ЗАВЕТЪТ ЗА ПОКОЛЕНИЯТА: ПАРК БОТЕВ
Казват, че всеки мъж трябва да
направи три неща в живота си –
да отгледа син, да построи
къща и да засади дърво…
Е, ботевистите лелеят за своя дом
Колежа! Наскоро от клуба
стартираха оригинална кампания
за насърчаване на раждаемостта,
а след като преди месец канарите
засадиха 12 дръвчета в ЖК
Тракия, сега сме готови за нещо
много по-мащабно – тематичен
парк под името 110 ГОДИНИ
БОТЕВ ПЛОВДИВ.
Броени дни след като идеята бе
представена
пред
обществеността, бяха направени
и
първите
стъпки
за
осъществяването й – оглед,
разчистване и окосяване.

Целият проект ще се шири на
7000 кв. метра в част от базата на
клуба и представлява единна
структура с много компоненти:
Културно-исторически елементи,
модернистична визия, елементи
с
обучаващ
характер,
експозиционни площи, кътове за
отдих и много различни растения.
В част от парка се предвижда
изграждане на множество кътове
за отдих, между които се планира
да бъдат издигнати поетапно
скулптури на легенди на отбора.
Тази зона на парка е с по-общ
характер и ще обслужва двата
вътрешни
подхода
към
футболния комплекс, както и
кътовете за посетители, които
идват заради трениращите на

базата деца. Предвижда се и
изграждане на зона за детски
игри в най-южната част на
парка, за да има място в парка
и за най-малките деца.
Съвсем скоро проектът ще
бъде представен и пред
представители на пловдивския
бизнес.

ПАРКЪТ ОТ ПТИЧИ ПОГЛЕД
Проектът на мащабния парк е
дело на ландшафтния архитект
Петър Петров. За реализацията му
са нужни много труд, вяра и общи
усилия.
Подробности за идеята и повече
визуализации на проекта на
архитект Петров, можете да
намерите на сайта на Сдружение
ПФК Ботев – www.botevplovdiv.org
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ТОВА СМЕ НИЕ: Цецо – ботевист, откак' се
помни. От Дружба, София…

Цветозар Петров
е емблематичен фен на Ботев от
София. Роден и раснал в
столицата, без никакви други
връзки с Трихълмието, освен
канарите. Завършил е Техникум
по съобщенията „Александър
Бел“, в продължение на 16 години
е работил в БНБ.

- Цецо, как и кога откри
любовта си към Ботев? Кой
беше първият ти мач?
Още в 80-те години – 1984-а и
1985 г. гледах международните
мачове на Тракия срещу Байерн
по телевизията. На живо един от
първите е бил Левски Спартак
срещу Тракия – 2 на 2. Бил съм
на 4 години. Едни испанци с
една кола от Борисовата ни
качиха до Герена и гледахме
мача. Според баща ми съм се
радвал на всички голове.
Като осъзнат от мен първи мач –
бяха няколко гостувания срещу
Славия и Локомотив София.
1985/86 бях на Герена – едни
гадове ми пълниха качулката
със слънчоглед, за да стана до
края на мача от Левски – е, не
станах, въпреки че загубихме с
1:0. За първи път стъпих на
Колежа на 2 ноември 1991 г.
срещу Берое – бихме с 2 на 0.
Поне единия гол вкара Петър
Курдов.

