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Ботев изтегли тима от Се-
вероизточната Трета лига 
Черноморец Балчик в пър-
вия си мач за новия сезон 

в турнира Sesame Купа на Бъл-
гария. Мачът от 1/16 финалите в 
турнира трябва да се играе в края 
на ноември, но все още няма кон-
кретна дата и час. 

Любопитно е, че „канарчетата” за 
първи път ще играят в официален 
мач срещу Черноморец Балчик. 
Ботев до момента не е играл на 
култовият стадион в черномор-
ския град, който е вкопан в скали-
те. 
Най-големият успех на тима е но-
сител на Купата на Аматьорската 
лига през сезон 2016-2017. Има и 
седем участия в Б група - 1977/78 
– 17 място, 2008/09 – 13 място, 
2009/10 – 8 място, 2010/11 – не 
завършва, 2017/18 – 11 място, 
2018/19 - 7 място, 2019/20 г. - 14 
място. 
В турнира за Купата най-големият 
успех на Черноморец е 1/8 финал 
през сезон 2018-2019. 

Тимът домакинства на стадион 
“Арена Балчик”, който има капаци-
тет от 2618 души. Стадионът беше 
сериозно обновен преди няколко 
години и тревата беше подменена, 
беше поставено осветление, бяха 
направени и чисто нови трибуни и 
нови съблекални. 
Историята на отбора започва през 
1949 г. и никога не е играл в А гру-
па, има 7 участия в Б група и ос-

новно се подвизава във В група. 
Тимът играе с бели фланелки и 
сини гащета. 

Към 31 октомври Черноморец се 
намира на второ място с 28 точки 
в Североизточната Трета лига на 
три точки от лидера Септември 
Тервел.

В отбора са играли и двама бивши 
играчи на Ботев – става въпрос 
за Васил Кочев – син на легенда-
та Иван Кочев, който беше част от 
първия отбор на Ботев през сезо-
ните 2008-2009 и 2009-2010, както 
и Валентин Веселинов, който за-
кратко игра през 2012 г. 

През новия век Ботев играе с дос-
та интересни отбори на 1/16 фина-
лите за Купата.
През ХХI това ще е 21-то участие 
на тима на фаза 1/16 финали. Само 
два пъти Ботев не успява да стиг-
не до тази фаза през 2006 г., кога-
то губи в предварителния кръг от 

Вихрен след дузпи у дома и през 
2011-а година, когато отпада в об-
ластния финал от Димитровград. 
Съперниците на Ботев на тази 
фаза през новия век са били дос-
та интересни, някои дори вече не 
съществуват – Стефанел (Дупни-
ца), Дулово 98 (Дулово), Струм-
ска слава (Радомир), Белите орли 
(Плевен), Академик (Свищов), Ев-
роколеж (Пловдив), Локомотив 
(Мездра), Септември (Симитли), 
Пирин (Гоце Делчев), Оборище 
(Панагюрище). Останалите съпер-
ници са били Марица (Пловдив), 
Нафтекс/Нефтохимик (Бургас), Ли-
текс (Ловеч), Локомотив (София), 
Ботев (Враца), Локомотив (Горна 
Оряховица), ЦСКА 1948 (София), 
Миньор (Перник) и Етър (Велико 
Търново). 
Ботев има и някои гафове включи-
телно и през миналия сезон и отпа-
дане още на 1/16 финалите. През 
миналата кампания тимът отпад-
на от Етър от Втора лига след про-
дължения с 0:1. Както и отпадания 
от Македонска слава през 2003 г. 
и 2006 г. от Вихрен Сандански.
Любопитно е, че в определени го-
дини мачовете в Купа България се 
играеха по две срещи – 2003, 2004, 
2013, 2014. 

В последните години цялостно Бо-
тев е един от най-успешните отбо-
ри в турнира. Клубът триумфира с 
трофея през 2017-а година, фина-
лист е през 2014-а и 2019-а година, 
а през 2018-а и 2020-а година е по-
луфиналист. 

