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BULTRAS FIGHT CLUB С 27 МЕДАЛА И ПЪРВО МЯСТО ПРИ ДЕЦАТА
НА ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО КИКБОКС ЗА КУПА БУЛТРАС

З

авърши
Държавното
първенство по кикбокс за
Купа Бултрас, което се
проведе от петък до неделя в
зала "Сила".

За пръв път от шест години Пловдив
прие турнир по кикбокс от такъв ранг,
а момчетата от Bultras Fight Club
получиха
висока
оценка
за
провеждането на турнира, който
беше и първият, организиран от
клуба и последен за годината в
календара на Българската федерация
по кикбокс и муай тай.

бронзови медала, а втори са ЦСКА
(София) с пет златни, два
сребърни и три бронзови медала.
Златни медали за Bultras Fight
Club
спечелиха
Димитър
Димитров, Илин Йоков, Джовани
Димитров и Венелина Поптолева.
Огромен е успехът при децата,
където Bultras Fight Club спечели
отборната надпревара. Там тимът
извоюва три златни медала и
един сребърен. На второто място
са Голдън Бойс (Козлодуй), а
трети са Арон (Пазарджик).
Състезателят на клуба Виктор
Профиров спечели специалната

купа за най-техничен състезател
при децата.
В първенството участваха над 200
състезатели от над 30 клуба, а
битките
бяха
в
различни
възрастови категории - деца,
юноши младша и старша възраст,
мъже и жени.
Bultras Fight Club получи висока
оценка за организацията от
председателя на БФ по кикбокс и
муай тай Галин Димов.
Очаква се турнирът да стане
ежегоден и Пловдив да посреща и
за в бъдеще най-добрите ни
състезатели по кикбокс.

Bultras Fight Club извоюва общо 23
медала
(четири
златни,
осем
сребърни и 11 бронзови медала) и се
нареди на трето място в отборното
класиране,
затвърждавайки
мнението, че отборът е един от найдобрите в България. И това при
положение, че е едва на година и
половина!
Пловдивският клуб стана и отборът с
най-много спечелени отличия на
шампионата.
Отборното
класиране
спечели
Шуменска крепост
(Шумен)
със
седем златни, два сребърни и два
ОЩЕ В БРОЯ:

НАШЕТО ИНТЕРВЮ: ПА
"ИЗВИНЕТЕ, МАЙ
КОНАТЕ (СТР. 2)
ИЗПУСНАХТЕ НЕЩО", ИВО
ИВАНОВ (СТР. 3-4)

ПЕТЪР АНДРЕЕВ КОЛЕКЦИОНЕРЪТ НА
ЕКИПИ НА БОТЕВ (СТР.5)

МАГИЯТА НА КОЛЕДЕН
ПЛОВДИВ (СТР.6)

НАШЕТО ИНТЕРВЮ

ПА КОНАТЕ: НАСЛАЖДАВАМ СЕ НА ЖИВОТА СИ В
ПЛОВДИВ, АДАПТИРАХ СЕ БЪРЗО

П

а Конате е на 27 години,
роден в Швеция и е
несменяем титуляр на
позицията ляв халф-бек,
откакто се присъедини
към Ботев Пловдив в началото на
годината. Вече има изиграни 29 мача за
отбора, в които е отбелязал 3 гола. Ето
какво сподели той наскоро специално за
читателите на бюлетин Канарче.

Свикнахте ли вече с живота в
България и със съотборниците си в
Ботев?

държавата, а президентът е задържан.
Не беше разрешено самолети да кацат
или да излитат от Гвинея, така че беше
притеснително как ще се прибера. За
щастие накрая съотборникът ми Наби
Кейта успя да уреди частен самолет
който да ни превози. Впоследствие
нещата се нормализираха.

Кое беше най-трудното нещо за Вас в
началото?
Да дойдеш в нова страна с различна
култура наистина може да бъде
трудно, но смятам, че аз успях да се
адаптирам доста бързо.

Преди да се присъедините към Ботев, Бихте ли ни разказали повече за
сте играли за Розенборг, но също и за мястото където сте роден и за
Малмьо и други северни отбори.
семейството си?

