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27 ГОДИНИ ОТ БОТЕВ – ЛОКО 5:0
минута Видолов вкарва и своя
хеттрик, ставайки един от малкото играчи, които могат да се
похвалят с това в дербито.
Така Ботев записва втората си
най-голяма победа в дербито и
отново с резултат – 5:0.
В края на сезона обаче канарите не успяват да затвърдят
силния си старт и завършват на
10-о място, а Локомотив е 11-и.
2 септември 1995 г. “А” група 4
кръг
На 2 септември 1995 г. Ботев записва втората си най-голямата
победа в Пловдивското дерби
срещу Локомотив. Тимът побеждава като домакин на Колежа пред 25 000 зрители с 5:0, а
през 1988 г. канарчетата постигат същия резултат, записвайки
тогава и най-голямата победа в
дербито.
Двубоят се играе точно 10 дни
преди Ботев да гостува в Севиля в първа среща в Купата на
УЕФА. Друга любопитна подробност е, че преди това канарчетата отстраняват грузинския
Динамо Тбилис, а с успеха с 1:0
в Пловдив стартира серията,
която продължава и до днес
без загуба в евротурнирите за
Ботев като домакин. Пловдивчани са непобедени у дома в 11
поредни срещи.
През миналия сезон Ботев завършва на третото място, а Локомотив е седми.

Новия сезон 1995-1996 двата
тима стартират с нови треньори, а те са доста интересни.
Един от най-успешните треньори в историята на Локомотив
– Атанас Драмов поема Ботев,
а Локомотив е воден от една от
най-големите легенди на Ботев
– Иван Глухчев. Любопитно е,
че Глухчев е треньор на Ботев
при първата победа с 5:0 през
1988 г. В двубоя през 1995 г. за
Локомотив играе и легендата
на Ботев Атанас Пашев, който
влиза като резерва в 76-та минута. Нищо не предвещава, че
ще има разгром, след като през
първата част Ботев води само с
1:0 след попадение на Костадин
Видолов в 38-та минута. През
втората част обаче канарчетата вкарват 4 гола и постигат за
втори път 5:0 срещу градския
съперник. Анастас Петров в 48та удвоява, отново той в 61-та
прави 3:0. Костадин Видолов в
66-та минута прави 4:0, а в 81-та

Ботев – Локомотив 5:0

Голмайстори: 1:0 Костадин Видолов 38 мин. 2:0 Анастас Петров 48 мин. 3:0 Анастас Петров
61 мин. 4:0 Костадин Видолов
66 мин. 5:0 Костадин Видолов
81 мин.
Ботев: Васил Василев, Антон
Сивинов, Тодор Симеонов, Румен Димитров, Петър Шопов,
Георги Марков, Иван Гемеджиев, Наско Сираков (Веселин Геров 75 мин.), Анастас Петров,
Румен Иванов (Георги Цветанов 84 мин.), Костадин Видолов
(Любомир Китанчев 84 мин.)
Локомотив: Ставри Стайков,
Ради Райковски, Димчо Марков, Пламен Маджаров, Стефан Лулчев, Димитър Чобанов,
Йовко Иванов, Петър Пашев,
Мухарем Саити, Васил Кръстев
(Георги Димитров 62 мин.), Стефан Драганов (Атанас Пашев 76
мин.)

НАШЕТО ИНТЕРВЮ

РОЙ ХЕРМАН: ФЕНОВЕТЕ МЕ ВПЕЧАТЛИХА И МЕ
ЗАРЕДИХА ДОПЪЛНИТЕЛНО
Какви бяха първите ти впечат- и кои според теб са най-силниления от отбора и от град Пло- те ти качества?
вдив?
Да, ролята на десен защитник
Трансферът ми се случи много ми е любимата. Харесва ми и
бързо. Всичко беше много про- да атакувам със скорост и мощ.
фесионално, на високо ниво Височината ми е дори предими аз бях приет много добре в ство, както и скоростта, силата
отбора. Също така разбрах, че и добрият контрол над топката.
Пловдив е град с богата история.
В Ботев започна с асистенция
и гол, което веднага впечатли
А какво би разказал за семей- феновете на отбора. Какво още
ството си и за първите ти стъп- да очакваме от теб, какви са
ки във футбола?
личните ти цели за сезона?
Семейството е най-важното
нещо за мен. Много силно сме
свързани, те винаги ме подкрепят и ми помагат във всичко.
Започнах да играя футбол на 6
години, но всъщност откакто се
помня, винаги съм бил с футболната топка и непрекъснато
играех футбол в квартала.

