Официален личен сайт на Цветан Василев

Професионален футболен клуб „Ботев Пловдив“

„Ботев Пловдив“ е футболен клуб с верни привърженици, който се конкурира с най-добрите
български отбори в „А“ група на футболното ни първенство. Само допреди 2-3 години той
беше изпаднал във „В“ група, управляваше се от сдружение на фенове и имаше финансови
проблеми, които изглеждаха нерешими. Как се случи трансформацията?

Светлите времена за отбора настъпват, когато Цветан Василев решава да подаде ръка и
превръща професионален футболен клуб „Ботев“ в акционерно дружество. Банкерът
придобива 90% от активите на ПФК „Ботев Пловдив“ АД, а 10% остават собственост на
феновете. Междувременно „Ботев Пловдив“ подобрява играта си и преминава в „Б“ група.

Освен че гарантира финансовото спокойствие на отбора, банкерът веднага започва да
инвестира в развитието на детско-юношеската школа на „Ботев Пловдив“ и в ремонт на
стадион „Христо Ботев“. Амбицията на Цветан Василев е в близко бъдеще стадионът да
отговаря на изискванията за лиценз за УЕФА.

С играчите се подписват професионални договори, а заплатите на треньорите са увеличени.
Децата, които дотогава плащат месечни такси, за да тренират, се освобождават от това
задължение. Ръководството на клуба подписва договор с 3 близки до Пловдив села, за да се
ползват подходящи терени за база на детско-юношеската школа.

За първи път Цветан Василев се представя лично пред феновете на клуба на коледното
тържество, организирано от сдружение ПФК „Ботев“, в края на 2011 г.

„Реших да инвестирам в „Ботев“ заради историята и невероятната публика, която не
престана да подкрепя своя отбор в най-тежките му години. Голямото желание на всички ни е
да видим „Ботев“ отново в елита на българския футбол навръх стогодишния юбилей. През
следващата година ни предстои много, много работа“, казва Василев, цитиран от официалния

сайт на клуба botevplovdiv.bg.

През март 2012 г. хиляди привърженици на „Ботев Пловдив“ празнуват на централния
площад в Пловдив 100-годишнината от основаването на клуба. В Градската художествена зала
е открита изложба на трофеи и отличия на отбора и неговите футболисти през годините.
Собственикът Цветан Василев награждава с почетни знаци отличени ветерани на „Ботев“.

В преследване на поставената цел — отборът да играе в „А“ група, следват треньорски
промени, а инвестициите в базата на клуба се увеличават. Одобрен е работен проект на
стойност 8,5 млн. лева за изграждане на спортно-възстановителен център в Коматево, който
да се ползва от представителния тим и цялата школа на „Ботев Пловдив“. Изискването по
концесионния договор за терена в пловдивския квартал е за двойно по-малка сума — 4,7 млн.
лева.

Супермодерният център ще се разполага на площ от 66 034 кв.м. Той включва 5 футболни
терена, многофункционална спортна площадка, писта, спортно-възстановителен център,
паркинг, трибуна с 2000 седящи места и други обекти.

„Ботев Пловдив“ продължава своя възход и в края на май 2012 г. след бараж и победа над
„Спортист“ (Своге) заслужено влиза в „А“ група. Цветан Василев е изпълнил обещанието,
дадено пред феновете — за 100-годишнината на клуба „Ботев Пловдив“ е в елита!

„Много благодаря на момчетата, на спортно-техническия щаб, на публиката и на всички,
които днес ни правят щастливи. „Ботев“ е марка в българския футбол и беше редно да се
завърнем в „А“ група. Труден път, сложен, но важното е, че успяхме. Този успех днес няма да
е последен за клуба ни, тепърва ще печелим. „Ботев“ е обречен на успехи!“, казва Василев,
цитиран от радио „Пловдив“, и кани пловдивчани да отпразнуват победата на площад
„Централен“ в града.

В началото на 2013 г. старши треньор на отбора става Станимир Стоилов. В следващите
няколко месеца под негово ръководство „Ботев Пловдив“ побеждава в срещи дългогодишни
лидери в „А“ група като „Левски“ и „Литекс“.

По случай 100-годишнината на клуба и по инициатива на Цветан Василев легендарните
британски изпълнители от „Deep Purple“ са поканени да изнесат концерт в Пловдив. На 3 юни
2013 г. на стадион „Христо Ботев“ групата прави грандиозно шоу, което завършва със заря и с
възторжени песни в прослава на отбора от агитката на „Ботев Пловдив“.

Отборът се класира на четвърто място във футболното първенство на България.
Непосредствено преди тегленето на жребия за евротурнирите 2013/2014 г. ЦСКА, който е на
трето място, се отказва от участие в „Лига Европа“.

Така „Ботев Пловдив“ получава шанс да заеме мястото на ЦСКА в престижния турнир и
доказва, че го заслужава. Отборът поставя рекорд в своята история — изиграва 6 поредни
мача в европейски турнири без загуба. Първо отстранява казахстанския „Астана“ с общ
резултат 6:0 (като гост побеждава с 1:0, а като домакин — с 5:0), след това надиграва
„Зрински“ (Мостар) с общ резултат 3:1 (1:1 като гост и 2:0 като домакин) и два пъти завършва
с равен резултат срещу германския „Щутгарт“ (1:1 в домакински мач и 0:0 като гост).

