Антон Зингаревич официално е новият собственик
на Ботев Пловдив
Дълго чаканото прехвърляне на
собствеността
на
„Ботев“
Пловдив е факт! По обяд на
05.07.2021 г. Сдружение „ПФК
Ботев“ прехвърли 99% от акциите
на клуба на фирма, притежавана
от руския бизнесмен Антон
Зингаревич. Променя се и бордът
на директорите, в който ще
влязат Антон Зингаревич, Даниел
Серехидо и адвокат Слави
Микински.
Процедурата
по
прехвърлянето продължи повече

от очакваното, но това е сложна
сделка и юридическите екипи на
двете
страни
положиха
максимални усилия, за да може
всичко да е изрядно. Сдружение
„ПФК Ботев“, предвид заявените
сериозни намерения от г-н
Зингаревич и отчитайки нагласите на жълто-черната общност,
декларира принципното си намерение за сделка в края на 2020 г. В
последващите уточняващи разговори, единственият стремеж беше
запазване
на
интересите
на
„Ботев“
Пловдив!
За клуба ни започва нова ера и сега, повече от всякога, е важно да сме
заедно - ръководство, привърженици и играчи! САМО БОТЕВ!

Иван Петков – треньорът канар, който триумфира отново в
Златната волейболна лига

Иван Петков е най-успешният
пловдивски волейболен треньор.
Той
е
двигателят
на
възраждането
на
женския
волейболен отбор на Марица
(Пловдив).
Постигна
найголемите успехи начело на тима шест пъти шампион на България,
пет пъти носител на Купата на
България
и
веднъж
на
Суперкупата. Написа и нова
страница в историята на Марица
и българския волейбол - влизане в

групите на Шампионската лига и
победи в групите на турнира
срещу руските грандове Динамо
(Москва), Енисей (Красноярск),
Уралочка-НТМК (Екатеринбург).
През миналия сезон Петков пое
тима на Прометей (Камянске)
от Украйна и го изведе до
исторически требъл. От 2018-а
година Петков е и селекционер на
женския национален отбор по
волейбол, а само преди дни
спечели и Европейската златна
лига. През август националките
на Иван Петков ще участват на
Европейското първенство по
волейбол, а мачовете им ще се
играят в зала „Колодрума” в
Пловдив. Иван Петков е много
добър приятел и кум на най-

успешния треньор на Ботев в
последните години - Николай
Киров е и голям ботевист! Ето
какво сподели Иван Петков,
специално за „Канарче“:
Първо – честит успех с женския
национален отбор! Дадохте
само гейм на противника, при
това във финала и спечелихте
Златната лига. Кой беше найтрудният момент в турнира?
Благодаря Ви! Да така е, само
един
гейм
загубихме
в
тазгодишното ни участие в
Златната лига. Мисля, че найкачественият мач беше на
финала, но не искам да
подценявам мача срещу Чехия
на полуфинала, (на стр. 3 →)
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ТОВА СМЕ НИЕ: Адвокат Тихомир Стойчев:
„Само обединени можем да просперираме!“

Тихомир Стойчев
Роден, в Пловдив през 1974 г.
Завършил Английската гимназия и
Право в ЮФ на Софийския
университет.
Управлява
Адвокатско дружество, което
работи
в
областта
на
данъчното,
търговското
и
корпоративното право. Женен, с
две деца. Член на Сдружение ПФК
„Ботев“.

- Как и кога откри любовта си
към Ботев? Кой беше първият
ти мач?
Баща ми ме заведе на стадиона,
през 1981 г. мачът беше срещу
Марек. Победихме с 3-1!
Предполагам, както при много
ботевисти, при мен „Ботев“ е
страст, предавана от поколение
на поколение. Имах шанса в
тази детска възраст да гледам
домакински победи с много
голове и красива игра, при което
въпросът беше не „дали“ а „с
колко“. „Тракия“ тогава играеше
красив и резултатен футбол,
който ме заплени.
- Кой е любимият ти мач на
Ботев, на който си бил?
Няколко са. Мачът с Байерн
Мюнхен е незабравим, въпреки
че не успяхме да ги отстраним!
8-1 срещу Берое с хеттрика на
Пашев! 4-3 срещу Левски с
лудия гол на Пепо Пенчев! 3-0
срещу Левски на полуфинал за
Купата, след загубата 2-0 в

първия мач и разбира се спечеленият финал срещу Лудогорец
през 2017 г!
- А кой е най-болезненият за теб
момент, свързан с отбора?
Цялата ера Христолов. Тя нанесе
дълготрайни щети и на клуба, и на
фенската маса на отбора! При този
„управник“ преживях изпадане на
Ботев в „Б“ група, както и фалита на
клуба и отиването при аматьорите.
Спортно-технически, болезнени за
мен са загубената титла след
„лягането“ на Левски на Берое през
онзи знаменит сезон, както и
загубения финал за купата през 2019
г.
- Кой е любимият ти наш футболист?
А такъв извън Ботев?
Ако говорим за футболистите от
сегашния отбор, безспорно това е
Тошко Неделев. От предишните
поколения – Петър Зехтински. Извън
Ботев любими мои футболисти са
Андрий Шевченко и Рикардо Кака.

