






Армейци,

Походът на ЦСКА в Европа 
продължава. Със сигурност 
тазгодишното участие на 
тима ни в европейските 
клубни турнири ще се помни 
дълго. Отборът ни сътвори 
истински подвиг като 
отстрани цели 4 съперника 
до момента, за да влезе с гръм 
и трясък в групите на Лига 
Европа, редом с най-големите 
отбори на Стария континент. 
Малтийският Сиренс (2:1), БАТЕ 
Борисов (2:0), Б36 Торшавн (3:1) и 

Базел (3:1) преклониха глава пред 
армейците.

ЦСКА отново е там, където 
му е мястото – в група А на 
турнира, заедно с отборите 
на Рома (Италия), Йънг Бойс 
(Швейцария) и Клуж (Румъния). 
Съдбата отреди първият 
двубой от груповата фаза 
на турнира да се играе на 22 
октомври на Националния 
стадион „Васил Левски“, 
а съперник е румънският 
шампион Клуж. Явно това 56-
то участие на ЦСКА в Европа, 

ОТНОВО МАЧ З А  ИС ТОРИЯТА



от 1956-а година досега е 
орисано да бъде изпълнено с 
много адреналин, емоции и 
незабравими мигове. 

Припомняме Ви, че на 21-ви 
октомври 1956-а година тимът 
ни направи своя впечатляващ  
дебют на европейската сцена, 
отново на „Васил Левски“ и 
разгроми тогавашния румънски 
шампион Динамо (Букурещ) с 
8:1. Сега нещата са сходни, но 
и различни. Съперник отново е 
първенецът на северната ни 
съседка, стадионът е същия, 
датата почти идентична, 
остава само да се поздравим с 
нова историческа победа и да 

продължим своята щастлива 
европейска приказка. 

Заради пандемията от 
коронавирус само 30% от 
капацитета на стадиона може 
да бъде зает, но въпреки това 
вярваме, че Вие, нашите верни 
привърженици, отново ще 
бъдете нашия 12-и играч и ще 
ни подкрепяте „до последен дъх 
и с цялото сърце…“! 

Заедно можем всичко! Нека 
приказката продължи...

САМО ЦСКА!



ТОВА Е  К ЛУЖ
Клуж е шесткратен шампион на страната (2008, 2010, 2012, 
2018, 2019,2020 г.). Клубът е основан през 1907 година, но въпреки 
вековната си история отборът никога не е бил сред грандовете 
на румънския футбол и има едва 17 сезона в най-висшата дивизия. 
По-големите си успехи постига в последните 5 години, когато 
става на три пъти шампион и печели три пъти Купата на 
Румъния. През 2008 г. дебютира в групите на Шампионската лига 
и въпреки че завършва на последното четвърто място, успява 
да постигне историческа първа победа срещу Рома с 2:1, а през 
настоящата година двата отбора ще се срещнат още два пъти 
в група А на Лига Европа. През сезони 2010/2011 и 2012/2013 г. отново 
успява да се класира в групите на Шампионската лига. Има и две 
участия в групите на Лига Европа през 2009/2010 и 2019/2020 г. 
Това ще е трето участие на тима в груповата фаза на турнира.



В Р А Т А Р И

34. Кристиан Балгардеан
12. Гжегож Сандомиерски
74. Йонуц Рус
89. Ото Хиндрих

З А Щ И Т Н И Ц И

16. Матео Сушич 
4. Кристиан Манеа
14. Ясмин Латовлевич 
92. Майк Цестор
45. Марио Камора 
13. Денис Чиботариу
55. Пауло Соуса
3. Андрей Бурча

ПОЛУЗАЩИТНИЦИ

37. Михай Бордеяну
94. Каталин Ицу
11. Майкъл Перейра
8. Дамян Джокович
6. Луиш Коимбра
27. Александру Кипчу
28. Овидиу Хобан
10. Чиприян Деак
7. Адриан Паун 
23. Раул Хайдук
18. Валентин Костаче

Н А П А Д А Т Е Л И

9. Билел Омрани 
22. Габриел Дебелюх
77. Якуб Войтуш
99. Марио Рондон

С Т А Р Ш И  Т Р Е Н Ь О Р

Дан Петреску

Основан 1907 г. 
Държава Румъния
Стадион „д-р К. Радулеску“
Капацитет 23 500 души
Президент Йоан Варга
Прозвище „железничари“



Преди по-малко от година ЦСКА привлече в реди-
ците си едно момче което се превърна в изключи-
телно важна фигура в състава и на няколко пъти 
буквално спаси отбора в последните минути на 
мачовете. Дебютира с гол, влизайки като резерва 
и стори същото при първото си участие в евро-
турнирите. Само три минути му бяха необходи-
ми, за да се разпише и във вратата на Базел, под-
печатвайки билета ни за груповата фаза на Лига 
Европа. Така винаги на точното място в точния 
момент Ахмедов се превърна в най-големия жокер 
на ЦСКА. Ето какво сподели той специално за Вас 
- верните армейски привърженици. 