Рой Херман е едно от новите попълнения в отбора на Ботев. Той
е от Израел, на 22 години и играе
като десен защитник. Още в първите си мачове Рой привлече
вниманието на всички фенове и
специалисти и донесе така нужния импулс и лъч надежда, кой- Играеш в дясната част на отто всички ботевисти очаквахме браната, което може би е малко нетипично за играч с твоята
след трудния старт на сезона.
височина. Това ли е предпочиЕто какво сподели Рой Херман таната ти позиция на игрището
за читателите на бюлетин „Канарче“:
Рой, ти си първият футболист
от Израел, който играе за Ботев Пловдив. Как се стигна до
трансфера ти и какво знаеше за
Ботев, преди да дойдеш?
Здравейте! В началото на лятото с мен се свързаха представители на клуба и ми предложиха
да играя за Ботев. Тогава се заинтересувах за първенството
на България и за града. Прецених, че за мен ще е добре да
продължа кариерата си в Ботев.
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Наистина, много съм щастлив
от играта си в първите мачове.
В същото време е много жалко,
че не успяхме да спечелим повече точки, защото бяхме твърде
близо. Феновете ме впечатлиха
и ме заредиха допълнително. Те
са много важни за мен и за целия отбор, защото ни подкрепят
силно във всеки мач. Личните
ми цели са да помагам доколкото мога на отбора с голове
и асистенции, но преди всичко
най-важни са победите.

ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ

УСПЕХЪТ НА МАНЧЕСТЪР СИТИ ИДВА НА ВИСОКА ЦЕНА
Макар да няма съмнение, че
Манчестър Сити е заслуженият
шампион във Висшата лига тази
година, все пак е важно да си
спомним как се стигна до този
скорошен успех на клуба - четири триумфа във Висшата лига за
последните пет години.

Откакто през 2008 г. Abu Dhabi
United Group придоби Сити, новото ръководство на клуба под
ръководството на председателя
Халдун Ал Мубарак го превърна от посредствен отбор в световна футболна сила, като през
последните десет години Сити
спечели шест титли на Англия.
Успехът на отбора обаче винаги
е бил наблюдаван с известна
доза подозрение, тъй като без
съмнение не би бил възможен
без финансовите средства на
емирските собственици.
Както се вижда от следната графика, нито един клуб в светов-

лизат на внушителните 1,44
млрд. евро, като изпреварват
сумата при местния конкурент
Манчестър Юнайтед с 400 млн.
евро, а вложенията на притежавания от Катар Пари Сен ЖерСпоред Transfermarkt.com, гер- мен - с още толкова.
мански уебсайт, специализиран в областта на футболните Това не означава, че поститрансфери, нетните разходи на женията на Сити трябва да се
Манчестър Сити за трансфери омаловажат. В края на краища(разходи за трансфери минус та „парите сами по себе си не
приходи) от 2008 г. насам въз- вкарват голове”, както каза легендарният германски треньор
Ото Рехагел през 1995 г. Един
бърз поглед към другия манчестърски клуб от другия край на
града е достатъчен, за да илюстрира, че парите сами по себе
си не гарантират успех. Откакто
сър Алекс Фъргюсън се пенсионира през 2013 г., Манчестър
Юнайтед се затруднява да оправдае имиджа си, въпреки че
харчи почти толкова, колкото и
местният конкурент.
ния футбол не е похарчил толкова пари за трансфери през
последните 14 години, колкото
Сити по време на собствеността на фонда от Абу Даби.