БОТЕВ ЩЕ ИГРАЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ 
СРЕЩУ ЧЕРНОМОРЕЦ БАЛЧИК

ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ
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ГРАДЪТ И ХОРАТА

Минко, би ли се представил на-
кратко?
Здравейте! Казвам се Минко 
Михайлов, женен с две деца. 
Биолог съм по образование. 
Снимам повече от 25 години, 
съосновател съм на фотограф-
ска школа в Пловдив и препо-
давам фотография в нея.

Откога си фен на Ботев и как се 
запали?
Откакто се помня съм фен на 
Ботев. Израснах в квартала око-
ло малката главна до Капана, 
там всичките ми приятели бяха 
от Ботев и заедно ходихме по 
мачовете. Първите ми спомени 
са как винаги тръгваме заед-
но за мач, минаваме по цялата 
главна, после Тримонциум, Ев-
молпия и на стадиона. Винаги 
тръгвахме поне два-три часа 
по-рано, защото имаше големи 
опашки за билети. Броях дните 
до следващия кръг, нямах тър-
пение да дойде.

Кой е любимият ти футболен 
момент, свързан с жълто-чер-
ните?
От позицията на времето лю-
бимият ми мач е този с Байерн 
Мюнхен през 1984 г. в Пловдив, 
когато ги победихме с 2:0. Каз-
вам от позиция на времето, за-

щото тогава бях малко ядосан 
след мача, тъй като можеше да 
им вкараме поне още няколко 
гола. Но връщайки лентата на-
зад, съм горд, че съм присъст-
вал на мач, в който 90 минути 
мачкаме европейския колос с 
цяла плеяда световни звезди 
в състава си, а те дори трудно 
минаваха центъра.

Ти беше куратор на фотоиз-
ложбата “110 години Ботев 
Пловдив”, която се превърна в 
значимо събитие за града ни. 
Разкажи ни как се случи това и 
какви бяха големите предизви-
кателства!
За мен беше чест и отговорност 
да съм куратор на тази излож-
ба. Получих покана от Сдруже-
ние ПФК Ботев и Инициативния 
комитет за 110-годишнината и 
с удоволствие приех. Големите 
предизвикателства бяха свър-
зани с издирването на снимки 
от по-ранните периоди в исто-
рията на клуба и по-трудния 
достъп до качествени изобра-
жения и негативи, както и с 
уреждането на авторските пра-
ва, за някои от тези ценни за 
Ботев и като цяло за Пловдив 
кадри. 
За снимките от по-новата исто-
рия имах пълното съдействие 

на колегите фотографи, които 
предоставиха безвъзмездно 
кадри. Благодаря на Боян Бо-
тев, Тодор Даскалов, Любомир 
Аргиров, Теодор Караколев, 
Илия Димитров.
Тук е моментът да благодаря на 
Николай Илиев, който помогна 
изключително много за реали-
зирането на изложбата. Благо-
дарности и на Васил Киризиев, 
Румен Минков, Рафи Манукян.

Освен че подбра снимките, 
по време на изложбата ти се 
срещна с много хора – боте-
висти от различни поколения, 

МИНКО МИХАЙЛОВ: МЕЧТАЯ ОТНОВО ДА 
ДОСТИГНЕМ ПОНЕ ЧЕТВЪРТФИНАЛ В 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ КЛУБНИ ТУРНИРИ
Минко Михайлов е роден през 1972 г. в Пловдив. Биолог е по 
образование. Той е професионален фотограф, един от съз-
дателите на фотографската школа PHOTOSCHOOL.BG и сред 
главните лектори в нея. Обича да пътешества и да разкрива 
красотата на света. Носител е на много престижни междуна-
родни награди и отличия. Освен всичко друго Минко Михай-
лов е и човек с огромно жълто-черно сърце и се радваме, че 
се съгласи да гостува на бюлетин „Канарче“.
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деца, футболистите на отбора. 
Какво ти направи най-силно 
впечатление и ще остане като 
ценен спомен за теб?
Най-силни спомени ще останат 
от срещите с ветераните на клу-
ба, които бяха на изложбата, от 
техните истории, които разка-
заха, провокирани от подреде-
ните в залата снимки. Много 
добро впечатление ми направи 
фактът, че на изложбата идва-
ха цели семейства с децата си, 
както и много младежи. Зарад-
ва ме и това, че дойдоха и всич-
ки деца от школата, като проя-
виха голям интерес.

