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Преди 60 години Колежа се пукаше по шевовете 
за мача с Атлетико Мадрид (стр.3)

Бакалов: Почти 90% от мачовете играхме пред 
пълни стадиони (стр.4)

Топ постиженията на Ботев през годините (стр.7)

Една дълго чакана победа пред 20 000 на Колежа
(стр.2)

“В епоха на хартиени и електронни бюлетини, 
изпълнени с имена на глупци и мафиотски 
организации, бюлетин “Канарче” винаги е бил 
алтернатива, на която млади и стари могат 
да разчитат за нещо отвъд злободневната 
посредственост. Дано в поздрава за брой 
№100 действителността е станала по-уютна 
и бюлетинът да не изпъква чак толкова над 
нея, без да губи от нивото си. И да се чете от 
хиляди на нов стадион”.

             - С.П., НеНовините

Поздравителен адрес по случай брой 50 на 
бюлетин „Канарче“.
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НАШИЯТ ДОМ

ЕДНА ДЪЛГО ЧАКАНА ПОБЕДА 
ПРЕД 20 000 НА КОЛЕЖА

Е     кипът на “Канарче” про-
дължава да припомня зна-
менити сблъсъци на Ботев 

на Колежа. Ще продължим да 
го правим до завръщането на 
клуба в своя дом. 

През сезон 2012-2013 Ботев се 
е завърнал в елита след тежки 
премеждия, свързани с упра-
влението на Д.Х., преминаване 
през Трета и Втора лига. През 
втория полусезон „канарчетата” 
приемат Левски, а бултрасите 
чакат с нетърпение тази среща, 
защото Ботев няма успех над 
сините като домакин от 1997 г. 
Еуфорията е голяма и съвсем 
логично Колежа е пълен до кра-
ен предел, а 20 000 зрители из-
пълват стадиона. 

Атмосферата е страхотна, а хо-
реографията е запомняща се и 
една от най-добрите за всички 
времена.

Във въпросния сезон Левски се 
е устремил към титлата и води 
битка с Лудогорец за трофея. 
Ботев пък е в борбата за меда-
лите и за място в евротурнири-
те. 

Пловдивчани категорично на-
диграват своя съперник и пече-
лят с 2:0 на 9 март 2013 г. в пър-
вото си домакинство за втория 
полусезон. 

Двубоят не преминава и без ин-
циденти, а малко преди първия 
гол на Ботев бултрасите и фе-
новете на Левски се замерят с 
предмети, бомбички, ракети и 
димки. 

Ботев тръгва вихрено и в 28-та 
минута резултатът е открит. Бо-
рис Галчев центрира от корнер, 
а Бобан Грънчаров с глава заси-
ча центрирането – 1:0 за Ботев, 
а Колежа изригва.

Второто полувреме бултрасите 
отново започват със страхотна 
хореография, образувайки бъл-
гарското знаме. 

Борис Галчев е близо до това да 
вкара втори гол, но ударът му от 
фаул среща напречната греда.
В 64-та минута идва и един от 
най-вълшебните мигове на Ко-
лежа. Мариян Огнянов подава 
към Тодор Неделев, който виж-
да непокрития Иван Цветков, 
Неделев пуска страхотен пас 
към Цветков, топката тупка 
веднъж, а при второто тупкане 
нападателят на Ботев я намира 
от воле и разстрелва Пламен 
Илиев. Магическият гол хвърля 
бултрасите в екстаз, а канарче-
тата повеждат с 2:0. 

Така 16-годишната прокоба 
свършва и „жълто-черните” за-

писват първи успех над Левски 
от 1997 г. Той е постигнат по ка-
тегоричен начин, а до края на 
сезона Левски губи само още 
два пъти, което прави победата 
още по-ценна. 

В края на сезона “сините” губят 
титлата, след като Димитър Ве-
залов си отбелязва автогол сре-
щу Славия в решителната сре-
ща на Герена – 1:1, а Лудогорец 
бие Монтана и става шампион с 
една точка преднина.