Проектът „Ботев Пловдив“ е дългосрочен, а успехите са резултат от следването на ясна
програма. Цветан Василев го доказва, като продължава да контролира целия процес — от
привличането на добри футболисти и треньори до развитието на собствената школа на „Ботев
Пловдив“, изграждането на база в Коматево и инвестиции в основния стадион „Христо Ботев“.

Срокът, който Община Пловдив определя за завършване на базата в Коматево при
подписването на концесионния договор, е 3 години. Добрата организация, ентусиазмът от
възхода на „Ботев Пловдив“ и амбицията на Цветан Василев да създаде максимално добри
условия за развитие на отбора ускоряват проекта и той е осъществен само за 15 месеца. На 18
септември 2013 г. в Коматево е открито най-модерното спортно съоръжение в България.
Комплексът включва 5 футболни терена с осветление, трибуна с 2000 седящи места,
многофункционална спортна площадка, писта, пясъчник, възстановителен център с басейни и
джакузита, хотелска част, ресторант, търговски център и паркинг.

„Новата база означава, че в „Ботев“ моделът на изграждане на отбора е различен от този,
който масово използват другите отбори“, казва Цветан Василев в интервю за sporta.bg при
откриването и допълва: „Тя показва дългосрочния план на този проект и е необходимата
стъпка в това направление. Неслучайно тя дори изпревари като историческо време
изграждането на новия стадион, от който, разбира се, и отборът, и обществеността се
нуждаят и се надявам да го постигнем в кратко време. Според мен тя ще даде възможност за
директно сравняване на нашия отбор и нашия футбол с най-добрите образци в Европа“.

Междувременно футболният клуб получава стадион „Христо Ботев“ на концесия за 35
години. Минималната инвестиция, която изискват от общината, е 14 млн. лева, но плановете
на Цветан Василев за пореден път са по-амбициозни — той решава да вложи около 20 млн.
лева, така че новият стадион да може да приема мачове от европейските клубни турнири и на
националните отбори. Въпреки че срокът за реконструкцията е до края на 2016 г., очаква се
стадионът да бъде готов с две години по-рано — в края на 2014 г., а капацитетът му да е 18
000 души.

Банкерът подчертава, че проектът „Ботев“ е дългосрочен и няма да се преследва титлата

на всяка цена, и продължава последователно да реализира плановете си, като създава всички
условия за изграждането на отбор от европейска класа.

ДРУГИТЕ ЗА ПРОЕКТА „БОТЕВ ПЛОВДИВ“:

Стефка Костадинова пред вестник „7 дни спорт“:
„Десетки футболни легенди са тръгнали към славата от стадион „Христо Ботев“. Затова
чест прави на банкер като Цветан Василев, че подаде ръка на футбола, че върна хората на
стадиона“.

Футболната легенда Георги Славков в интервю за агенция „Блиц“:
„В „Ботев“ сега се работи напълно професионално, на широк фронт. Там шефът Цветан
Василев е идеален пример за собственик на клуб“.

Вестник „Преса“:
„След чистилището на аматьорския футбол днес „Ботев“ е съществен фактор в елита, а със
собственик като Цветан Василев и треньор като Станимир Стоилов афишира сериозни амбиции
в дългосрочен план“.

Изпълнителният директор на ЦСКА Георги Илиев — Майкъла в интервю за вестник
„Стандарт“:
„Свалям шапка на Цветан Василев в „Ботев“. Хвърли 10-12 млн. лева, за да направи нещо.
Това е пътят. Защото и след 10 години да отидеш в „Ботев“, построеното ще е останало. То е
по-важно от една титла“.

Вестник „7 дни спорт“, автор: Илиян Радков:
„Изгнанието на „Ботев“ свърши! От днес започва истинското светло бъдеще на клуба, за
което многобройните фенове на „канарчетата“ мечтаеха. „Ботев“ се възроди и показа на
всички клубове у нас какво се прави, за да тръгне клубът нагоре, и се завърна в елита
по-силен и всяващ страх у съперниците още преди официалните двубои. Финансовият рай и
правилната стратегия за развитието на клуба след поемането на издръжката от банкера
Цветан Василев накараха привържениците да мечтаят, че отборът на сърцето им скоро отново
ще стъпи на върха в българския футбол“.

Обзор на футболния полусезон в интернет портала football24.bg, автор: Веселин

Георгиев:
„Ботев“ успя да се завърне там, където винаги е било неговото място — в „А“ група.
„Канарчетата“ тръгнаха по дългия си път от Югоизточната „В“ група, преминаха през „Б“
група, за да се превърнат във фаворит за титлата в „А“. Инвестициите на Цветан Василев
спомогнаха тази мечта да стане реалност“.

Феновете на Ботев Пловдив в обръщение на сайта bultras.com:
„Успяхме да привлечем зад жълто-черната идея един достоен човек в лицето на Цветан
Василев да инвестира в нашия клуб, в нашия град и в нашите деца“.

В спортен анализ на сайта webcafe.bg, автор: Дидро:
„Спасителите от КТБ върнаха отбора в елита, а на стадиона и около него кипи работа.
„Ботев“ е свеж пример сред събратята си „спасени удавници“. Дано така да продължават
нещата там“.

В коментар за сайта sportal.bg, автор: Бисер Тошев:
„Ето как рано или късно нещата се подреждат и всичко върви по ноти, когато един клуб
работи в перспектива и има силно желание да се развива. И разбира се, не на последно място
амбициозен собственик, който разполага и най-вече е готов да заделя сериозни средства.
Естествено че става дума за Ботев (Пловдив) и Цветан Василев, който в настоящия момент е
един от малкото сериозни инвеститори в родния футбол“.

