
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БРОЙ 10, 20.09.2021 г. 

 
Юбилеен брой 10 на бюлетин Канарче! 

Това ни задължава да 
продължим в същия дух – 
обективно и позитивно да 
отразяваме всичко, което ни 
вълнува и да напомняме за 
важни за нашата общност 
събития и личности. Има толкова 
много неща, свързани с Ботев, с 
които можем да се гордеем!  
Канарче ще продължи да пише 
за тях. 
 
 
 
 
 

Неусетно излязоха 10 броя на 
бюлетин Канарче. Започнахме с 
огромен ентусиазъм, но и с леко 
притеснение как ще се възприеме 
начинанието ни от жълто-черната 
общност. За това кратко време 
екипът ни се попълни с ценни 
кадри, оформлението и качеството 
на материалите ни се подобриха, а 
идеите за следващите ни броеве 
буквално заваляха! Радваме се, че 
вече 
 
 
 

вече редовно ни цитират от 
редица уважавани спортни 
издания, но още по-радостни ни 
правят хубавите отзиви за 
изданието ни от всички канари.  

 
 
 

НАШЕТО ИНТЕРВЮ -  
Димитър Пройчев – възходът на младите 

 
 

мен, не само във футболно 
отношение, а и в това да се 
развия като личност. Много се 
радвам, че ми се откри такава 
възможност. 
Как усетихте разликата между 
българските и датските 
футболисти?  
Най-голямата разлика между 
нас и тях е в манталитета и 
желанието им да се развиват 
постоянно. Оттам идва и 
разликата във физиката и 
интензитета на игра. 
Какви са впечатленията Ви от 
Дания? 
Подредена и спокойна държава 
с висок стандарт на живот. 
А кой е любимият Ви футболист 
на Ботев? 
Динко Дерменджиев. 
 
 
 

 
юношите на отбора, които 
привличат все по-голямо 
внимание. Ето какво сподели той 
пред бюлетин Канарче. 
Ботев II стартира по прекрасен 
начин участието си във Втора лига. 
На какво отдавате това? 
Отдавам го на добрия колектив в 
отбора и на качествата на всички в 
него. 
Каква е атмосферата в отбора и 
амбициите на треньора и 
играчите? 
Към този момент атмосферата е 
спокойна. Амбицията на всички ни 
е всеки мач да играем все по-
добре, да 
 

добре, да се развиваме и да 
пробием на по-горно ниво. 
А какви са Вашите лични 
амбиции за сезона? 
Първо - да съм здрав, а след това с 
всеки изминал двубой и 
тренировка да надграждам, за да 
мога да играя на по-високо ниво. 
Как започнахте да се занимавате 
с футбол? Разкажете за първите 
Ви стъпки! 
С дядо ми играехме на ст. 
„Пловдив“ много често. След това 
ме записаха да тренирам футбол в 
детската градина. Когато станах 
ученик започнах да тренирам в 
Ботев 2002 при Стефан Стоянов. 
Изкарахте половин сезон под 
наем в датския Фремад Амагер. 
Беше ли полезен за развитието Ви 
този период?  
Беше изключително полезен за 
мен, 
 

Димитър Пройчев 
навърши 20 
години на 10-и 
Септември. Той е 
част от Ботев II и 
е един от 
юношите 
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Спомняте ли си всички екипи, с 
които Ботев Пловдив е играл през 
годините? Ами резервните? 
През последните години се 
наблюдава тенденция вторите и 
особено третите екипи да носят 
допълнителен исторически и 
емоционален заряд, което ги 
прави високо ценени от фенове и 
колекционери. 
Назад във времето обаче доста 
рядко е имало трети официален 
екип, а дори и за резервни често 
са се използвали екипи от 
предишния сезон. 
През годините Ботев има някои 
емблематични резервни екипи, 
които си струва да си припомним. 
Повечето от тях, може би логично, 
са с преобладаващ бял или черен 
цвят. 
Белите резервни екипи се 
използват често през 90-те години 
на миналия век. Това са екипи от 
сезоните 1991/1992, и от 
1995/1996: 

  
През сезон 1999/2000 г., отборът 
отново има резервен бял екип, 
като за пръв път на него има и  
зелен цвят. 

 
Черното е традиционен цвят за 
резерните екипи на Ботев. 
Можем 
 

Можем да отбележим екипа от сезон 
1997/1998, а до него този от сезон 
2005/2006: 

 
Задължително трябва да споменем и 
по-необичайния, но запомнящ се 
златист кръст от сезон 2010/2011: 

 
В черно е и третият екип от сезон 
2020/2021, който е символичен и 
отбелязва връзката между 
хилядолетния Пловдив и вековния 
клуб. 
Тази връзка е търсена и във вече 
традиционните светлосини екипи, 
които се наложиха през последните 
десетина години. 