Ботев остава четвърти с 60 точ-
ки и след изваждането на ЦСКА 
от евротурнирите се завръща в 
Лига Европа след дълго отсъст-
вие
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ПРЕДИ 60 ГОДИНИ КОЛЕЖА СЕ ПУКАШЕ 
ПО ШЕВОВЕТЕ ЗА МАЧА С АТЛЕТИКО

МАДРИД

Н а 27 февруари се навър-
шиха точно 60 години от 
най-посетения мач на 

стадион “Христо Ботев”. На 27 
февруари 1963 г. Ботев посреща 
испанския гранд Атлетико Мад-
рид в първи двубой от четвърт-
финалите в турнира за Купата на 
носители на купи. 

Двубоят се играе пред 40 000 
зрители на Колежа, а хората, 
които не успяват да влязат на 
стадиона, се 
катерят по дър-
вета и блокове 
около него. Това 
е най-посете-
ният мач на Ко-
лежа за всички 
времена. 

През сезон 
1962-1963 Бо-
тев дебютира в 
европейските 
клубни турнири, 
след като пред-
ния сезон пече-
ли Купата на Съветската армия, 
тогава равносилна на Купа на 
България, и си осигурява квота 
за турнира Купа на носителите 
на купи.

Походът на канарчетата е стра-
хотен и започва с отстранява-
нето на румънския Стяуа с общ 
резултат 7:4, след това е отстра-
нен и ирландския Шамроук Ро-
увърс с общ резултат 5:0. 
Така Ботев достига до четвърт-
финалите в турнира, а това и до 
днес е най-доброто класиране в 
евротурнирите на пловдивчани. 
„В първия мач в Пловдив пред 

40 000 зрители канарчетата за-
почват вихрено и Стоичко Пе-
шев открива резултата в 16-та 
минута. Рамиро все пак успя-
ва да изравни в 74-та минута и 
така завършва и двубоят – 1:1. 
В реванша в Мадрид Ботев губи 
с 0:4 след попадения на Родри-
гес, Колар и Чузо на два пъти. 

„Атлетико Мадрид е отбор го-
лям! Мачът с Атлетико беше фев-
руари – много студено беше! От 

„Тримонциум“ целият квартал 
беше блокиран и пускаха само 
ако имаш билет. Обядът беше 
в ресторанта на хотел „Тримон-
циум“. Масите на двата отбора 
бяха една до друга. И Атлетико 
на обяд – по една чаша вино, а 
ние се чудим как така пият пре-
ди мача! Това съм го запомнил. 
А то било полезно…“, се връща 
в спомените си легендата Иван 
Занев пред „Канарче“. 

„Вечерта преди мача в Испания 
в един голям ресторант вечеря-
ме пак двата отбора. И футбо-
листите на Атлетико като започ-

наха да идват с луксозните си 
коли, ние – „Бай Ганьо в Европа“ 
гледаме само и се чудим къде 
се намираме. Ние не бяхме лош 
отбор, не бяхме лоши футболи-
сти, но нямахме самочувствие“, 
добавя Занев в днешно време. 
„Е, нека си пожелаем по-голямо 
самочувствие, разбира се, със 
съответното покритие, пълно 
себераздаване на терена и едно 
незабравимо европейско лято 
(и есен, и зима..) и много пози-

тивни емоции за 
всички     жълто- 
черни фенове“, 
пожелава леген-
дата. И наисти-
на – днес, 60 го-
дини по-късно и 
10 години извън 
Колежа, Ботев 
копнее да се за-
върне там, къде-
то му е мястото! 