Какво е мнението ти за представянето ни до 
момента и какви са очакванията ти за групова-
та фаза в ЛЕ? 

След като сме в групите имайки 4 победи от 4 
мача, няма как да не сме доволни. Играхме срещу 
сериозни отбори и си заслужихме мястото в Лига 
Европа. Сега обаче трябва да продължим с добро-
то представяне и да защитаваме името и тра-
дициите, които ЦСКА има в Европа. 

Само преди две години дебютира в А група с 
екипа на Дунав. Днес играеш в групите на ЛЕ с 
ЦСКА. Осъзнаваш ли колко бързо се случва всичко 
около теб? 

Да, така е. Определено до момента ми върви в де-
бютите. Наистина всичко във футбола се случ-
ва много бързо, но това е така и в двете посоки. 
Един футболист никога не трябва да се главо-
замайва, нито пък да се отчайва, защото всичко 
може да се промени за минути. Благодарен съм на 
Бог, че през последните години при мен всичко се 
променя само в положителна посока и днес имам 
възможността да играя за ЦСКА на европейската 
сцена. 

ЖОКЕРЪТ АХМЕ ДОВ



До момента основно влизаш като резерва. Как-
во мислиш за тази си роля? 

Приемам всяка една роля, която треньорът ми 
даде. Единственото важно нещо за мен е да по-
магам на отбора. Няма никакво значение по какъв 
начин и за колко минути, просто искам да бъда по-
лезен. Щастлив съм, че до момента се получава и 
се надявам това да продължи. 

За пръв през този сезон в евротурнирите ще 
играем с публика. Колко важно ще бъде това за 
нас? 

Това е много важно за нас. Всички знаем, че подкре-
пата им винаги е била основната сила на отбора. 
Аз и съотборниците ми ще направим всичко по 
силите си, за да се представим достойно и да ги 
накараме да се гордеят.



Бразилският вратар Густаво Бусато акостира 
на „Армията” миналото лято и бързо бързо се 
утвърди като несменяем титуляр под рамката 
на вратата. Още в първите си изяви той демон-
стрира увереност, спокойствие и класа като за-
писа дълга поредица от сухи мрежи. Сега направи 
и своя дебют в евротурнирите, при това с две 
последователни спасени дузпи в първите два 
евросблъсъка, които отвориха пътя пред тима 
ни към груповата фаза на турнира. Какво очаква 
стражът на червените за предстоящите сблъ-
съци в Лига Европа и колко далеч може да стигне 
отборът ни вижте - в следващите редове.

Бусато, ти заключи вратата си, за да отклю-
чиш пътя на ЦСКА към груповата фаза на Лига 
Европа. Какво е усещането след този успех?

- В началото това бе само мечта, но с всеки из-
минал мач видяхме, че можем да вървим напред 
стъпка по стъпка и да превърнем мечтите си в 
реалност. Осъзнаваме добре, че с всяко излизане 
на терена буквално имаме шанса да пишем ис-
торията на клуба, а това е огромна привилегия 
за всеки спортист. Аз давам всичко от себе си, за 
да върша максимално добре своята работа и се 
радвам, че в двубоите до момента се представих 
на висота и помогнах на отбора да се класира за 
групите на Лига Европа. Знам, че това не се е случ-
вало от десет години и това прави успехът още 
по-сладък.

Колко далеч може да стигне нашият отбор в 
турнира?

- Трябва да продължим да играем мач за мач и да 
излизаме във всяка среща за победа. Всеки двубой 
на международната сцена е като финал за нас и 
ако излезем максимално концентрирани и мобили-
зирани, можем да излезем от групата и да играем 
на пролет в директните елиминации на турнира.

С ТРА Ж ЪТ БУС АТО



Какви са очакванията ти за двубоя с Клуж?

- Очаквам труден мач срещу Клуж, подобно на 
всички двубои досега, но ние ще подходим сериоз-
но и ще се подготвим на сто процента. Сигурен 
съм, че имаме сили да се поздравим с още една по-
беда в Европа.

До момента спаси две дузпи, подготвяш ли се по 
някакъв по-специален начин за тях?

-  Аз не мисля само за дузпите, а как да бъда полезен 
на отбора през целия мач. Щастлив съм, ако успея 
да спася дузпа, защото това е плод на голям труд 
и съм готов, ако това се случи – да продължа да 
отразявам изстрели от бялата точка.