- Как така стана ботевист, като си
кореняк софиянец?
Може би съм се повлиял от мача с
Байерн Мюнхен. Но ми харесваше
всичко – как играят, какви фенове
имат, харесваше ми Пловдив.
- Лесно ли е да си кореняк софиянец
-ботевист?
Не е никак лесно. Преди ме спукваха
от майтапи, особено когато падахме
с голяма разлика – от левскари,
цесекари. Баща ми беше славист… Но
физически разправии не съм имал.
Преди ме болеше, когато на мачове
бултрасите скандират срещу София.
Радвам се, че в софийската фракция
„Канари София“ има разбиране и
никой не го прави.
- Кой е любимият ти мач на Ботев
досега,
на
който
си
бил?
Нямам само един. Най-силно
впечатление
ми
направи
полуфиналът реванш за Купата с
Левски през 1993 г. на Колежа, когато
победихме с 3 на 0 и ги отстранихме.
Когато дикторът помоли публиката
да не навлиза на терена, все едно
каза, че всеки трябва да нахлуе вътре.
Беше голяма лудница.
Други любими мачове са ми с чужди
отбори – гостуването със Щутгарт в
Грос Аспах, когато на косъм не ги
отстранихме, както и размазващите
домакинства с Астана и Бейтар.
Любим мач ми, разбира се, е и
финалът за купата срещу Лудогорец.
МЕЧТАТА МИ: Да се върна на
Колежа с отбора. Да доживея поне
една шампионска титла и да се
утвърдим в Европа.
Тогава мога да си ида спокойно
от този свят…
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- А кой е най-болезненият за теб
момент, свързан с отбора?
Много болезнено ми беше по
времето на Христолов, когато
натрупахме 14 поредни загуби.
Боли ме и при всяка една голяма
загуба, както и при мачове с
бездушна игра на отбора.
- Кой е любимият ти наш
футболист? А такъв извън Ботев?
Атанас Пашев, Петър Зехтински –
за тях не давах една лоша дума да
се издума. Както и вратарят
Димитър Вичев. Марин Бакалов,
Цецо Дерменджиев, Борето
Хвойнев.
Първият път, когато Борислав
Димитров игра при нас. Куриозно
се запознах с баща му – в един
влак случайно. Бяхме в едно купе,
аз бях с артикули на отбора, а той
ми каза, че отивал по работа в
Пловдив. Бихме на мача и след
него пред паметника на Ботев
минава Боби с приятелката си и
мръдна
настрани
–
кога
поглеждам, човекът от влака
говори с двамата… Той ме викна –
„Ела да те запозная със сина ми“…
Други любими наши футболисти
са Жоао Пауло и Вандер Виейра. А
от сегашното поколение – Тодор
Неделев, разбира се. От чуждите
– Ван Бастен и Стивън Джерард. И
Франко Барези.
- Ти си един от водещите лица
зад
Колежанско
пиво?
От над 5 години мисля за наша
бира,
сега
просто
назря
моментът. По онова време
нямаше хора, които да ме
подкрепят, гледаха с насмешка и
не вярваха. Вярвам, че ще се
утвърди като проект, макар и
помощен, за инициативите ни.
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СРЕЩА С ИСТОРИЯТА:
Голмайсторите на канарите
През 1975 г. отново футболист на
Ботев става голмайстор на
първенството – това е Иван
Притъргов, с 20 отбелязани гола.

Приключи поредният сезон в
елитната ни футболна група. Почти
винаги в редиците на Ботев
Пловдив
е
имало
изявен
голмайстор. През този сезон това
беше Атанас Илиев! Въпреки че
беше ново попълнение, Наско се
вписа перфектно в отбора и от
самото начало на шампионата
започна
да
наказва
противниковите вратари. В крайна
сметка Атанас Илиев завърши
първенството със 16 отбелязани
гола и само слабата форма на
отбора през есента и малшансът в
последната домакинска среща му
попречиха да се окичи с
голмайсторския приз на Ефбет
Лига за сезон 2020-2021 г.
Въпреки това сезонът за Наско бе
отличен – най-после той успя да
разгърне огромния си потенциал,
опази се от контузии, завоюва си
място в националния отбор на
България и не на последно място –
спечели любовта на бултрасите!
Най-доброто за него предстои!

Друга звезда от 80-те години също
става голмайстор на А група. Това е
големият Атанас Пашев, който
отбелязва изключителните 30 гола
през 1986 г.

Следват 80-те години и славното
поколение на пловдивските
канарчета! Това е паметно за
клуба ни време, в което са
записани
много
от
емблематичните резултати на
Ботев Пловдив, а отборът играе
красиво и нападателно.
Неслучайно през този период
цели трима футболисти печелят
голмайсторския
приз
на
страната.