Ти си известен фотограф с ре-
дица престижни награди от 
международни конкурси. Как 
се насочи към фотографията?
Аз съм биолог по образование 
и обикаляйки нашата красива 
природа, реших, че е добре да 
показвам на хората това, кое-
то виждам по време на моите 
пътешествия. И така - първият 
ми допир с фотографията беше 
предизвикателството да сни-
мам диви животни.

Според теб фотографията зана-
ят ли е или по-скоро изкуство?

И двете. За някои фотографи е 
занаят, за други е изкуство.

В наши дни предвид новите 
технологии снимането с добро 
качество е много по-достъпно. 
Това добре ли е и не намалява 
ли по някакъв начин „тайнство-
то“ на фотографите?
По-скоро новите технологии 
дават достъп и възможност на 
повече хора да се докоснат до 
фотографията, но камерата не 
прави снимката. Добрата фото-
графия не е резултат от скъпата 
техника, а от майсторската ра-
бота със светлина, композиция 
и умението да се улови мига.

Кои са любимите ти стилове 
или обекти? Как би описал пер-
фектната снимка?
Любимият ми жанр е Травъл 
(туристическа) фотография, 

който включва в себе си почти 
всички фотографски жанрове 
като пейзаж, портрет, архитек-
тура, стрийт, диви животни и 
т.н.
Не смятам, че има перфектна 
снимка, тъй като всеки пре-
чупва кадъра през призмата 
на своите чувства, спомени и 
моментни емоции. По-скоро се 
стремя да правя снимки, които 
да разказват сами за себе си, 
както и да провокират зрите-
ля да създаде своя история за 
мига, който съм уловил.

Какви са целите и мечтите ти в 
професионален план?
Да пътешествам на нови и не-
познати места, както и да пре-
дам знанията и уменията си на 
повече хора.

А мечтите ти като ботевист?
Разбира се, час по-скоро да се 
върнем на напълно завърше-
ния стадион „Христо Ботев“ и 
да достигнем поне четвърт-
финал в европейските клубни 
турнири. Ние сме първият бъл-
гарски отбор, който достига до 
този етап и се надявам отново 
да повторим това постижение.
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На 28 септември 2003 г. 
шампионът ЦСКА гос-
тува на Ботев на “Ко-
лежа” пред пълен ста-

дион. „Канарчетата” са в криза 
при управлението на Д.Х., която 
придобива все по-големи раз-
мери. До седмия кръг тимът 
има само една единствена по-
беда в първия кръг срещу Ро-
допа. 

„Армейците” влизат в ролята на 
абсолютен фаворит, а тогава 
разполагат и с едни от най-до-
брите играчи в България. Въ-
преки това Ботев не се предава 
дори и пред съдийските тесли в 
тази среща и записва втория си 
успех от началото на сезона и 
то срещу шампиона! 

Мачът започва логично и в 19-
та минута Христо Янев от фаул 
матира Лилчо Арсов за 0:1. 

Ботев обаче отвръща мигнове-
но и в 21-та минута резултатът 
вече е изравнен. След изпълне-
ние на корнер от страна на Ру-

мен Иванов, топката достига до 
непокрития Мариян Германов, 
който отбелязва за 1:1. 
Домакините правят пълен об-
рат само пет минути по-късно, 
когато Румен Иванов е повален 
от Тодор Янчев в пеналта и съ-
дията отсъжда дузпа за Ботев, 
която Марчо Дафчев превръща 
в гол – 2:1.

