ПОРЕДНАТА НИ ИНИЦИАТИВА ПОЛИТА!
Сдружение
Професионален
Футболен Клуб „Ботев“ има
удоволствието да ви представи
най-новата си инициатива –
издаването
на
настоящия
бюлетин, два пъти месечно, в
който ще си припомняме важни
събития и личности, свързани с
любимия ни клуб - Ботев
Пловдив,
ще
споделяме
активностите и кампаниите,
които провеждаме и ще
отбелязваме
теми,
представляващи интерес за
Пловдивската общественост.
Ще започнем с малко история
за самото Сдружение. То не е
обикновен фенклуб. Създадено
е през далечната 1990 г. с пръв
председател – клубната легенда
Видин Апостолов и е законният
наследник на историческото
футболно дружество "Ботев" от
град Пловдив, основано през
март 1912 година.

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност. То е собственик на основните
емблеми на Ботев, а също така е и член на БФС, като участието на
Ботев Пловдив в професионалния ни футбол е именно посредством
лиценза на Сдружението.
През 2010 г. възроденото Сдружение изиграва основна роля за
отстраняването на Димитър Христолов от клуба и за връщането на
усмивките по лицата на жълто-черните фенове. Оттогава е пазител на
символите и традициите на Ботев Пловдив.
Членството в Сдружението е доброволно и отворено, с членски внос
от 200 лв. на година. Понастоящем активните членове са над 130, а
Управителният съвет е в състав: Радослав Кошински, Михаил
Манолов, Рангел Мутафчийски, Теодор Бочев и Борис Гиздаков.
Поради пандемичните условия през последните месеци срещите на
Сдружението все още се провеждат онлайн.

Избрахме КАНАРЧЕ за име на нашия бюлетин по няколко причини. На първо място –
това е традиционен прякор на ботевистите. Те се сдобиват с него през шампионската 1929
година. Една от причините е в кафеза с пойни птички, подарен на отбора по време на
турнето му в Турция. Дарът е бил направен от българската колония в Цариград.
Освен историческата препратка сигурни сме, че подобно на канарче, макар и малък по
размер, гласът на бюлетина ни ще се чува надалеч и ще носи приятни емоции.
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НАШЕТО ИНТЕРВЮ: Атанас Стафунски –
родом от Стара Загора, по сърце – канар
„Далекосъобщителна
техника" в София.
Имам двама сина, на
30 и 27 години, като
съм щастлив, че успях
да запаля жълточерната искра, особено
у малкия.
В рубриката „Нашето
интервю“ очаквайте
интересни разговори с
привърженици на Ботев
от цял свят, с
футболисти на отбора,
но също така и с
общественици. За начало
избрахме да представим
един привърженик, който
едва ли е непознат за
повечето фенове –
Атанас Стафунски.

Разкажи накратко за
себе си – представи се!
Казвам се Атанас
Стафунски, роден съм в
Стара Загора през
1962г., а от 1969 година
семейството ми се
пренася в Пловдив. За
възможността да живея
в един от най-красивите
градове на Европа съм
благодарен на
родителите си.
Завършил съм висше
техническо образование
със специалност
„Далекосъобщителна
техника" в София. Имам
двама сина, на 30 и 27
години, като съм
щастлив, че успях да
запаля жълто-черната
искра, особено у
малкия.
От 22 години вече имам
собствен бизнес – в
сферата на ниското и

Преживях времето, за
което в пълна степен
важи клишето „Чичо,
моля те, вкарай ме“, и с
трепет изкачвах
стълбите по насипа на
Колежа. Видях
легендата Динко
Дерменджиев в игра,
бях свидетел на полета
на канарчетата през 80те, видях победите над
грандовете Барселона и
Байерн Мюнхен.

в УС на който членувам и
до момента.
Коя е най-голямата ти
мечта, свързана с Ботев?