Да, наслаждавам се на живота си тук
в Пловдив – това е един чудесен град
с прекрасни хора. Много ми харесва и
отбора, но и атмосферата в него,
имам фантастични съотборници,
които ме мотивират допълнително
всеки ден.
Играете като защитник, но вече
отбелязахте и няколко гола. Имате ли
специален афинитет към атаката, или
головете са по-скоро резултат на
моментен импулс?
Защитник съм, но също така обичам
да атакувам. Едно от най-силните ми
качества на терена е да се включвам с
пробиви в атаките на отбора.
Имате 3 мача за Шведския
национален отбор. Разкажете ни
повече за този период!
За мен беше чест да играя за Швеция,
където съм роден и където израснах.
Имах няколко силни сезона и получих
шанс да покажа качествата си.
Но сега играете за националния
отбор на Гвинея. Наскоро там имаше
военен преврат – четвъртият за
последните 12 месеца в Западна
Африка. По това време Вие бяхте в
страната за мач с националния отбор.
Каква беше обстановката и как
успяхте да напуснете страната?
Да, сега играя за Гвинея, откъдето е и
моят баща. Тези мачове ми носят
огромен опит, а през януари ни
предстоят и срещите от Купата на
африканските нации.
Относно преврата – отначало беше
малко страшно, когато нямаше много
информация какво точно се случва,
освен, че военните са завзели

Каква е разликата между футболните Роден съм и израснах в Швеция.
стилове в Скандинавия и в Швеция е хубава и много много
Югоизточна Европа?
студена страна, но моите корени са в
Африка. Майка ми е от Гамбия, а баща
Бих казал, че играчите в Югоизточна ми от Гвинея. Доста голямо семейство
Европа притежават много добра сме – имам 5 братя и сестри.
индивидуална техника и се чувстват
по-сигурни с топката, докато в А какви са интересите Ви извън
Скандинавия играта е по-интензивна футбола?
и се тича много.
Имам
огромен
интерес
към
Какви бяха първите Ви впечатления от предприемачеството и съм силно
Пловдив? Имате ли вече любимо мотивиран да започна свой собствен
място тук?
бизнес, като за момента в Швеция
имам две студиа за татуировки и
Първите ми впечатления от Пловдив няколко други проекта в развитие.
бяха, че това е град, събрал много
история в себе си.
Кои са любимите Ви световни играчи?
Любимото ми място тук е Гребната
база, която е близо до мястото, където
ЗА МЕН НАЙ-ДОБРИТЕ ЛЕВИ
живея. Тук можеш да се разходиш, да БЕКОВЕ В СВЕТА И МОИ ИДОЛИ СА
потичаш, има също и кафе, а и уреди
РОБЕРТО КАРЛОШ И МАРСЕЛО.
за упражнения на открито и е приятно
място за прекарване на свободното
време.
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"ИЗВИНЕТЕ, МАЙ
ИЗПУСНАХТЕ НЕЩО"
Иво Иванов, Канзас сити
Снимка: Емил Бонев
Зъзнещ в ледената си таратайка, Дядо Коледа стискаше с
разтреперана ръка студената дръжка на 22-калибров
пистолет. Отчайващите моменти раждат отчайващи
решения, а в тази потискаща декемврийска вечер
единственият спътник, съратник и съветник на Дядо Коледа
бе именно отчаянието. Изоставен от късмета си, напълно
разорен и отритнат от съдбата, той бе само на две минути
разстояние от най-голямата грешка в живота си. На 20
метра светеше витрината на малък магазин и Дядо Коледа
възнамеряваше да използва пистолета, за да го ограби. У
дома го чакаха гладната му съпруга и дете и той нямаше
сили да ги погледне в очите и да им каже, че отново е без
работа, без пукната пара, че няма да може нито да плати
наема, нито да сложи храна на масата за празниците.
По това време той все още не бил Дядо Коледа, а 27годишен младеж, чийто живот бил постоянна верига от
жестоки провали и незаслужени разочарования.
Постепенно разумът се прокраднал в студената кабина на
кашлящата с последни сили кола и миг преди да нахълта в
магазина, Дядо Коледа сложил край на безумния си план. "В
този момент гледах на себе си като на абсолютен
несретник - спомня си днес той. - Един загубеняк, който не е
в състояние да спаси семейството си. Единствената
причина да не насоча пистолета към себе си бе мисълта за
жена ми и детето."
Трийсет години са изминали от онзи декемврийски ден много вода е изтекла, много неща са се променили. Светът
вече е коренно различно място, а отчаяният младеж е
възрастен мъж, който може да си позволи да погледне
назад без притеснение - с усмивка и гордост. Защото той е
човекът, който вече четвърт век е обожаван и обичан от
цяла Америка, без тя дори да знае името му. Днес е денят, в
който най-после ни бе отворена вратата към неговото
минало и ни бе дадена възможността да разкажем
изумителната му история.
Обичам да повтарям, че някои истории нямат никаква
нужда от мен: те са толкова силни, уникални и
въздействащи, че някак си успяват да се саморазкажат. Не
им трябват украса, метафори и хумор, не им трябва дори
разказвaч. Такава е историята на човека, когото цяла
Америка нарича Тайнствения Дядо Коледа. Всеки декември
тази мистериозна личност обикаля бедните квартали,
евтините магазини, гетата, гарите и автобусните спирки в
търсене на хора с овехтели дрехи, счупени коли или просто
тъгa в очите.