Ботев – Атле-
тико Мадрид 
1:1 – четвърт-

финал, КНК, първи мач. Ста-
дион: „Христо Ботев” – 40 000 
зрители 

Ботев: Георги Найденов, Рай-
но Панайотов, Георги Чакъров, 
Виден Апостолов, Георги Раз-
ложки, Райко Стойнов, Георги 
Попов, Георги Харалампиев, Ге-
орги Аспарухов, Стоичко Пешев, 
Динко Дерменджиев
 
Атлетико Мадрид: Мадинабей-
тя, Ривийа, Грифа, Родригес, Ра-
миро, Глариа, Мигел Хонес, Аде-
лардо, Чуцо, Мендонка, Енрике 
Койар
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БАКАЛОВ: ПОЧТИ 90% ОТ МАЧОВЕТЕ 
ИГРАХМЕ ПРЕД ПЪЛНИ СТАДИОНИ

М арин Бакалов е една от най-големите легенди на Ботев. От 
1980 до 1999г. играе за отбора с различни прекъсвания. 
Освен за Ботев е играл още за ЦСКА, португалския Шавеш, 

пловдивските Спартак и Марица, както и Олимпик Тетевен. С 353 
мача в елита за Ботев се нарежда четвърти в класацията за игра-
чите с най-много мачове за Ботев в А група (статистика за топ по-
стиженията на играчите през годините - стр. 7). С клуба е носител 
на Купата на Съветската армия през 1981г. сребърен медалист от 
1986, също така е 8 пъти бронзов медалист с Ботев - 1981, 1983, 
1985, 1987, 1988, 1993, 1994 и 1995 г. 
Дълги години е рекордьор по мачове в родния ни елит с 454 срещи 
и държи рекорда в периода 1999г. – 2019г., когато той е подобрен 
от Георги Илиев. 
След края на кариерата си е бил на различни постове в Ботев вклю-
чително -  президент, изпълнителен директор, старши треньор. 
Водил е още отборите на Черноморец Бургас и Спартак Пловдив. 
Работил е в школата на Ботев 2002, а в момента е част от школата 
на Футболна академия Пловдив

Господин Бакалов, Вие сте про-
дукт на школата на Ботев. Влизате 
в състава в един период, в който 
има изключително силни играчи. 
 
Влизането ми в отбора не се слу-
чи изведнъж и това си беше тра-
диция. То започна още от 10 клас. 
Динко Дерменджиев – Чико беше 
треньор тогава и започна да ме 
взима за мачове за Купата. Посте-
пенно играех по едно полувреме, а 
после и по цял мач. Всяка седми-
ца юношите имахме двустранни 
игри с първия отбор. Ние с първия 
отбор се познавахме достатъчно 
добре и те ни приемаха като едно 
семейство. Влизането стана по ес-
тествен път, а обстановката беше 
позната за нас. Футболистите от 
първия отбор ни познаваха доста-
тъчно и като качества. Много хора 
минаха, но малко се задържаха. 
Това, което каза Чико на първата 
тренировка, която направихме с 
първия отбор, беше да си напра-
вим сметка как ще тренираме, как 
ще работим и как ще живеем. В 
този отбор трябва да стане чудо, 

за да влезете да играете, ни каза. 
Така и стана - с много усилия и 
много работа успях да вляза в от-
бора. В него бяха играчи като Сашо 
Иванов, Атанас Гаръбски, Ангел 
Калбуров, Петър Зехтински, Георги 
Славков и много други. Плеяда от 
много големи футболисти. За нас 
те бяха като икони и към тях има-
хме голям респект. Тогава това 
беше ноухауто на Ботев - 99% в от-
бора бяхме юноши на клуба.

По това време и А група е изклю-
чително силна. 
 
Всички отбори имаха добри шко-
ли. Изключвам Левски и ЦСКА, 
защото и тогава двата тима мо-
жеха да вземат всеки играч, който 
пожелаят. Берое, Сливен, Черно 
море, Черноморец, Спартак Пле-
вен. Отборите бяха силни и публи-
ката и градовете държаха много 
на отборите си. Защото бяха мест-
ни момчета и все пак това е функ-
цията на футбола - човек да отиде 
да се разтовари. Бяха добри годи-
ни за футбола.

 
Играете пред пълни стадиони. Раз-
кажете ни за този период, в който 
стадионите бяха винаги пълни? 
 