Преживях и бързо
угасената искра при
Цветан Василев, радвах се
От 22 години вече
като дете, мислех си, че
имам собствен бизнес
нормалността в клуба ни
– в сферата на ниското
ще е вечна. Уви, отново
и инфраструктурно
ми се налага да
строителство, който
преживявам време, което
управлявам с помощта
ме кара да се боря, време
на синовете си, които
За съжаление се
на простащина и
са строителни
наложи да преживея и
простотия в управлението
инженери.
безвремието на
на любимия ни Ботев. А
Христолов, след края на всъщност не искам да се
“Уви, отново ми се налага
коетода
се включих в
боря, искам да участвам
Сдружението,
в
което
в добри, ползотворни и
преживявам време, което ме кара да
членувам, засега до
благородни инициативи
се боря, време на простащина
и
2023 г., и се включих
на привържениците.
простотия в управлението
на любимия
по-активно
в
Дано да стане и това, и
ни Ботев. А всъщност действията
не искам да
се
за
дано да е преди много да
възстановяване
остарея. Само Ботев!
боря, искам да участвам
в добри, на
нормалността в него.
ползотворни и благородни

инициативи на привържениците .”

са строителни
инженери.
Разкажи за началото
на фенството ти, кога
стана от Ботев?
Аз не се считам за
"фен", аз съм
привърженик.
Ботевизма в мен
запалиха по-големите
момчета от квартала
/Кичука, майна/.

наложи да преживея и
безвремието на
Христолов, след края
на което се включих в
Сдружението, в което
членувам, засега до
2023 г., и се включих
по-активно в
действията за
възстановяване на
нормалността в него.

на любимия ни Ботев.
За да отговоря на въпроса
ви - всъщност не искам да
се боря, искам да
участвам в добри,
ползотворни и
благородни инициативи
на привържениците.
Вероятно това е голямата
ми мечта, свързана с
жълто-черните.

С удоволствие се
включих в
учредяването на КПБП,

Дано да стане и това, и
дано да е преди много да
остарея. Само Ботев!

Преживях времето, за 2
което в пълна степен
Коя е най-голямата ти
важи клишето „Чичо,
мечта, свързана с
моля те, вкарай ме“, и
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СРЕЩА С ИСТОРИЯТА:
Момчето, което превърна „Ботев“ в институция*

На 13-ти Март през 1903
година в Пловдив се ражда
едно момче, което в
следващите години ще се
превърне в символ на
ботевизма под тепетата и в
най-разпознаваемия и
уважаван жълто-черен
спортист в цялата страна.
А историята започва като във
филм. Едва 14-годишен,
Никола с неговите приятели,
ритащи топка из прашните
улици на Съдийския квартал,
решават да присъединят
своя „Бай Ганьо“ към
„Ботев“, а с това на практика
се поставя и началото на
небивал възход за
пловдивския футбол.
Да, не само за „Ботев“, а за
пловдивския футбол
изобщо. Спечелването на
първата шампионска титла
за Пловдив, огромна „вина“
за която има именно Никола
Щерев, поставя града ни на
националната футболна
сцена, далеч преди това да
сторят мнозина от големите
съперници на канарчетата.
Но този първи голям успех за
„Ботев“ и Пловдив е само
красивият завършек на
дългогодишната упорита
работа на клубните дейци,
най-ярката фигура сред
които безспорно е Щерев.
Години по-рано Старика,

както е известен сред
пловдивското гражданство
Никола Щерев, е в центъра
на събитията, довели до
изграждането на стройна
организация, привличаща все
повече привърженици за
своята кауза.
И как да бъде другояче?
Именно Никола Щерев е
човекът, създал
легендарната „жълто-черна“
футболна школа. Изпратен на
треньорски курс през 1924
година във Виена,
завръщайки се от Австрия
организира и започва да
води тренировките на
подрастващите формации.
Неговата работа дава
резултат през паметната за
всички жълто-черни сърца
1929 година, когато „Ботев“
става шампион, а в състава
му е пълно с момчета от
създадените от Старика
формации.
По същото време той е и
играещ треньор и капитан на
шампионския „Ботев“, и
именно с негов гол на 3
октомври 1929 година
„канарчетата“ побеждават
„Левски“ в София, печелейки
Царската купа.
И докато за участието му в
клубните дела ще става дума
тепърва, то е редно да се
знае, че Щерев не се
фокусира единствено във
футболната секция на
Спортен клуб „Ботев“.
В началото на 20-те години
благодарение на него се
създават баскетболна
формация и ски отбор, на
които отново е треньор.
3