Това е една история от далечната 2006 г.
Позволяваме си да я публикуваме, защото е
най-човечната и красива Коледна история,
която сме чели. Помогна ѝ да се саморазкаже
големият Иво Иванов - журналист, писател, но
най-вече човек с огромно сърце.
без да иска благодарност? Хиляди са тези докоснати от
неговата загадъчна благотворителност. Често се случва хора
със сълзи на очите да се обадят на медиите с молба дабъде
излъчена благодарността им към този човек.
Едно от любимите му места за действие са заложните къщи.
Там причаква бедните родители, които идват, за да заложат
стар телевизор или потомствен златен пръстен и да купят с
парите подаръци на децата. Известен е случаят, в който Дядо
Коледа взел от ръцете на една жена очукана микровълнова
печка за $ 20 и я „купил” за 800. После изтичал до ръждясалата
й кола и сложил печката на задната седалка. Жената
разказала всичко, ридаеща от щастие. А това е само един от
стотиците подобни жестове.
В началото легендите за Тайнствения Дядо Коледа
кръстосваха предимно улиците на Канзас Сити, но през
последните години действията на благодетеля бяха
регистрирани и в други големи градове. И независимо от
изпепеляващото любопитство на медиите и засадите на
фотографите той неизменно успяваше да съхрани тайната си.
Преди 11 години Опра Уинфри му отправи официална покана
за популярното си токшоу. Той позволи да бъде интервюиран,
но се появи напълно неузнаваем, защото бе плътно дегизиран
като Добрия старец.
Преди броени дни обаче една тъжна ситуация го принуди да
разкрие самоличността си и да разкаже как точно се е
превърнал от отчаян млад мъж с пистолет в Дядо Коледа,
раздаващ усмивки на изпадналите в беда и нищета. Най-после
лицето му погледна цяла Америка от първите страници на
вестниците, а името му стана достояние на всички ни. Преди
много години Дядо Коледа е бил просто мaлчугaнът Лари
Стюърт, растящ в смазваща бедност и без родители в прашния
и влажен щат Мисисипи. Отгледан е от баба си и дядо си, които
свързвали двата края с по няколко долара седмично. Били са
толкова бедни, че са нямали течаща вода и слагали по
десетина кофи из къщата, за да събират дъждовните капки,
минаващи през дупките на покрива.