В 38-та минута и ЦСКА също по-
лучава дузпа за нарушение на 
Димитър Пашев срещу Евгени 
Йорданов. Наказателният удар 
изпълнява Емил Гъргоров, кой-
то решава да изпълни стил „па-
ненка”, но Лилчо Арсов остава в 
средата на вратата и улавя без 
проблем удара на Бадема. 

В 51-та минута Велизар Дими-
тров прави прословутата си 
дузпа „велизарка”, а Недко Ми-
ленов получава жълт картон. 
Арсов обаче отново е стена 
пред Бадема и спасява и втора-
та му дузпа. 

Всичко в двубоя приключва в 
69-та минута, когато бранители-
те на гостите Гай и Карлос гре-
шат и остават сам срещу врата-
ря Иванов Марчо Дафчев, който 
с хубав удар по земята оконча-
телно „убива армейците” за 3:1. 

В 77-та минута “канарчетата” ос-
тават и с човек по-малко, след 
като Димитър Пашев фаулира 
Родриго Соуса и съдията Цве-
тан Георгиев показа втори жълт 
картон на Пашев и го гони.

В 89-та минута и ЦСКА остава с 
10 човека, след като Жоао Кар-
лос спъва откъсващия се сам 
срещу червения вратар Недко 
Миленов и получава директен 
червен картон. 

ОНЗИ ЛУД, ЛУД МАЧ СРЕЩУ ЦСКА, В КОЙТО 
ЛИЛЧО АРСОВ СПАСИ ДВЕ ДУЗПИ НА БАДЕМА

СРЕЩА С ИСТОРИЯТА

продължава на стр. 5



5

Така Ботев записва страхотна 
победа, а Лилчо Арсов се пре-
връща в един от малкото вра-
тари в българското първенство, 
който улавя две дузпи в един 
мач. 

В края на сезона тимът за съжа-
ление изпада от елита за трети 
път в историята си, а ЦСКА ос-
тава с бронзовите медали. 

Екипът на “Канарче” честити 
50-тия юбилей на Лилчо Арсов 
и му пожелава много здраве, 
щастие и успехи! 

28 септември 2003г. “А” ПФГ 7 
кръг Ботев – ЦСКА 3:1

Стадион: “Христо Ботев”

Голмайстори: 0:1 Христо Янев 
19 мин., 1:1 Мариян Германов 
21 мин. 2:1 Марчо Дафчев 26 
мин. (дузпа), 3:1 Марчо Дафчев 
69 мин.

Изпуснати дузпи: 39 мин. Емил 
Гъргоров– Лилчо Арсов спася-
ва, 52 мин. Емил Гъргоров  – 
Лилчо Арсов спасява

Червени картони: Димитър Па-
шев (Ботев) 77 мин. и Жоао Кар-
лос (ЦСКА) 89 мин. 

Ботев:  Лилчо Арсов, Мариян 
Германов, Георги Иванов, Стоян 
Терзиев, Димитър Пашев, Йон-
ко Неделчев  (Милен Кунчев 
85 мин.), Иван Караманов, Не-
дко Миленов, Марчо Дафчев, 
Стефан Костадинов (Васил Ва-
силев 79 мин.), Румен Иванов  
(Даниел Божков 88 мин.)

Старши треньор: Ясен Петров

ЦСКА: Ивайло Иванов, Йор-
дан Тодоров (Родриго Соуса 60 
мин.),, Жоао Карлос , Ибрахима 
Гай, Алтин Хаджи, Тодор Янчев, 
Велизар Димитров, Леонар-
до Лима (Жоао Брито 46 мин.), 
Емил Гъргоров, Христо Янев, 
Евгени Йорданов 

Старши треньор: Стойчо Мла-
денов

В материала е използвана ин-
формация от fccska.com.