- Ти си един от най-разпознаваемите
членове на Сдружението. Защо си
член вече толкова време? Кои са
най-трудните ти моменти в това ти
качество на фен?
Мисля
че
Сдружението
има
призвание – то е да пази и
разпространява ботевизма и идеите,
с които е създаден клубът през 1912г.
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Сдружението, освен това, на
няколко пъти изигра решаваща
роля за спасяването и опазването
на самия клуб, а и то е
безспорният
юридически
наследник на създадения през
1912 г. отбор. Считам, че
идеалните цели на Сдружението
са и мои лични такива и затова
съм негов член.
За мен е тежко да наблюдавам
разделението между феновете и
личностните
конфликти
в
Сдружението,
които
често
минават по оста на егото и
желанието за себеизпъкване.
Това е основен проблем, който се
надявам
членовете
на
Сдружението
да
бъдат
достатъчно силни да не позволят
да прекърши общия им стремеж
да работят за благото на любимия
ни отбор.

Знам че за много хора идеята
за
обединение
звучи
еретично, но само обединени
в името на любимия ни клуб
можем да просперираме!
Иначе сме обречени да бъдем
използвани за всякакви цели, но
не и за тези, свързани с Ботев.
Нека всеки го разбира, както
желае.
- Каква е мечтата ти, свързана с
Ботев?
Да се върнем на Колежа! Мисля,
че това е основен въпрос, който се
отнася до идентичността на
клуба! Връщането на стадион
„Христо Ботев“ ще върне хората
по трибуните, ще увеличи
фенската ни маса, ще заздрави
вярата на самите играчи в техните
способности. След това всичко
ще се нареди!
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ГРАДЪТ И ХОРАТА: Иван Петков - треньорът канар,
който триумфира отново в Златната волейболна лига
Ботев е от годините ми, когато с
моите квартални приятели играехме
футбол от сутрин до вечер и, разбира
се, всеки от нас си имаше своите
симпатии към даден отбор и
футболист (личност).
Кой е любимият Ви момент с Ботев
досега, на който сте бил?
Е как кой - финала за купата срещу
Лудогорец. Поради ред причини!
Вие сте близки приятели и кумци с
Николай Киров – един от любимите
треньори на феновете на Ботев.
Разкажете за интересна случка с
него!
Трудно ми е така да споделям и да си
спомня моменти, които биха били
интересни за Вас. Но бих споделил
един факт, който не е много приятен
за мен - че откакто пътищата на
Николай и Ботев се разделиха, аз не
съм посещавал мач на отбора!
Позволете да направим аналогия с
легендарния
треньор
Хулио
Веласко. През сезона 1998-99 г.
Веласко е генерален директор на
носителя на Купата на УЕФА Лацио,
а през 2000 г. преминава в Интер на
Масимо Морати. Възможно ли да
видим такава метаморфоза и у нас,
например да поемете позиция във
футболен клуб, например Ботев?
Аз си спомням тази история с
Веласко, но не мога да си позволя да
я коментирам. Дали аз мога да
работя като ръководител в друг вид
спорт – по-скоро не, и Дай Боже да
не ми се налага. Всяка работа си има
своята специфика и аз съм на
мнение, че всичко трябва да бъде
професионално
направено
и
максимално добре подготвено, за да
се случи, а за това се искат тесни
специалисти - подготвени и знаещи.
Вие живеете предимно в чужбина,
Да, така е. Аз съм фен от дете на след като в края на миналата година
Ботев, отбор който винаги съм поехте
украинския
първенец
подкрепял. Емоцията ми към
Прометей Камянске. Свикнахте ли
там изиграхме мача равно от
самото начало до края. След
загубения първи гейм на финала,
и то злощастно, в отбора не мога
да кажа, че имаше напрежение,
по-скоро повече концентрация
видях, което си пролича и в
крайния резултат.
Погледите вече са насочени към
европейското първенство, на
което
един
от
градовете
домакини е Пловдив. Очаквате
ли бурна подкрепа, подобна на
тази в Русе? А какви са
очакванията
в
спортнотехническо отношение?
Очакванията към нашия отбор са
големи. Аз като треньор винаги
съм мислел за следващия мач
като за най-важния. Трудно ми е
да давам прогнози, но като всеки
треньор искам най-доброто от
нашия отбор.
За публиката нямам никакви
колебания, сигурен съм, че ще
бъде на ниво. Тук е момента да
благодарим
на
русенската
публика, която беше невероятна.
Немного известен факт е, че сте
фен на Ботев. Кога открихте
любовта към жълто-черните?
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вече в Украйна?
Когато заминавах за Украйна аз
имах своите мисли, че е страна,
която
отстъпва
на
моите
представи (желания) за бъдеще,
кариера, място за живеене и т.н.
Но първо, след като президентът и
мениджърът на клуба ме убедиха
в техните амбиции, а също така и
след подкрепата на близките до
мене хора, че това е добър
вариант, видях там нещо много
различно. И засега всичко е добре.
Нямах никакви проблеми с
адаптацията
ми,
за
което
спомогнаха и хората, които
заварих там.
Трудно ли е да жонглирате и на
двете места – като треньор на
чуждестранен
клуб
и
на
националния отбор?
За трудно – трудно е! Но с това
няма да изненадам никого. Найважното за един треньор според
мен е неговия екип.
Вие сте най-успешният треньор
на Пловдив по волейбол.
Възможно ли е се върнете отново
в Марица?

