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Ангел Стойков

От 9 до 18 февруари 2015 г. на подготовка във Велинград е футболния тим на
ПФК Бургас, който е участник в първенството на „Б“ ПФГ. Разговаряме с
амбициозния наставник на отбора Ангел Стойков.

Г-н Стойков, започна зимния лагер на ПФК Бургас тук във Велинград. Какви са
първите ви впечатления от условията?

- Условията в хотела, където сме отседнали са много добри, но за съжаление времето
ни предостави малко неприятна изненада със снеговалежа, който е паднал ден преди
да пристигнем. Според прогнозите в близките 2-3 дни се надяваме температурите да
бъдат положителни и да успеем да си свършим работата.

С колко футболисти дойдохте във Велинград?

- Пристигнахме с 21 човека. Днес (б.а. – вторник), очаквам да пристигнат още двама
наши футболисти, който закъсняха заради лични ангажименти в Бургас. Чакаме ги тази
вечер да бъдат на линия.

Ясни ли са съперниците за контролите по време на лагера ви във Велинград?

- В сряда (11 февруари) трябва да играем контрола с отбора на Чико (Бяга). Всеки
момент трябва да се чуя с техния собственик и да уточним детайлите около срещата.
Ако техния терен е в добро състояние ще им гостуваме, за да изиграем тази контрола.
На 17 февруари играем с Ботев (Пловдив).
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Ясно ли е къде ще се проведе мача с пловдивчани?

- За момента изчакваме да се завърнат от лагер в Турция. Допълнително ще се уточним
с тях.

Значи на този етап остава вариант мача с Ботев да се играе във Велинград, ако
разбира се условията го позволяват?

- Има и такъв вариант при положение, че Ботев се съгласят. За нас ще бъде
удоволствие да изиграем един мач тук във Велинград.

Ангел Стойков изведе бургаския тим до промоция в професионалния футбол
Какви са целите на ПФК Бургас през този сезон. Вие сте със статут на дебютанти в
„Б“ група?

- Знаете че при нас се случиха доста промени в организационен план. Получи се
обединение на нашия клуб с Нефтохимик. Най-важното сега е да постигнем една
стабилност в нашия клуб и да направим един отбор с перспектива, който да показва
добри игри и след година-две да търси нещо повече от участие в „Б“ група.

Това осмо място от есента може ли да бъде подобрено като крайна цел през този
сезон?

2/3

Ангел Стойков: Обречени сме на всеки 6 месеца да правим отбор, но ще се справим
Сряда, 11 Февруари 2015 00:22

- Разбира се. Ние заслужавахме да бъдем доста по-напред в класирането, но мисля да
не се връщам към историята преди Нова година. Нашият отбор съвсем умишлено беше
разбит, знаете колко футболисти напуснаха клуба... Явно така сме обречени на всеки 6
месеца да правим отбор, но мисля че и сега ще се справим.

Вдига ли се според Вас нивото на футбола в „Б“ група?

- Много малко са клубовете, който имат добри бази и условия за работа. Според мен
усилията трябва да се насочат преди всичко към подрастващите и базите и след това да
се търсят резултати в мъжките отбори.

Според Вас кога най-рано Бургас може да има отбор в „А“ група?

- Надявам се да е по-скоро, но в момента като следя ситуацията не виждам в близко
бъдеще как ще има един отбор, който да е стабилен в „А“ група. Целта не е да има един
отбор, който да влезе и да излезе от елитната ни дивизия и само да остави неприятни
впечатления у футболната общественост.

Интервюто взе Филип УСТАБАШИЕВ

Още по темата:

Сняг и кучешки студ посрещнаха ПФК Бургас във Велинград
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