Прочутата творба “Да отидеш 
на мач” на Лорънс Стивън Ло-
ури беше продадена за 7,8 млн. 
британски лири. 

Картината е купена от музея в 
Салфорд, близо до Манчестър, 
който е посветен на художника, 
с помощта на дарение от бла-
готворителната фондация на 
семейство Лоу. Тя е на британ-
ския финансист Андрю Лоу и 
съпругата му Зои. 
На творбата от 1953 г. са изо-
бразени характерните за худож-
ника фигури като кибритени 

клечки, които вървят към ста-
диона.
Купена е за 6,6 млн. лири, но с 
комисионите цената става 7,8 
млн. лири.
Картината, оценена от Christie’s  
на 5-8 милиона лири, е обявена 
за продажба от Фондацията на 
Асоциацията на професионал-
ните футболисти, която я придо-
бива през 1999 г. за малко под 2 
милиона лири. През септември 
фондацията обоснова продаж-
бата ѝ с факта, че “няма гаран-
тиран доход”. 
Продажбата на известната кар-

тина породи опасения дали ще 
остане достъпна. Кметът на 
Салфорд Пол Денет настоя за 
временна забрана на нейното 
изнасяне. 

ПРОЧУТАТА ТВОРБА “ДА ОТИДЕШ НА МАЧ” НА ЛОРЪНС СТИВЪН 
ЛОУРИ БЕШЕ ПРОДАДЕНА ЗА 7,8 МЛН. БРИТАНСКИ ЛИРИ

ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ

FUN CORNER

продължава на стр. 5

продължение от стр. 4

Когато няма козирка
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Можете да подкрепите издаването на бюлетин Канарче или другите иници-
ативи на Сдружение ПФК „Ботев“ с дарение на банковата ни сметка:
IBAN: BG57TEXI95451004018000
BIC: TEXIBGSF

Бюлетин Канарче е издание на Сдружение ПФК Ботев. Сдружението е юридиче-
ско 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

Година Кръг Съперник Резултат
2001 1/16 Стефанел Дупница - Ботев Пд 1:5
2002 1/16 Струмска слава - Ботев Пд 2:4
2003 1/16 Македонска слава - Ботев Пд 0:0 и 3:2
2004 1/16 Белите орли - Ботев Пд 0:2 и 0:3
2005 1/16 Ботев Пд - Академик Свищов 5:0
2006 1/32 Ботев Пд - Вихрен Сандански 0:0 /3:4 с дузпи/
2007 1/16 Марица Пд - Ботев Пд 1:2
2008 1/16 Нафтекс Бс - Ботев Пд 0:1
2009 1/16 Литекс Лч - Ботев Пд 2:0
2010 1/16 Локомотив Сф - Ботев Пд 2:1
2011 междуобластен финал Ботев Пд - Димитровград 2:2 /3:4 с дузпи/
2012 1/16 Ботев Пд - Ботев Враца 1:0
2013 1/16 Ботев Пд - Евроколеж Пловдив 6:1 и 3:0
2014 1/16 Ботев Пд - Нефтохимик Бс 6:0 и 3:0
2015 1/16 Локомотив Мездра - Ботев Пд 0:4
2016 1/16 Септември Симитли - Ботев Пд 0:4
2017 1/16 Пирин (Гоце Делчев) - Ботев Пд 3:6
2018 1/16 Локомотив ГО - Ботев Пд 1:3
2019 1/16 ЦСКА 1948 - Ботев Пд 1:4
2020 1/16 Миньор Пк - Ботев Пд 1:2
2021 1/16 Оборище - Ботев Пд 0:4
2022 1/16 Eтър - Ботев Пд 1:0 след продължение
2023 1/16 Черноморец Балчик - Ботев Пд ??:??

Ето и всички мачове на Ботев в началния етап на надпреварата:

продължение от стр. 1