Малкият Лари често ходел на училище бос, а Коледите карал
без подаръци. Когато другите деца се хвалели с
придобивките си, той просто се свивал на чина си. Шансът на
мaлчугана в живота бил спортът. Оказало се, че има талант
за баскетбол, футбол и лека атлетика. Благодарение на
постиженията си Лари се добрал до спортна стипендия в
университета, но когато решил да се хвърли с главата напред
в живота и да се опита да изплува от тресавището на
немотията, той осъзнал, че над главата му сякаш е
надвиснало проклятие. С каквото и да се захванел, младежът
„Извинете, струва ми се, че изпуснахте нещо" е любимата винаги се натъквал на несполуки. Компаниите, за които
му фраза, с която уж грабва нещо от земята и набутва 100- работел, фалирали, мошеници го въвличали в схеми и
доларови банкноти в ръцете на изумените късметлии. обирали оскъдните му спестявания, работодатели го
После, преди да са успели да реагират, Тайнствения Дядо съкращавали. Отгоре на всичко нещастието му явно имало
Коледа се изпарява като дим. От 26 години този някакво мрачно чувство за хумор и винаги го спохождало
екстравагантен благодетел е истинска енигмa, дразнеща до около Коледа.
крайност пословично любопитната Америка.
В студените зимни дни на 1971 младежът живеел в
Кой е този човек? Защо се крие? Защо раздава парите си, ръждясалия си жълт Датсън и се хранел веднъж на два дни.
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Накрая бензинът му свършил и Лари не можел да отоплява
кабината. Опитал се да изпроси малко храна от местна
църква, но дори и от там му отказали. Прималял от глад,
Стюарт влязъл в малката гостилница "Дикси Дайнър" и си
поръчал вечеря. Когато дошло време да плаща, изчервен от
притеснение, Лари се престорил, че си е загубил
портмонето. Заведението било толкова скромно, че
собственикът Тед Хорн бил също главен готвач, касиер,
чистач и мияч на чинии. Тед дошъл до масата, погледнал
Лари право в очите и явно е видял нещо особено в тях,
защото след това бавно се навел и рекъл: "Я, струва ми се, че
сте изпуснали нещо." С тези думи собственикът сложил
"намерената" банкнота от 20 долара в ръцете на изумения
клиент. Това били много пари за времето си: еквивалентът
им е $ 120 по днешния курс. Лари платил, излязъл
зашеметен от заведението, избутал колата си до
бензиностанцията и отпрашил в посока Канзас Сити в
търсене на по-добър живот.
Но както вече знаем, съдбата
продължила да му подхвърля
Коледни кошмари. Година след
като замалкo да ограби магазина
от отчаяние, Лари за кой ли път
бил съкратен от новата си работа.
При това две седмици преди
Коледа. Звучи невероятно, но
абсолютно същият сценарий се
повторил и следващата година.
Обезверен, Лари спрял да си купи
сандвич от павилион и забелязал,
че продавачката е с болнав вид и
трепери от студ в старите си
дрехи.
Младежът извадил 20 долара за сметката от $ 1 и казал на
момичето да задържи рестото. „На теб ще ти свърши повече
работа”, уверил я безработният Лари. „Устните й се
разтрепериха – спомня си Стюарт. - и от очите й рукнаха
сълзи. Никога няма да забравя благодарността й.”
И тогава някакъв необясним импулс накарал Лари да отиде
в банката, да изтегли $ 200 от оскъдната си сметка и да
тръгне да ги раздава по улицата на хора, които изглеждат в
по-голяма беда от него. И ето че от този момент, още понеобяснимо, късметът и съдбата му направили завой на 180
градуса. Всяко негово начинание, всяка сделка и бизнес
идея почнали да се увенчават с успех и Лари натрупал
състояние от 5 млн. долара! Но колкото повече имал,
толкова повече осъзнавал колко е важно да дава на другите.
Затова дойдел ли декември, тръгвал по улиците на Канзас и
слагал пари в ръцете на отчаяните хора, без да са го искали
и без да ги обиди. „Извинете, струва ми се, че изпуснахте
нещо." Никoй не знае точно колко хора е зарадвал Лари с
тази фраза през годините, но се знае, че е дарил общо $ 1,3
милиона. Постепенно медиите му подариха прякора
Тайнствения Дядо Коледа, а той разшири обсега си,
правейки дарения не само тук, но и в гетата на Ню Йорк,
Вашингтон, Чикаго, Ню Орлийнс и Сан Диего.
Казват, че добрината е като бумеранг и неизменно се връща
при теб. Преди 7 години Лари се върнал в Тупело, Мисисипи,
за да открие Тед Хорн, собственика на малката гостилница
„Дикси Дайнър”. Преди да е разбрал какво става, Тед се
озовал с дебел плик в ръката, пълен до пръсване с
хилядарки!
От години следя с възхищение репортажите за Тайнствения
Дядо Коледа и се чудя кой е прекрасният човек, който се
крие зад този щедър градски ангел. Защо след толкова
години Лари Стюърт махна маската? Защо наруши тайната
си? В отговорa има много тъгa, но и много надежда. Тази
Коледа ще бъде последната, в която този изключителен
мъж ще кръстосва улиците с банкноти в ръка. Оказва се, че
дори Дядо Коледа не е неуязвим.

