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Талантите от школата на Чепинец носиха екипите на Интер (Милано) в периода 2001-2005 годин
В продължение на 5 сезона отборите от детско-юношеската школа на ФК Чепинец
(Велинград) играят с оригинални екипи на италианския колос Интер (Милано). В
следващите редове се връщаме към хронологията на събитията и връзката на
велинградчани с „нерадзурите“.

През м. април 1997 г. четири български клуба, сред които и Чепинец, подписват договор
за сътрудничество с италианския гранд Интер (Милано). Пълномощник на
велинградчани е бившият състезател и действащ тогава треньор в клуба Иван Благов.
Рекордьорът по участия (202 мача) и голове (30) в „Б“ група за Чепинец изпълнява
функции на координатор на програмата. Предметът на контракта е подпомагане
развитието на детско-юношеския футбол. По силата на сключения договор ДЮШ на ФК
Чепинец получава периодично екипировка, топки и финансови средства за
тренировъчна и състезателна дейност.

В периода от 7 до 13 юли 1997 г. в гр. Банкя се провежда и първи турнир по програмата.
В него участват сборни отбори. Те са съставени от най-добрите играчи от всеки клуб,
включен в програмата за България.

В началото на 2001 г. италианците стартират своята активна кампания по проекта си
„Интер Кампус“.

На 24 януари ФК Чепинец получава 30 броя пълни футболни комплекти от Интер на
обща стойност 4500 лв. и покана за участие в детски турнир в Италия.

На 25 март 2001 г. (събота) по линия на сътрудничеството с Интер малко преди обяд
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във Велинград пристига Масимо Серени. Италианският гост е отговорник по проекта
„Интер Кампус“ за Африка, Азия и Източна Европа. Той е придружен от българския
координатор Цветан Ценов. Групата се запознава с условията на игрище „Кална баня“.
По време на визитата се среща с подготвителната група на клуба, ръководена от
треньора Вихър Данчев и детския състав с наставник Никола Димитров. Гостите са
впечатлени от контакта си с младите таланти и техните треньори. Възпитаниците на
ДЮШ на Чепинец получават различни материали и сувенири с марка „Интер“.

По време на посещението си във Велинград Масимо Серени разкрива подробности за
международния проект „Интер Кампус“. Инициативата на ФК Интер се провежда за
първи път през 2001 г., като италианския клуб няма финансова инвестиция за
реализацията му. Всичко се осигурява от генералните спонсори – Пирели и Найк.

„В момента 20 000 деца по целия свят са обвързани с благородното начинание, като
половината са от филиалите на клуба в Италия. В чужбина са обхванати 12 страни.
Проектът има главно социална насоченост“, разказва тогава Серени.

Детските и юношески тимове на Чепинец се отличаваха по терените с оригиналните екипи на Ин
На 14 април 2001 г. във Велинград гостува италианският треньор Пиеро Бозалия. Той
работи като треньор на вратарите в ДЮШ на Интер. Специалисът провежда 90-минутна
тренировка с вратарите на 4-те български клуба, подписали договор с Интер – Чепинец,
Баня, Троян и Сапарева баня.

На заниманието присъства и един от членовете на УС на Интер – Паоло Джулини, както
и неговият брат Томазо, който тогава се подвизава в четвърта дивизия на Италия като
вратар. Всъщност Паоло има и българска кръв, защото майка му е българка. Той дори
живее за кратко в нашата страна. Неговият брат Томазо, с който имат един и същи
баща, но различни майки, пък впоследствие стига до ръководния пост в
първодивизионния италиански Каляри. Роденият на 18 юни 1977 г. в Милано, Томазо
Джулини става собственик на елитния клуб през юни 2014 г. и продължава да го
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ръководи и до днес.

На тренировката, водена от Бозалия, от българска страна присъстват още известният
бивш вратар Игор Кулиш и координаторът за България Цветан Ценов. Гостите
наблюдават и първото полувреме от мача на Зона „София“ при юношите старша
възраст между Чепинец и Балкан (Ботевград), завършил 6:1.

В началото на юни 2002 г. във Велинград пристига и Карло Теби. Треньорът от ДЮШ на
Интер провежда технико-тактическа тренировка с 18 юноши на Чепинец на игрище
„Кална баня“.

Кулминацията в отношенията между Чепинец и Интер пък настъпва в периода 30 август
– 2 септември 2002 г. Велинград става домакин на Първи международен футболен
турнир за млади таланти „Интер Кампус – Булбанк България“. Надпреварата се
организира и финансира от италианския гранд Интер. В нея участват 7 български и 1
италиански клуб.

Сред тях са четирите клуба, които за пета година работят по програмата с италианския
клуб – Чепинец, Баня, Олимпик 2 (Троян) и Германея (Сапарева баня). От 2001 г. към
проекта по линия на Интер са присъединени още два български клуба - Ромители (Лом)
и Аспарух 1945 (Варна). Другите два тима, които се включват в международния турнир
са велинградския Атлетик и италианския Силиус. Право на участие имат деца, родени
след 1 януари 1988 г.

Осемте тима са разделени в 2 групи по 4 отбора. Мачовете се играят в две части по 25
минути. До финала достигат съставите на Ромители и Атлетик. Тимът от Лом печели с
1:0 и взима купата за първото място. В състава на Ромители се отличава младия
Мариян Огнянов, който по-късно прави кариера в Левски (София) и дори става първия
български футболист, отбелязал гол в групите на Шампионската лига. Наградите на
турнира във Велинград включват купи, екипировка и индивидуални призове.

По време на церемонията се появява и поп-фолк звездата Софи Маринова.
Изпълнителката специално идва да поздрави победителите от Ромители (Лом). УС на
Интер е представен от Паоло Джулини. Тимът на Чепинец завършва седми, а
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италианците – шести.

От 15 до 23 април 2003 г. четири деца от подготвителната школа на ФК Чепинец
участват в Международния турнир „Интер Кампус“ в Италия. В него се включват общо 12
отбора. Сред тях са и два сборни български тима, които се класират на осмо и девето
място.

Талантите на Чепинец играха за последно с ценната екипировка през пролетта на 2005 г.
От 4 до 7 юни 2004 г. в Италия се провежда поредното издание на турнира. В него
участват и четири деца от школата на Чепинец, родени през 1992 г. Сборният български
отбор става победител в надпреварата. В нея се включват 9 отбора – четири от Италия,
два от ЮАР и по един от Сан Марино, Франция и България. Нашите побеждават отбора
на ЮАР с 5:1 и този на Сан Марино с 2:1. Във финалната фаза преодоляват
французите с 1:0 и италианците с 2:0. За „най-добър играч“ на турнира е избран
велинградският футболен талант Иван Горанов, чиято кариера понастоящем достига до
националния отбор на България и столичния Левски.

Така на практика се затваря страницата в отношенията между Чепинец и Интер
(Милано). Все пак отборите от ДЮШ на велинградчани продължават да играят с
екипите на италианския колос до края на сезон 2004/05 година.

Филип УСТАБАШИЕВ
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