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Димитър Муртин

Г-н Муртин, отборът на „Чепинец” изпрати един много тежък сезон. Вие като
старши треньор на отбора каква оценка давате за представянето му ?
- Оценката не може да бъде еднозначна. В крайна сметка най-важното е, че
първенството завърши положително за нас. Тежкото положение, в което беше
изпаднал отбора през есенния дял – липсата на точки и състезатели, беше преодоляна
със сравнително добра пролетна серия. Най-важното е, че отбора запази мястото си в
Югозападната „В” група. За мен този факт е от изключително значение, защото при
сегашната липса на материална база, на традиции в последните години и занемарена
ДЮШ, едно изпадане щеше да бъде пагубно за велинградския футбол и оттам имаше
опасност нещата да тръгнат с години напред в негативна посока. Друг е момента, че
отбор, играл в миналото дълги години в „Б” група, с полуфинал за Купата на България,
се бореше всяка година за спасение в трета дивизия. Това не говори добре за
Велинград. Още повече, че града в последните години се развива доста бързо в посока
туризъм, а само преди дни стана и СПА-столица на Балканите. Лично мен това
представяне не ме задоволява и ще се опитаме занапред да наложим съвсем други
цели. Не бих казал, че директно трябва да се гони „Б” група, но място в първата шестица
е задължително за град като Велинград.
От днес (б.а. – 10 юли) започнахте подготовка за новото първенство, но на този етап
неизвестните са твърде много?
- Голяма част от неизвестните са свързани с материалната база. Общо взето нищо не се
е променило от това, което преодоляхме през пролетта. Мотивацията тогава бе
изключително сериозна и даде добри резултати. Ако се започне при сегашните условия
имам притеснения, че нещата пак ще тръгнат в неправилна посока. Дългият футболен
сезон може би ще успокои някой от футболистите и няма да има пределна мобилизация.
Липсата на спортна база стана причина сред обществеността да тръгне подписка в
подкрепа на декларацията от ФК „Чепинец” с искане за извънредна сесия за
футбола. Вие подкрепяте ли инициативата ?
- Подкрепям я, но мисля че е закъсняла. Не е нормално усилията ни да не срещат
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подкрепа в една кауза, свързана със здравето на подрастващото поколение. Другият
ключов момент е, че футбола има сериозна обществена значимост. Ако искаме
Велинград да се развива като курорт, трябва да направим не 1, а много повече терени.
Това е един от начините града да придобие и друга насоченост – освен СПА-център да
стане и спортен център, т.нар. спортен туризъм.
През пролетта „Чепинец” плати за наем на стадиона в Ракитово доста сериозна
сума. Сега само за 1 тренировка клубът трябва да вади по 180 лева. Цифрата само
за подготвителния период става внушителна...
- Вместо тези пари да се влагат в нашата спортна база, ги даваме на съседната община.
В същото време трябва да сме изключително благодарни на хората от Ракитово, които
ни протегнаха ръка във важен за нас момент и ни предоставиха срещу заплащане
изцяло тяхната база.
Как гледате на съотношението между местните и външни играчи ?
- Теоретично погледнато е добре всички да са местни. Реалностите, обаче са други. За
мен е най-добрия вариант е една сплав между местни и чужди по подобие на това,
което направихме през пролетта. На този етап това е пътя. Съотношението „гравитира”
около познатото 50:50. Впоследствие може постепенно да се търси идеалния вариант,
но това през годините почти не е било осъществимо. Дори, когато в миналото бяха
постигнати най-сериозните успехи на „Чепинец” отново имаше 5-6 външи играчи.
Има ли футболисти от миналогодишния състав, които отпадат от сметките за
новото първенство?
- Да, има такива. В момента сме в процес на доуточняване на селекцията. Смятаме да
привлечем и няколко нови играчи. Важното е да изградим боеспособен и силен отбор,
който да привлече вниманието на обществеността и натрупаните през годините
проблеми да бъдат решени в името на футбола във Велинград.
На този етап кои са евентуалните съперници за контроли ?
- До този момент има уговорени 4 контроли. Възможно е в движение да настъпят някой
промени. Започваме с Левски (Паталеница) на 18 юли. След това играем с Локомотив
(Септември) на 22-ри. На 29 юли излизаме срещу Марица (Пловдив). В началото на
август евентуално ще се срещнем и с новия член на Югозападната „В” група от областта
– Бенковски (Пазарджик).
Оптимист ли е Димитър Муртин за бъдещето на ФК „Чепинец” ?
- Оптимист съм, защото слънчевите дни за „Чепинец” се надявам, че тепърва предстоят.
Интервюто взе: Филип Устабашиев
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