Дори Дядо Коледа може да се разболее от рак.
Започнал е в хранопровода и е пропълзял бързо в черния му
дроб. В момента Лари се подлага на експериментално
лечение, за да спечели още малко време, в което да разкаже
историята си на колкото се може повече хора и да ги
вдъхнови с мисията си.
Той иска от нас поне понякога да се разделяме с мислите за
себе си и да се отдаваме на произволни прояви на добрина.
Без корист, без облага, без услуга за услуга, дори без
„благодаря!” Живеем в странни времена: светът се задъхва от
безсмислени войни, алчност, геноцид, смърт, бедност и глад.
Има страхотен дефицит на човечност. Дефицит на хора като
Лари Стюърт. Толкова се гордея с него. Толкова го обичам. Не
защото ми е съгражданин, а защото непровокираната му
щедрост ми вдъхва вяра в доброто начало.
Вчера се качих на колата и отидох да се срещна с него на
около час път от тук. Той бе изморен,
смазан от проклетата болест и от
химиотерапията. Когато стиснах
ръката му, усетих колко е крехък
животът в нея. Но от бледото му лице
ме гледаха две големи, добри очи, в
които нямаше нито умора, нито
страх от смъртта, а само тихо
благородство
и
спокойствие,
характерно за човек, който не е
пропилял дните си на майката земя.
Обещах му лично, че ще занеса
историята му в България. Вярвам, че
и у нас има много хора, които биха я
оценили.
Скоро ще си вземем сбогом с Лари, но не и с Тайнствения
Дядо Коледа. В неговия случай ракът няма думата. Аз не съм
особено религиозен: не знам със сигурност кой се е родил на
Коледа: дали е Божият син, дали някой месия, мъченик или
просто един изключителен човек, който е загинал на кръста, в
опит да изкупи греховете на другите. Знам обаче, че Коледа е
идеален повод да дадем шанс на собствената си добрина. Във
всеки един от нас има по един Тайнствен Дядо Коледа. Нека
тази седмица го пуснем на свобода. Бедни или богати, ние
всички имаме нещичко, което можем да предложим на тези,
които страдат. Не става дума само за пари: понякога една
дума, една усмивка е достатъчна, за да повдигне падналия, да
го изправи на крака. Според мен двайсетте долара на Тед
сами по себе си са по-маловажни от силата на жеста му. И
вярвам, че ако не беше той, Лари сигурно щеше да дръпне
спусъка в онази студена нощ преди 30 години. Никога не
знаем какво може да се окаже животоспасяващо за един
отчаян човек. Tа такава е историята на Тайнствения Дядо
Коледа. Благодаря ви, че й позволихте да се саморазкаже. Тя
определено го заслужаваше.
Аз нямам много. Не съм милионер. Не съм дори хилядиер. Но
знам, че мога да бъда по-добър човек. Да направя нещо
хубаво тази Коледа. В близката бензиностанция всеки
следобед забелязвам един възрастен човек с добри очи и
отрудени ръце. Дрехите му са окъсани и той все събира жълти
центове за кафе. Дано не се лъжа, но имам чувството, че утре
около пет следобед той, без да подозира, ще изпусне нещо и
аз ще бъда там, за да вдигна плика от земята и дa му го подам.

Честита Коледа на всички ви!

P.S. Лари Стюърт почина броени дни след публикуването на
тази статия през 2006 година. Тялото му издържа точно
толкова, колкото беше необходимо, за да може да изпълни
още една Коледна мисия и да раздаде за последен път в
живота си близо 200 000 долара за нуждаещи се непознати на
улицата.
Източник: https://ivo.ucoz.com/
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ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ

ПЕТЪР АНДРЕЕВ - КОЛЕКЦИОНЕРЪТ НА ЕКИПИ НА
БОТЕВ ОТ ИСПАНИЯ

З

апознахме се с Петър
Андреев
преди
време,
когато с негова помощ
направихме статията за
резервните
екипи
на
Ботев Пловдив. Негови са
сайтът
botevplovdivshirts.
com, както и
фейсбук
страницата
Botev
Plovdiv
Football
Memorabilia,
а
освен това, той е
един от найголемите колекционери на фланелки на
Ботев.