 
Със сините си екипи Ботев играе в 
мачовете от Лига Европа срещу 
израелския Бейтар и срещу Санкт 
Пьолтен от Австрия. 
Освен светлосиньото има още един 
цвят, наложил се като традиционен 
за резервни екипи, за който обаче е 
трудно да се открие скритa 
символика. Това е бордото, с който 
Ботев изигра немалко срещи, 
включително и международни. 
Ботев 

 

СРЕЩА С ИСТОРИЯТА:  
Резервните екипи през годините 

Ботев играе именно в бордо в 
гостуването си срещу Астана в 
началото на сезон 2013/2014. Мач, 
спечелен с 0:1 с гол на Томаш 
Иршак. 

 
Разбира се, историята помни и 
други доста странни резервни 
екипи, като например червения от 
сезон 1994/1995: 

 
За новия сезон Ботев отново 
изненада с трети екип. Този път – 
изцяло зелен, което е прецедент в 
клубната история и е твърде 
различен от използваните досега 
традиционни цветове. Екипът 
обаче се прие доста добре, тъй 
като е зареден с исторически 
препратки и ни напомня, че 
всички ние сме част от чета, която 
върви рамо до рамо, във всеки 
един момент! Стилният дизайн е 
резултат от доброто 
сътрудничество между доставчика 
на екипировката и маркетинговия 
отдел на клуба. 

 
/използвани са снимки и информация от 
сайта botevplovdivshirts.com/ 
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Наскоро Ботев продаде една от 
звездите си Атанас Илиев на 
италианския втородивизионен 
тим Асколи. Наско премина на 
Апенините срещу сума от 400 000 
евро. Така голмайсторът на Ботев 
през миналия сезон стана петият 
най-скъп изходящ трансфер на 
клуба въобще в историята.  
По този повод, бюлетин Канарче 
ще Ви припомни 10-те най-скъпи 
изходящи трансфери в историята 
на Ботев.  
 
Номер 10 - Фернандо Виана, 
Омар Косоко и Дормушали 
Саидходжа – 250 000 евро 
Тримата са продадени за суми от 
по 250 000 евро. Първи Ботев 
напуска Дормушали Саидхожда 
през сезон 2008-2009. 
Тогавашният голмайстор на тима 
преминава в ЦСКА (София). През 
лятото на 2018-а година Ботев 
продава един от героите от 
финала за Купата - Омар Косоко 
на Ал Фуджейра от ОАЕ, а през 
лятото на 2019-а е продаден 
Фернандо Виана на Кишварда от 
Унгария. 

 
Номер 7 - Георги Какалов, 
Йордан Минев и Александру 
Бенга – 300 000 евро 
След силни игри за Ботев, Георги 
Какалов е продаден на 
беларуския гранд Динамо Минск 
за 300 000 евро. За същата сума 
железният бранител Йордан 
Минев преминава в ЦСКА (София) 
през зимата на 2009 г. През лятото 
на 2014-а година пък, румънският  
  
 

 

защитник Александру Бенга е 
продаден за 300 000 евро на 
азербайджанския Габала. 

 
Номер 5 - Атанас Илиев и Кристиан 
Димитров – 400 000 евро 
Централният бранител Кристиан 
Димитров е трансфериран в един от 
хърватските грандове – Хайдук 
Сплит срещу 400 000 евро през 
зимата на 2020-а година. 
Номер 4 - Хамза Юнес – 500 000 
евро  
Ботев плати през зимата на 2014-а 
година не малка сума за Хамза 
Юнес от Петролул, (коментираната 
сума е 750 000 евро), но  
нападателят напуска през лятото на 
2014-а година и преминава в 
Лудогорец срещу 500 000 евро.  

 
Номер 3 - Абел Анисе – 600 000 
евро  
След само един сезон в клуба 
халфът от Мадагаскар е продаден за 
600 000 евро на Лудогорец през 
лятото на 2014-а година.  

 
Номер 2 - Борислав Михайлов – 
800 000 евро  
Настоящия президент на БФС и 
титулярен вратар на националите 
при 
  
 

 
 

СРЕЩА С ИСТОРИЯТА:  
Най-скъпите изходящи трансфери на Ботев 
 
 

при чудото в САЩ през 1994 г. 
пристига в Ботев именно след 
лудото българско лято. Играе един 
сезон за канарчетата, а през лятото 
на 1995 г. е продаден за 800 000 
евро на английския Рединг, който 
тогава се състезава във второто 
ниво на английския футбол. 