Почти 90% от мачовете играхме 
пред пълни стадиони. Усещането е 
несравнимо. На стадион “9 септем-
ври” тогава играхме срещу Левски. 
Така се случи, че Георги Славков 
беше опериран от апендицит, Пе-
тър Зехтински имаше проблем с 
коляното и трябваше да влизаме 
двама играчи, които рядко играех-
ме – единият бях аз, а другият - Пе-
тър Димитров. През 1981 г. пред 55 
000 зрители беше нещо уникално. 
Първата ми мисъл, която ми мина 
през главата, беше, че Левски от-
тук няма да си тръгнат непобеде-
ни (б.а. – Ботев побеждава с 2:0). 
Най-големите мачове в Пловдив 
бяха с Левски, ЦСКА, Локомотив, 
но Левски и ЦСКА се чакаха с ог-
ромен интерес.
 
Участвате и в много знаменити 
мачове в евротурнирите…
 
В евротурнирите стана постоянно, 

НАШЕТО ИНТЕРВЮ
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защото ние от 1980-та до 1989-та 
участвахме редовно в европей-
ските турнири. Мачът с Барселона 
през 1981 г. беше много запом-
нящ се. Отидохме в Барселона, а 
бях още в казармата на 19 години. 
Това беше първият ми мач в ев-
ропейските турнири. Така се ока-
за, че отивайки там, трябваше да 
играя. Дерменджиев ме извика и 
ме попита дали съм готов, а аз го 
чаках този момент отдавна. Беше 
уникално усещане и играхме сре-
щу големи футболисти – Шустер, 
Симонсен, Кини – беше отвлечен 
преди мача и това му беше първи-
ят двубой, след като го освободи-
ха. Загубихме, но ние играхме из-
ключително офанзивно – такъв ни 
беше и стилът на игра. Не се затво-
рихме по никакъв начин. До 25-та 
минута имахме 2-3 много чисти по-
ложения. Те ни победиха с опит и 
класа. След това обаче в Пловдив 
победихме с 1:0 със страхотен гол 
на Георги Славков. Усещането е 
уникално. Футболът е за публиката 
и стадионите да се пълнят. Влия-
нието, което има публиката върху 
футболистите, е неописуемо. 
 
През 1997 г. вкарвате гол срещу 
Левски на националния стадион 
и този гол се оказа последен дос-
та дълги години за победа срещу 
Левски въобще. Краят на тази се-
рия приключва през 2013 г. с ус-
пех с 2:0 в Пловдив и победа сре-
щу “сините” в София през 2021 г. 
- успех с 2:1.
 
Тази година, която победихме Лев-
ски в София, беше много трудна за 
Ботев. Аз се върнах в Ботев през 
пролетта, а преди това бях в Ма-
рица. Ботев беше на последното 
място. Всяка точка беше изклю-
чително важна. Три кръга пре-
ди края трябваше да играем със 
Спартак Плевен в изключително 
важен мач за оцеляване. Успяхме 
да победим в Плевен с 2:1 и прак-
тически се спасихме с този мач. 
Успяхме да победим и Локомотив 
София в Пловдив. Отидохме в Со-
фия, направихме силен мач срещу 
Левски. За гола помня, че падна 
след хубаво центриране отдясно, а 

Борето Хвойнев я пропусна умиш-
лено и аз атакувах от задна по-
зиция и вкарах. Основното беше, 
че е срещу Левски, защото срещу 
Левски и ЦСКА мотивацията ни 
беше съвсем друга. За съжаление, 
след това много неща се случиха 
в Ботев през тези 13 години – ера-
та Христолов, несигурност във фи-
нансирането, имаше текучество на 
футболисти. Основното във фут-
бола е да има стабилност в упра-
влението, спокойствие и надграж-
дане. Да има ясна политика и за 
бъдещето. 
 
Защо сега няма толкова пловдив-
ски футболисти, както преди? 
 