Иначе Петър Андреев е на 40 години.
Магистър по Информатика и живее в
Малага, Испания. Женен с една
дъщеря. Професионално се занимава
със софтуерни технологии и в
момента е ръководител на испанския
офис на софтуерна компания.
Радваме се, че се съгласи да ни
разкаже повече за себе си и за
хобито, свързано с любимия отбор.
„Сериозно започнах да се занимавам
с колекциониране на екипите преди
около 7-8 години", започва разказа си
Петър. „Първоначално проучих и
каталогизирах подробно историята
на екипите на Ботев - от лични
спомени,
интернет,
вестници,
приятели. Това ми помага да търся
по-конкретно дадена фланелка,
както и да знам повече за историята
ѝ и сезона, в който е играно с нея. В
момента имам над 50 различни
екипа на Ботев от последните 40
години, като голяма част от тях са
носени от самите футболисти в
мачове. За мен всички са ценни като

Екип на Димитър
Младенов

част от историята на любимия ми
отбор, но някои фланелки от 90-те
имат по-сантиментална стойност,
защото са част от детските ми
спомени за клуба.“
За целите си казва: „Една от целите ми
е да събера максимално повече
екипи, с които сме играли. За мен те
са неразделна част от историята ни, а
тази история трябва да се пази за
поколенията. Разбира се, това не е
лесна задача, тъй като само след 1990
г. отборът е играл с около 80
различни екипа. Също така в днешно
време екипи могат да се закупят от
феншопове,
играчите
често
подаряват фланелките си след мач и
т.н., което не е било случая през 80-те
и 90-те. Екипите от тогава са редки и
доста трудни за откриване. Освен
фланелките, разбира се, имам и други
артикули - шалове, значки, флагчета,
програми, но екипите на отбора са
основната ми страст.
В момента обаче всички фланелки са
опаковани поради скорошното ми
преместване, но съм в процес на
изграждане на скромен музей на
отбора вкъщи, където те ще имат
централна роля.“

Когато Петър е в България, се опитва
почти винаги да присъства на
стадиона. За негово съжаление все
по-рядко намира време да се
прибере за повече от няколко дни.
Има много приятни спомени от
мачове на Колежа и се надява скоро
има възможност отново да подкрепя
отбора от дома. Един от моментите,
когато е бил наистина горд от това
каква невероятна фенска маса има
Ботев, е инвазията от жълто-черни
фенове от цяла Европа на
гостуването на Щутгарт. "И бяхме
толкова близо до чудото тогава",
спомня си той.

Като човек, живеещ дълго време
извън България, Петър сподели и
мнението си за футбола у нас.
„Българският футбол се отдалечава
все повече и повече от класата на
футбола в Европа. Причините за това
са комплексни, както финансови, така
най-вече
и
управленски.
Преизбирането на Михайлов наскоро
е много показателно за нежеланието
на много хора за излизане от блатото.
Желанията на привържениците на
футбола и на управляващите го се
раздалечават все повече. Отливът на
фенове от стадионите в последните
А за себе си и за любовта си към 20 години само потвърждава това".
Ботев споделя: „Роден съм в Смолян,
но по-голямата част от живота си съм Но разговорът ни все пак завърши
прекарал в различни краища на света. позитивно с идеята за музей на Ботев.
Наскоро се установих в Испания, вече „Тази идея е от много време и
за постоянно.
искрено се надявам някога да бъде
Любовта ми към Ботев датира от осъществена на Колежа. Историята
много ранна детска възраст, някъде ни е вековна и трябва да бъде пазена
към 5-6 годишен. Първите ми за поколенията. Разбира се, говорил
спомени са от невероятния отбор в съм си с приятели, както и с други
края на 80-те с Раков, Хвойнев, колекционери, и всеки от нас с
Зехтински, Пехливанов..."
удоволствие ще допринесе с нещо за
попълване на този музей".

Екип на Георги
Марков

Екип на Петър
Пенчев

Екип на Станислав Костов
(срещу Щутгарт)
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МАГИЯТА НА КОЛЕДЕН ПЛОВДИВ
Снимки: Нончо Иванов

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.

18.12.1966 г. - Ботев - Дунав 6:0 - в
мач от първенството.

Екип: Ангел Джорапов, Бойчо Попов, Валентин Видолов, Васил Златев,
Георги Влахкинов, Георги Семов, Даниела Кашилска, Михаил Чомпалов.

22.12.1985 г. – Ботев - Берое 8:1 - в
мач от първенството.

За контакти: kanarche.press@gmail.com
botevplovdiv.org

26.12.1956 г. - Роден е железният
защитник Славчо Хорозов. Той има
342 мача в А група за Ботев и 9
отбелязани гола.

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