Освен с тези си умения той е известен като
отличен лекоатлет, плувец и кънкьор.
Завършил столарското училище в Стария
град, през годините, наред със спортното си
развитие, Щерев съумява да изработи сам
ските за спортната секция на клуба, а също и
изключително елегентните и фини мебели и
обзавеждането в дома си. През 20-те години
на миналия век неговите работилници се
използват от клубните членове и за
изграждането на първото футболно игрище
на „Ботев“.
Космополит, с широко разбиране за света,
той е от онези светли личности, с които
Пловдив може само да се гордее!
*Статията е препечатана със
съкращения от mediacafe.bg, автор
Стефан Попов

На този ден…
❖ 19.05.1984 – В мач от първенството,
Ботев постига една от найизразителните си победи – 7:0 срещу
отбора на Беласица.
❖ 24.05.2017 – Ботев печели Купата на
България за трети път в своята история,
в мач срещу Лудогорец, с резултат 2:1, с
голове на Омар Косоко и Антонио Вутов.
❖ 30.05.1967 – Роден е изключителният
полузащитник Тодор Зайцев. В богатата
си кариера, той има 203 мача за Ботев в
„А“ група, в които е отбелязал 46 гола.
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НАШИТЕ ИНИЦИАТИВИ:
Да засадим дърво, да пием „Колежанско“!
В събота, 24 април – Цветница, Сдружение ПФК
Ботев и Клуб на привържениците на Ботев
Пловдив организираха поредната акция в
подкрепа на Пловдив – засаждане на символичния
брой от 12 чинара. Мястото беше на ул. „Цар
Симеон“, в зелената площ между блокове 106 и
107 на ж.к. „Тракия“, а събитието се превърна в
своеобразен пролетен празник, не само за жълточерните фенове, но и за жителите на квартала.
Инициативата беше подкрепена от кметството на
район Тракия, а за доброто настроение на всички
ентусиасти се погрижиха и от „Колежанско –
Налей да пием бирата“, като осигуриха на място
качествено и охладено пиво.
Засаждането на дървета е един от найлесните начини да подобрим света, в който
живеем – те създават въздуха, който
дишаме, и филтрират замърсяването, а
освен това са красиви, свежи и доказано
правят хората по-спокойни и здрави.
Осъществяването на тази инициатива зареди
всички ни с много положителни емоции,
като се родиха и доста интересни нови идеи.
Идеи, които всички вярваме, че скоро ще
намерят своята реализация.

Културен календар

Пишете ни...

❖ Самостоятелна изложба на Людмил Георгиев
„Вместо Автопортрет“ • графика •
11.05 – 06.06.2021 г.
Галерия КАПАНА, ул. „Райко Даскалов“ 29.
❖ Експозиция „Българско Възраждане” на ул.
„Цанко Лавренов” №1 в Старинен Пловдив,
където от 14 април до 30 май часа ще бъде
открита изложба, посветена на 200 години от
рождението на Георги Стойков Раковски.
❖ Фотоизложба „Чудесата на Индонезия“ в Цар
Симеоновата градина, до фонтан „Деметра“,
по повод навършването на 65 години
дипломатически отношения между България
и Индонезия.
17.05 - 30.05.2021 г.

Ще се радваме на обратната Ви връзка. За
похвали, оплаквания, препоръки или
предложения, можете да ни пишете на:
kanarche.press@gmail.com

Подкрепете ни...
Бидейки организация с нестопанска цел, Сдружение ПФК
„Ботев“ зависи изключително от членски внос и от дарения
за осъществяване на различните си инициативи,
включително и издаването на настоящия бюлетин.
Можете да ни подкрепите с дарение на банковата сметка
на Сдружението:
IBAN : BG57TEXI95451004018000
BIC : TEXIBGSF
Благодарим Ви!
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