Имаше един период, в който клубо-
вете не обръщаха никакво внима-
ние на школата си. В Ботев от 1998 
до 2010-а година школата беше 
абсолютна катастрофа. Децата 
тренираха в Ягодово, Граф Игна-
тиево, Катуница, игрище номер 5 
на Гребната. Това се отрази много. 
След 2010-та година ние направи-
хме база, Лудогорец също, Славия 
също тръгна добре. Пак има фут-
болисти сега, макар и да не са от 
това ниво, което ни се иска, но не се 
налагат тези деца. Всички отбори 
имат различна политика. Славия и 
Септември са единствените, които 
дават път на младите български 
футболисти. За съжаление, Ботев 
избяга много далеч от корените и 
традициите на отбора. През 2000-
та година, когато бях треньор, 99% 
от футболистите бяха пловдивски. 
Средната възраст беше 21,5 годи-
ни. Тогава по типично български 
отборът за 5-6 месеца приключи и 
изпадна пак в трудна ситуация. 
 

Бяхте един от стожерите Ботев да 
съществува отново. Да Ви върна 
към една от тези години… 
 
През 2000 г. се случи така, че се 
разделихме с Ботев като треньор. 
Сдружението тогава беше на Хрис-
толов със 7 човека бизнесмени 
от Пловдив. Аз реших да си тръг-
на. Първото ми махане беше през 
1998 г., когато имахме 7 мача без 
загуба. ЦСКА ни биха в края с рико-
шет и мен тогава ме освободиха. 
Не знам дали има такъв случай със 
7 мача без загуба и на осмия мач 
да загубиш от ЦСКА да те освобо-
дят. Върнах се през 2000 г., тогава 
дори бях подписал предварителен 
договор с друг отбор като треньор. 
Буквално от пътя се върнах. Ботев 
нямаха треньор над 20 дни и напра-
вихме отбор, който беше изграден 
основно от пловдивски момчета. 
Имаше провокативни статии във 
вестниците от страна на ръковод-
ството и реших, че няма смисъл да 
си късам нервите. Много пъти съм 
бил канен отново от Христолов да 
се върна, но категорично отказвах. 
През 2008 г. година реших да се 
върна. Отидох с опита си и да да-
дем самочувствие на отбора. Пак 
се получиха нещата, тогава беше 
единственият сезон, в който не 
се борихме за оставане в групата 
при Христолов. В тима бяха Георги 
Христов, Дормушали Саидходжа - 
бяха добри момчета. После пак се 
стигна до раздяла по мое желание, 
защото нещата не бяха такива, ка-
квито ми се иска. След това дойде 
и италианската група. 
Следях събитията - какво се случ-
ва. Бях поканен да учредим Фон-
дация “Бъдеще за Ботев” и така 
разбрахме, че старият клуб „Сдру-
жението“ е на Ботев преди Хрис-
толов. През 2000 г. излезе закон, 
в който клубовете трябваше да 
станат акционерни дружества, а 
до тогава бяха сдружения. Точ-
но Сдружението трябва да свика 
Общо събрание и да се учреди ак-
ционерното дружество. Това не 
го е направил Христолов навре-
мето. Това нещо е невъзможно в 
днешно време. Активирахме това 
Сдружение, което си е истинско-
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то. Събрахме всички документи от 
съда с адвокат Георги Нестеров и 
го активирахме. През 2010 г. се съ-
брахме на среща и хората се бяха 
притеснили. Тогава се предложи 
да се учреди нов клуб Ботев 2010 и 
да се търси финансиране. Ако това 
се беше случило, не виждам исто-
рията как щеше да ни прости. Ние 
тогава казахме, че това Сдружение 
съществува и се обединихме око-
ло идеята да работим за тази цел. 
Търсихме пътища откъде можем 
да стартираме. 
Тогава искахме да стартираме от 
Б група, но не ни беше позволено. 
Съвсем скоро ми попадна един до-
кумент, в който пише, че сме при-
ети да участваме в Югоизточна В 
група на 10 август 2010, а първен-
ството започваше на 20-и. Имаше 
един срок, който ако пропуснем, 
трябваше да започнем от окръж-
ните групи. Успяхме въпреки всич-
ко с много голяма енергия от всич-
ки. Радваха се всички, че нещата 
се получиха тогава. Надявам се 
никога да не се връщаме в такава 
изходна позиция. Трябва да има 
по-сериозен натиск и контрол вър-
ху хората, които финансират клуба. 
Имахме нула задължения, с голям 
капитал от фенска маса, клубна 
база, която беше построена. Клу-
бът не започва от някакви хора, 
които си мислят, че започва от тях. 
Феновете ни са взискателни, искат 
много, но и те трябва да си знаят 
мястото. Сега ще бъде много труд-
но, ако нещо подобно се случи.
 