За мен Марица ще си остане над
всичко! Това, което направихме с
Марица, всички го виждат. Но има
едно нещо, което не се вижда любовта към клуба на всички,
които работят там, отношението
един към друг, чувството за
семейство и най-вече духа на
победител, който се е вселил в
този клуб!
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НАШИТЕ ИНИЦИАТИВИ:
ПОМНИМ
НАШИТЕ ГЕРОИ:
145 години
Колежът
– болката
от кончината
и мечтата
на Христо
на всеки
Ботев
канар
Вече твърде много време привържениците на „Ботев“
очакват да гледат срещите на любимия си отбор на
стадион „Христо Ботев“. През миналата година, имаше
редица поводи за радост и нови надежди след
осигурено финансиране и размразяване на строежа.
Към днешна дата, надеждите все още са тук, но налице
са и известни притеснения по отношение на
извършващия се строеж. Най-общо притесненията са
свързани със следните въпроси:
- Липса на конкретен финансово строителен
план за усвояване на осигурената към този
момент сума.
- Липса на документ, ясно и подробно описващ
проекта в цялост, както и срокове за пускането
на съоръжението в експлоатация.
- Неяснота по отношение на седалките за новия
стадион – наличните са най-малко морално
остарели за подобно ново съоръжение.
- Липса на план за ремонт и възстановяване на
тревното покритие на терена.
- Неяснота за стратегията по осигуряването на
средства за пълното завършване на стадиона
по проект.

Няколко пъти, тези и други въпроси бяха официално
изпратени до община Пловдив от Гражданския съвет
за изграждането на Колежа. Гражданският съвет е
сформиран след проведена анкета между членовете
на Сдружение „ПФК Ботев“.
Официално Съветът започва да работи на 12 Май 2020
година, след входирането на официално писмо в
Община Пловдив.
Целта на съвета е реализирането на максимална
обществена подкрепа за завършването на стадион
„Христо Ботев“ гр. Пловдив, както и защитаване на
интересите на ботевистите и обществеността при този
така важен проект за град Пловдив. В състава му влизат
редица уважавани в града ни инженери и юристи.
Представителите на съвета от самото му създаване
считат, че прозрачността е особено важна за проект с
толкова голяма обществена значимост. Ето защо чрез
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няколко официално входирани искания към
Община Пловдив те настояват за конкретни
отговори и официален писмен меморандум за
ангажимента на Общината за довършването на
стадиона. Това е важно, тъй като през последните
месеци се чуха разнопосочни намерения относно
поредността на довършителните дейности, а
комплексен финален проект все още няма.
Тази продължаваща неяснота подтикна канарите
на 07.07.2021 г. да се съберат на мирно кафе пред
Общината. Идеята беше да покажем отново колко
важен за нашата общност е този проект и колко
държим на честност, отдаденост и прозрачност от
представителите на Община Пловдив.

Вярваме, че пълното изграждане на стадион
„Христо Ботев“ е в интерес на Пловдив и България
и е обект, който не само може да се самоиздържа,
но и да носи значителни постъпления в общинския
бюджет.
Гражданският съвет и цялата жълто-черна
общност ще продължим внимателно да следим
ситуацията до окончателното завършване на
нашия дом.
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

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!

