
пъти – 6 пъти за първенство и два
пъти за Купата.
Той влиза в историята на Ботев
и като автор на гол номер 2000 в
елита за “канарчетата” при успеха
срещу Славия в Пловдив.
Екипът на “Канарче” пожелава
много здраве, щастие и хубави
моменти на Борис Хвойнев!
Голяма част от головете на Борис
Хвойнев за Ботев, както и двете
ножици срещу Левски, може да видите в това видео - https://youtu.be/
FXxH7A2HNvQ

19 АВГУСТ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ФОТОГРАФИЯТА
Ние от бюлетин „Канарче“ никога не сме били равнодушни
към хубавите снимки и към фотографията като цяло. Може би
не всички знаят, но 19 Август е
световен ден на фотографията.
По този случай решихме да публикуваме няколко хубави снимки и статуси от социалните мрежи, взети назаем от двама наши
приятели – Иво Кузов и Минко
Михайлов, големи ботевисти, но
и изключително талантливи фотографи.
Иво Кузов:
„Тръгваш с плам и устрем за
поредният кадър, който ума ти
вече го вижда като шедьвоър.
Подготовка, планиране, позициониране. Всичко е както си
трябва! Стигаш на любимото
мястото и вече усещаш как трепериш от вълнение. Разпъваш
стативи, нагласяш апарати,
последна планировка, всичко
е тип-топ. Сядаш на столчето,
отваряш си бирата и започваш
да чакаш момента който неимоверно ще те вкара в Нешънъл
Джиографик, ще покориш света
на пейзажната фотргорафия и
ще се отрупаш със слава и величие. Усещаш го! Идва! И точно в този момент, облаците започват да прииждат. Преливат
на талази, трупат се един връз

друг. Чернеят! Лека полека, започваш да усешащ как Нешънъл Джиографик се отдалечава.
Шедьовъра който свиреше като
симфония в глават ти, започва
да дрънчи кат` стар Веф. Теглиш
една звучна майна, събираш си
партакешите и си тръгваш. Това
е пейзажната фотография! Това
е и най-красивото. Следващия
път пак! С повече желание и повече страст!
И все пак, след всичкия провал,
има нещо любопитно из кадрите.“

Минко Михайлов:
„Чудесна новина от четвъртия
международен фотографски салон “AQUA 2022 INTERNATIONAL
SALON OF PHOTOGRAPHY” под
егидата на FIAP, два златни медала и общо 16 мои кадъра във
финалната селекция. Поздравления и за другите двама българи спечелили престижни награди от този конкурс – Костадин
Маджаров и Любомир Аргиров.“

Минко Михайлов. Златен медал
FIAP.
Иво Кузов. Язовир Широка поляна.

Иво Кузов. Параклисът край село
Ковачевци под арката на Млечният
път.

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
4

Минко Михайлов. Златен медал
PSA.