Кои са най-запомнящите моменти 
като треньор и ръководител в клу-
ба? 

Като ръководител незабравима 
емоция бе преминаването от В до 
А група. Имаше по 4-5 хиляди фе-
нове при гостувания. Спомям си 
един мач със Созопол, който иг-
рахме в Царево. Оградата пада, 
полицията тръгва, а феновете хва-
щат оградата и си я държат с ръце, 
за да не се стигне до наказание. 
Така трябва да се подкрепя клуба 
и да мислят феновете - да няма на-
казание на отбора си. Построява-
нето на базата в Коматево също 

беше хубав момент. 

В последните дни се случиха тру-
сове в Ботев. Тодор Неделев вече 
не е част от клуба, има постоянни 
драми около стадиона.

Тошко е приемственик и последо-
вател все едно на нашето поколе-
ние. Той постепенно навлезе в пър-
вия отбор, както ние го правихме. 
Той е продукт на школата Ботев 
2002, аз бях там доста години още 
от създаването на школата. Анд-
рей Павлов беше голям ботевист и 
той я създаде. Той помагаше много 
на Ботев и изигра страхотна роля в 
изграждането на Тошко и като фут-
болист, и като човек. Той го беше 
приел като собствено дете и му 
даваше много съвети. Помагаше 
много на него и неговото семей-
ство. Постепенно той израстваше 
заедно с отбора през Б група, по-
сле А. Наистина е ботевист в душа-
та си. Какво се е случило, не мога 
да каже категорично. Може би се 
е почувствал неуважен от клуба с 
договора му, който изтича, а не му 
се предлага нов. 
Голяма грешка е ръководството да 
не го задържи, защото той е един-
ственият, който дава усещането 
и духа, който го е имало в Ботев. 
Връзката между фенове и Тошко 
е много голяма. Той беше един 
от любимците им и много нестан-
дартен футболист. Това винаги е 
било характерно за нашия клуб 
- да имаме футболисти от такава 
класа. Няма да е лесно, защото 
още с връщането от подготовката 
се продадоха трима футболисти. 
Нещо, което не знам как се случва 
и защо се случва. Махаш основни 
футболисти точно след подготов-
ка. Трябва време за напасване на 
нови играчи. Нещата  изглеждат 
тревожно. Има може би реванши-
зъм, но на кого се прави напук… 
Още едно момче, което е израс-
нало с идеята Ботев, вече не е в 
клуба. Той можеше да даде много. 
Все пак сме на такава позиция в 
класирането, която е много риско-
вана. 
За стадиона не ми се говори. Там 
10 години – лъжи, спиране. Посто-

янно се маха техника. Аз не раз-
бирам защо с държавни пари при 
една сериозна организация, кон-
трол инвеститорски, актуване - до 
сега трябваше да сме готови със 
стадиона. Жалко е това, което се 
случва. Хората се отчайват с по-
добни неща. Преди на домакински 
мачове се стичаха отвсякъде хора 
да гледат. Дано все пак да стане 
стадионът, защото отборът трябва 
да си играе там, където му е мяс-
тото. На Коматево отборът губи 
много. 

В навечерието сме на 111-та го-
дишнина на клуба. Какво бихте 
пожелали на феновете и на клуба?
 