продължение от стр. 2

С кои от играчите на Ботев си ще ни помогне да продължим
по-уверено напред. (интервюто
най-близък?
е преди мача с Локомотив ПлоИмам добри отношения с всич- вдив)
ки. Връзката ни в отбора е доКой е любимият ти световен игбра.
рач и кое първенство в Европа
Ботев не започна сезона по ти харесва най-много?
най-добрия начин. Според теб
как нещата могат да се проме- Любимият ми футболист е Кристияно Роналдо, а най-много се
нят?
наслаждавам на мачовете от
Така е, не започнахме добре Шампионската лига.
сезона, но подобни ситуации и
проблеми учат и ще излезем от Според теб кой ще спечели
тях по-силни. Трябва да сме кон- Световното първенство през
центрирани във всеки следващ тази година?
мач и да се научим как да печелим точките, дори и да не до- Бразилия.
минираме през цялата среща.
Много съм щастлив от първата А каква е футболната ти мечта?
победа за сезона, а през тази
седмица е важното градско Пожелавам си един ден да игдерби и един добър резултат рая в Шампионската лига.
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Благодарим на Рой Херман за
интервюто! Пожелаваме му
много здраве, успехи, както и
да сбъдне мечтата си и то с екипа на Ботев Пловдив.

ГРАДЪТ И ХОРАТА

ИСТОРИЯТА НА ПАМЕТНИКА НА СЪЕДИНЕНИЕТО
та на Беклемето, Орфей - Пазарджик,
Паметника на Хан Аспарух, Добрич, и
мн. др.
Поклон пред паметта му!

На 6 Септември на площад Съединение отново ще отбележим знаковата
за всеки българин дата, пред величествения паметник.
На 2 Август обаче ни напусна човекът,
създал този монумент - скулпторът
Величко Минеков.
Той е роден на 13 октомври 1928 г.
село Мало Конаре. Бил е преподавател по скулптура в Художествената
академия, където става и ректор.
Преподава и във Великотърновския
университет. Работи в областта на
скулптурния портрет, фигуралната
композиция, монументалната и монументално-декоративна скулптура,
а също и малка пластика.Създава
типизирани образи на българки, свързани със земята, селския бит, борбите
в историята на народа. Скулптурите
му излъчват сила и вътрешно спокойствие. Сред известните му творби и
скулптурни ансамбли са освен паметнника на Съединението в Пловдив са:
Паметник на Васил Левски в София,
Бронзова фигура „Марица“ в културния Център Кенеди във Вашингтон,
Ротондата пред Централна гара в
София, двата лъва пред Съдебната
палата в София, Арката на Свобода-

Паметникът в Пловдив е издигнат по
случай 100 годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Монументът, висок 12
метра, изобразява Майка България с
лавров венец в ръцете, символизиращ победата над разединителите.
Крилете ѝ в полет, символизират от
една страна двете съединени части
на Родината, а от друга поривът на
българите за свобода и справедливост, който преодолява всички земни
закони и препятствия, прави невъзможното в името на обединението
си, и който не може да бъде спрян.
Монументът показва, че българският
народ не само е заслужил свободата
си, но и е имал силата смело да чертае своя път. След Съединението България показва на всички Велики сили,
че не трябва да бъде забравяна и че
все още е сила, с която трябва да се
съобразяват.
През 1925 г. в Пловдив се събират
доброволчески дружества от цялата
страна, които тържествено полагат
основния камък на бъдещия паметник на Съединението на Четвъртък
пазар, но проектът пропада и Пловдив остава без паметник на Съединението. В края на ноември 1984 е
взето решение честването на 100 годишнината на Съединението да стане
на национално ниво и като център на
тържествата е избран град Пловдив.
Това решение налага изграждане на
паметник и разполагането му на под-

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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ходящо място. За такова е избрано
пространството на пловдивското тържище – Четвъртък пазара. Юбилеят
се отбелязва на 19 септември 1985
г. Така за девет месеца е преместен
пазарът, а на негово място е изграден
площад с паметник. На 19 септември
1985 г. са открити площадa и паметникa.
Днес този паметник и площадът пред
него все още са домакини на официалните чествания по случай Деня на
Съединението и си заслужава всеки
българин да го види, за да почувства
силата, смелостта и единството на
своите предци в онази вече далечна
1885 година.
/По статия на Радиана Колева, Снимки:
Димитра Лефтерова/

