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На връх духовния празник на Видин - Димитровден във Видин се случи чудо! На
стадион ”Бенковски” пристигна новият
финансов
благодетел
на
ОФК”Бдин” Видин
Димитър, Герасимов
. Г-н Герасимов бе посрещнат от над 150 деца от ДЮШ на клуба, както и от много
фенове. Той гарантира финансово обезпечаване на „Бдин” с условието, че не желае да
е собственик на клуба, а само инвеститор. Така
Община Видин
остава собственик на „Бдин”. На стадиона той проведе разговори с ръководството на
отбора, с представители на Община Видин, на областната управа, както и с кандидата
за кмет на Видин Владимир Тошев. „Днес е духовният празник на Видин- Димитровден!
Аз не знаех това, но и аз днес съм именник. Може би това е показателно. Тук съм, за да
помогна на ОФК”Бдин” да влезе в „А” група. Тук съм съвсем безкористно, с
единствената цел да видим отбора в „А” група” – заяви той. „Като за начало ще закупя
екипиорвака "Адидас" и нов автобус за отбора от Германия. Ще направя и стадиона с
осветление за да отговаря на всички стандарти за „А” група. Искам от „Бдин” да
спечели 10 - 12 точки до края на полусезона и да е на върха в класирането. След
влизането ни в елита, искам класиране сред първите 5 отбора.” Причината Димитър
Герасимов да бъде във Видин е желанието му да инвестира в един отбор с традции.
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Лично старши- треньорът на Бдинци, Альша Андонов е водил преговори с него и е
постигнал съгласието му да помага на ОФК”Бдин” Видин.

След разговорите и срещите, г-н Герасимов зарадва и играчите със солидни парични
суми. „Бдин” чества 90 години през 2013 година – А тази годишнина ще е в „А” група.” –
заяви г-н Герасимов. След посещението на стадиона, Димитър Герасимов посети
катедралния храм „Свети Димитър” и се помоли за здраве и успех. На самата среща на
стадиона той получи фланелка на отбора с изписано неговото име и икона на „Свети
Димитър”. Само ден по-рано не се знаеше дали отбора ще пътува за Банско заради
финансовата криза. Наложи се спешна среща между кандидата за кмет на града от
ГЕРБ Владимир Тошев и футболистите. На срещата Тошев донесе лични средства,
които даде на капитана Калоян Цветков, за да бъдат раздадени на съотборниците му.
След нея стана ясно, че играчите ще пътуват за Банско и мачът от 10-ия кръг на
Западната "Б" група ще се състои. "Дарявам тази сума, защото знам, че не сте
получавали заплати и премии. Много ви моля в петък пътувайте за Банско, играйте и
победете. Вие бийте в петък, а аз нека да победя в неделя и ви гарантирам, че Бдин
няма да бъде забравен", заяви Владимир Тошев пред играчите. Именно на тази среща
пред играчите лично Альоша Андонов обяви, че е намерил спонсор за отбора.
Пристигането на Димитър Герасимов във Видин предизвика неописуема еуфория и
сред играчи и фенове. Целият град е развълнуван от главоломно развилите се
събития. Днес отбора отпътува за Банско, където утре ще играе срещу едноименния
тим. Съдийска бригада от Перник ще реферира мача. Главен съдия е Стефан Спасов с
помощници Владислав Виденов и Александър Михайлов.
Красимир Каменов
{loadposition user28}

2/2