Пожелавам отборът да си влезе 
в това темпо и русло, което му се 
полага като традиции. Да има ста-
билност в управлението, финан-
сирането и да се опитат да вър-
нат тази традиция, която колкото 
и да е трудно, трябва да я има, за 
да може школата да се активира. 
Конкуренцията е много голяма, 
знаем, че не е лесно, но това е 
един шанс на младите да реали-
зират потенциала си. Дано стади-
онът да стане по-бързо, защото е 
важно от гледна точка на посеща-
емостта. Без публика няма как да 
се случат нещата. Едно е да имаш 
2000 зрители, друго е да имаш 20 
000. Атмосферата е съвсем раз-
лична. Щом отбори като Славия и 
Септември могат да играят с 90% 
българи, така и Ботев може. Има 
футболисти, въпросът е да се избе-
рат правилните, а чужденците да 
са класни
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Топ 10 играчите с най-много голове за Ботев в елита
1 Динко Дерменджиев 194
2 Костадин Костадинов 106
3 Атанас Пашев 100
4 Антим Пехливанов 89
5 Иван Сотиров 86
6 Георги Попов 83
7 Добрин Ненов 76
8 Борис Хвойнев 75
9 Тодор Неделев 69
10 Георги Славков 61

Топ 10 на чужденците с най-много мачове за 
Ботев във всички турнири

1            Томаш Иршак 106
2            Адам Стаховяк  97
3=            Фелипе Бризола  71
3=            Джонатан Перейра 71
5            Емануел Току 70
6            Реда Рабей 65
7=            Вандер Виейра 63

7=            Па Конате 63
9            Фернандо Виана 57
10=            Даниел Кайзер 55
10=            Бобан Грънчаров 55
10=            Сивард Спрокел 55

Голмайстори на Ботев в елита
1960-1961 Иван Сотиров 20 гола
1974-1975 Иван Притъргов 20 гола
1980-1981 Георги Славков 31 гола
1982-1983 Антим Пехливанов 20 гола
1985-1986 Атанас Пашев 30 гола
2007-2008 Георги Христов 19 гола

Петте най-големи победи в А група
1 14 август 1965 г. Ботев – Марек 9:0 
2= 1 септември 1984 г. Ботев – Черноморец 8:0 
2= 9 юни 1985 г. Ботев – Миньор Перник 8:0 
4 22 декември 1985 г. Ботев – Берое 8:1 
5 19 май 1984 г. Ботев – Беласица 7:0 

Петте най-големи победи в евротурнирите
1 1986-1987 

Купа на УЕФА
Ботев – Хибърниънс Малта 8:0

2= 2013-2014 
Лига Европа 

Ботев – Астана 5:0

2= 1962-1963 
КНК

Ботев – Стяуа 5:1

4= 1962-1963 
КНК

Шамроук Роувърс – Ботев 0:4

4= 1984-1985 
КНК

Ботев – Юнион Люксембург 4:0

4= 2014-2015 
Лига Европа

Ботев – Либертас 4:0

4= 2014-2015 
Лига Европа

Ботев – Бейтар Йерусалим 4:0

Футболисти на Ботев, участвали на Световно 
първенство 

1962 Георги Аспарухов 2 мача
1962 Динко Дерменджиев 2 мача
1966 Динко Дерменджиев 2 мача
1966 Видин Апостолов 0 мача
1970 Динко Дерменджиев 2 мача и 1 гол
1970 Георги Попов 2 мача
1986 Костадин Костадинов 3 мача
1986 Атанас Пашев 1 мач

Топ 10 на чужденците с най-много голове за 
Ботев във всички турнири 

1            Жоао Пауло 25
2            Фернандо Виана 24
3             Aнтоан Бароан  15
4            Луис Педро  14
5=            Омар Косоко 11
5=            Абел Анисе 11
5=            Феребори Доре 11

8=            Вандер Виейра  10
8=            Елвис Ману 10
8=            Ромарио Кортзорг  10

Топ 10 на футболистите с най-много мачове за Ботев в 
елита

1 Динко Дерменджиев 447
2 Виден Апостолов 429
3 Запрян Раков 359
4 Марин Бакалов 353
5= Петър Зехтински 350
5= Костадин Костадинов 350
7 Димитър Младенов 347
8 Славчо Хорозов 341
9 Трифон Пачев 320
10 Георги Попов 309

Заб. Не влизат мачовете от Балканската купа и Интертото
Заб. Статистическите данни са до 9 март 2023 г.

ТОП ПОСТИЖЕНИЯТА НА БОТЕВ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
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