След известно прекъсване Ботев
Пловдив
отново
има
своя
голмайстор на първенството. Това
се случва през 2008 г., когато Георги
Христов - Жоро Метъла, заслужава
Най-напред
това
прави приза с 19 отбелязани гола.
легендата Георги Славков –
Бенкса.
През
1981г.
той
отбелязва 31 шампионатни гола,
с което печели и Златната обувка
на Европа!

Очакваме следващия...

На този ден…
❖ 23.06.1968 г. – Роден е бившият

В исторически план, 6 пъти играчи
на Ботев Пловдив са печелили
голмайсторския приз на страната.
За пръв път това се случва в
далечната
1961
г.,
когато
голмайстор с 20 гола става Иван
Сотиров – Албанеца.

Следващият ни голмайстор е
невероятният
Антим
Пехливанов - Турната, който в
дебютния си сезон с жълточерния екип става и голмайстор
на елитната ни група с 20
попадения през 1983 г.

футболист Ясен Петров –
Джанини. Той има 91 мача в А
група за Ботев и 26 отбелязани
гола.
❖ 25.06.1959 г. – Роден е
Костадин Костадинов –
легендарното крило на звезния
Ботев през 80-те! В
невероятната си кариера той
има 349 мача в А група за Ботев
и 106 отбелязани гола.

❖ 29.06.1961 г. – Ботев – Химик
(Димитровград) 6:1
(първенство).
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ПОМНИМ НАШИТЕ ГЕРОИ:
145 години от кончината на Христо Ботев
Почетохме нашия патрон
Членове на Сдружение ПФК Ботев Пловдив се
преклониха пред паметта на клубния патрон Христо
Ботев и геройски загиналите за свободата на България
в Пловдив, София и Калофер. Няма да бъдат забравени!

Ново издание на публицистиката на
Христо Ботев
На
читателите
са
известни
основно
стихотворенията на Ботев, които са неразривно
свързани с революционното му дело. На този
фон, по-малко позната остава публицистиката,
намерила място на страниците на вестниците
„Свобода“, „Дума на българските емигранти“,
„Независимост“, „Будилник“ и „Знаме“.
Това разказват от сдружение „Българска
история“, които издават най-значимите Ботеви
текстове по случай 145-годишнината от неговата
гибел.
В книгата намират място „Политическа зима“,
„Народът – вчера, днес и утре“,
„Наместо програма“ и др.

Техният подбор е осъществен от проф. д.ф.н.
Николай Аретов от Института за литература към
БАН, който е автор на пояснителните бележки
към всяка творба.

Фестивал на уискито и уличните
изкуства – 2021 Пловдив
25 и 26 юни 2021, петък и събота
Пловдив, “Капана”

Бюлетин Канарче е издание на
Сдружение ПФК „Ботев“. Сдружението е
юридическо лице с нестопанска цел. То е
носител и пазител на историята и
традициите на футболен клуб Ботев
Пловдив.
За контакти:
kanarche.press@gmail.com
botevplovdiv.org

Идеята – синергия с градската среда и уличните
изкуства и популяризиране на уиски културата.
Уиски дестилерии от цял свят ще пренесат своята
атмосфера в „Капана“.
Фестивалът ще даде сцена на таланти от различни
улични изкуства – музикални изпълнители,
фотографи, мимове, жонгльори, представители на
визуални и дигитални изкуства.
На място ще има и онлайн магазин за
почитателите на консумацията с приятели вкъщи.
Билет за вход във фестивала: 24,00 лв.
Включва достъп за един ден, предпазна маска,
дегустационна чаша и 5 уиски кредита.
Събитието е само за пълнолетни.

Подкрепете ни...
Можете да подкрепите издаването на бюлетин
Канарче или другите инициативи на Сдружение ПФК
„Ботев“, с дарение на банковата ни сметка:
IBAN : BG57TEXI95451004018000
BIC : TEXIBGSF
Благодарим Ви!
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