Имаш специален ритуал преди всеки мач. Разка-
жи ни малко повече за него.

- Да, така е. Благодаря на Бог преди всяка среща за 
възможността, че мога да участвам в нея. Силно 
вярващ човек съм и считам, че вярата е всичко. 
Без Божията помощ няма как да постигнем успе-
хи.

Стана баща за пръв път и то в България. Какво 
е чувството?

- Чувството е невероятно! Това е още една сбъ-
дната мечта за мен, както тази да играем в гру-
повата фаза на Лига Европа.

Едно послание към феновете за финал.

- Вярвам, че ще ни подкрепят, както само те уме-
ят, с тяхна помощ ще успеем да се поздравим с 
победата и да ги зарадваме отново, защото го за-
служават! Публиката на ЦСКА е номер едно в Бъл-
гария и искам да им благодаря за подкрепата през 
целия сезон.



Португалският атакуващ полузащитник без 
съмнение прави най-силния си сезон с ЦСКА. Апо-
гей на отличните му изяви на терена бе мегас-
блъсъкът на „Санкт Якоб Парк“ срещу Базел. Той се 
появи в игра след като отборът ни изоставаше с 
1:0 и обърна развоя на срещата с две попадения в 
72-та и 88-та минута, като така записа завинаги 
името си в историята на клуба. Португалецът 
има над сто мача с червената фланелка и много 
ключови голове. Ето какво сподели той.

Как оценяваш постигнатото до момента в 
Лига Европа?

- Имахме много трудни мачове. Това, че всичко се 
решаваше в една среща правеше отговорност-
та ни на терена още по-голяма. Но се радвам, че 
успяхме да запишем четири последователни по-
беди и по този начин придобихме още по-голя-
мо самочувствие за предстоящите европейски 
сблъсъци. 

Какви са очакванията ти за тях?

- Ще направим всичко възможно, за да спечелим, 
колкото се може повече мачове в нашата група. 
Знаем, че ще ни бъде много трудно, но ние ще на-
правим всичко по силите си, за да докажем, че ус-
пехът ни до този момент не е случаен.

Имаме ли сили да излезем от групата и да про-
дължим към директните елиминации?

- Ще дадем всичко от себе си, за да се представим 
на високо ниво във всеки мач. А накрая ще броим 
точките. Мисля, че имаме шансове да сме сред 
първите два отбора в крайното класиране на 
група “А”.

ГЕРОЯТ ТИ АГО



В първия мач посрещаме Клуж. Какво да очаква-
ме от този двубой?

- Клуж са много силен отбор, както всички други в 
нашата група, но ние влизаме в срещата с нагла-
сата само и единствено за победа. В съзнанието 
на всички футболисти трябва има увереност и 
вяра в крайния успех.

Изигра над сто мача с червената фланелка във 
всички турнири. Кой от тях ще запомниш зави-
наги?

- Най-важният мач в кариерата ми изобщо е този 
срещу Базел. Влязох като резерва, когато изоста-
вахме с 0:1 и с две попадения успях да обърна раз-
воя на срещата. Чувството е неописуемо, винаги 
ще помня този миг. По-важното е, че отборът 
спечели и вече сме в групите на Лига Европа. 

Сега мачовете ще са пред публика. Това ще ви 
даде ли допълнителен стимул?

- Да, публиката на ЦСКА винаги е била нашия два-
надесети играч и ни е подкрепяла безрезервно – и 
в хубави, и в лоши моменти. Искам да благодаря на 
всеки един наш привърженик и да му обещая, че 
ще направим и невъзможното тимът ни да про-
дължи напред в турнира и европейската приказка 
да продължи през пролетта. 



Вратари:
1. Густаво Бусато, 25. Димитър Евтимов, 12. Ивайло Илиев

Защитници: 
2. Юрген Матей, 3. Жеферсон, 11. Петър Занев, 5. Александър Бучков, 15. Тибо 
Вион, 18. Брадли Мазику, 19. Иван Турицов, 28. Пламен Гълъбов, 26. Валентин 

Антов
Халфове и нападатели: 

21. Амос Юга, 13. Юнус Санкаре, 20. Тиаго Родригес, 6. Емил Ценов, 10. Стефано 
Белтраме, 30. Георги Йомов, 7. Енрике Рафаел, 8. Греъм Кери, 14. Жул Кейта, 24. 
Джером Синклер, 17. Адалберто Пеняранда, 22. Али Соу, 23. Ахмед Ахмедов, 29. 

Марк-Емилио Папазов