 
Номер 1 - Тодор Неделев – 2.5 
млн. евро  
Най-скъпият трансфер в историята 
на Ботев до момента е на Тодор 
Неделев в Майнц 05 в немската 
Бундеслига. Трансферната сума е 
2.5 млн. евро или почти 5 млн. лева 

 
Допълнително: Велко Йотов – 1 
млн. евро  
Този случай е малко по-странен, 
затова го поставяме извън 
класацията. Бъдещият герой от 
САЩ 94 пристига в Ботев през 
лятото на 1993 г. Той провежда 
цялата подготовка с тима и играе в 
три контроли, в които отбелязва и 
един гол. Веднага обаче е 
получено предложение от 
аржентинския Нюелс Олд Бойс и 
той е продаден за 1 млн. евро без 
да изиграе нито един официален 
мач за Ботев. 
Заб. Сумите на трансферите, без 
тази на Велко Йотов, са взети от 
сайта transfermarkt.com 
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Отлична организация от страна на домакините – 
хотел „Империал“, стегнатост и конструктивност в 
дискусиите и всеобщо съжаление заради решенията 
на Радослав Кошински – председател на досегашния 
Управителен съвет на Сдружение ПФК Ботев 
Пловдив, и члена на УС Михаил Манолов да се 
оттеглят от ръководството, белязаха Общото 
събрание на Сдружението в събота.  
Срещата започна с отчет за изминалата със сигурност 
драматична както за футболния клуб, така и за 
Сдружението година. Отговорността беше огромна и 
в голямата си част беше поета от досегашния УС. 
Благодарение както на тях, така и на подкрепата и 
усилията на цялата жълто-черна общност, успяхме 
достойно да излезем от трудната ситуация, 
съхранихме клуба си и дори можем да гледаме с 
надежда и оптимизъм към бъдещето, въпреки 
новите предизвикателства. През този период бяха 
стартирани и успешно приключени редица 
инициативи, важни за жълто-черната общност. 
Заради самоотвод както Кошински, така и 
изключително дейният Манолов не бяха сред 
кандидатите за новия УС. Чрез дейността си и 
двамата допринесоха изключително много за 
утвърждаването на ботевизма и за развитието на 
Сдружението, поради което получиха заслужени 
благодарности, а присъстващите изразиха надежда, 
че след кратка почивка те отново ще се завърнат с 
нови сили в управителното тяло. 
След последвало гласуване беше избран новия 5-
членен УС в следния състав: Теодор Бочев, Рангел 
Мутафчийски, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Вече свикнахме с успехите на момчетата от Бултрас 
Файт Клуб. На 05.09 на ДП по кикбокс и муайтай в гр. 
Каварна те завоюваха поредния си голям успех. Тимът 
беше представен от 11 състезатели, които спечелиха 
11 медала! По този начин, в отборното класиране в 
стил муай тай Бултрас Файт Клуб се нареди на второ 
място, а в стил кикбокс фул контакт отборът е трети. 

 
Мариян Ганчев, Иван Кроежов, Божидар Нашевски и 
Димитър Николов. 
Пожелаваме здраве на всички състезатели и треньори 
и нека да продължават да ни радват с успехите си!

 

 
❖ 28.09.1959 г. – Роден е Трифон Пачев. Той има 321 

мача за Ботев в „А“ група и 9 отбелязани гола.  
❖ 30.09.1978 г. – Ботев – Пирин (Бл) 6:1 в мач за 

първенство 
❖ 02.10.1999 г. – Ботев – Славия 6:0 в мач за 

първенство 
❖ 03.10.1929 – Ботев печели първата си титла. Тя 

идва след победа с 1:0 над Левски във финала на 
държавното първенство.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На този ден… 
 

 
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 

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! 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Подкрепете ни... 

Нов петчленен Управителен 
съвет избра Общото събрание 

на Сдружението 

Призьорите този път 
са: Павел Атанасов, 
Илиян Милушев, 
Теодор Шиндов, 
Виктор Профиров, 
Мартин Болин, 
Стефан Иванов, 
Станимир Минчев, 
Мариян  

Бултрас Файт Клуб с 
пореден успех 

 

Мутафчийски, Борис Гиздаков, Даниел Аргилашки и 
Георги Влахкинов. Оставането на трима членове от 
стария УС се приема като гаранция за приемственост в 
управлението. За председател на новия УС единодушно 
беше избран Борис Гиздаков.  
Очаква се скоро новия УС да формулира, а Сдружението 
да приеме новите си цели и приоритети, както и да 
представи някои от следващите си инициативи. За 
момента е ясно едно – обединението на цялата жълто-
черна общност е от първостепенно значение, защото 
сме най-силни, когато сме единни и няма кой да ни 
спре, когато сме заедно! 
Сдружението изказва специални благодарности на 
домакините от хотел „Империал“ за осигурените 
перфектни условия, на Георги Семов за техническото 
осигуряване и заснемане на събитието, както и на 
Кольо Петров за безпроблемната дистанционна връзка 
за членовете извън залата.  
Само Ботев! 
 
 
 
 


