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ПЕТЪР СТОЯНОВ С НОВОГОДИШЕН
ПРЕЗИДЕНТСКИ ПОЗДРАВ ЗА КАНАРИТЕ

П

резидент Петър
Стоянов е едно от
знаковите лица на
българската
политика , а също
така и заклет ботевист. За
нас е огромна чест, че той се
съгласи да поздрави жълточерната общност в последния
брой за 2021 г. на бюлетин
"Канарче".

пъна”, намек за това, че
освен
техния
голям
нападател Иван Кънчев,
останалите не струват.
Така че конкуренцията
раждаше
известна
креативност, но истината е,
че в годините, за които
говоря, доминацията на
Ботев, не само в Пловдив,
но и в България, беше
съвсем очевидна, така че
можехме да си позволим
известно благородство.

Г-н Президент, бихте ли ни
разказали
как
започна
любовта Ви към Ботев и кой
Ви запали по жълто-черния
клуб?
Бях ученик в първи или
втори клас, в начално
училище „Васил Левски”стара сграда, разположена
срещу баня „Здравец” на
тогавашната улица „Лиляна
Димитрова”.
Нито
училището, нито банята вече
съществуват, а улицата, в
съвсем различен вид, днес се
казва
"Княгиня
Мария
Луиза". Като всяко момче в
махалата обичах футбола и
най-малкият брат на баща

Имате ли любим мач или
незабравим
момент,
свързан с Ботев?
Бях десетгодишен, когато
Ботев се превърна в
хегемон
в
българския
футбол. Помня много добре
през 1962 г. победата над
Левски в София с 6:1- беше
истински шок за цяла
България, защото Левски и
ЦДНА
бяха
найфаворизираните отбори в
Президентът Стоянов и г-жа Антонина Стоянова пред сградата на Дондуков № 2

ми, моят чичо Тодор Стоянов, ме
заведе за първи път на мач. По това
време всичките ми приятели вече
бяха ботевисти, така че изборът беше
направен сравнително бързо.
По-късно започнах да тренирам
волейбол в Локомотив Пловдив, но и
в това не виждах сериозно
противоречие.
Треньорът
ни,
големият български волейболист
Никола Лечев, даже се шегуваше с
нас, защото ботевистите в отбора
бяхме повече от локомотивците .

И тогава ли отношенията Ботев- страната. Зевзеците в Пловдив
Локомотив бяха като сега?
веднага пуснаха виц: „Левски
падна насред София от Ботев с 6:1,
Струва ми се, че тогава не бяха ама Патрата какъв гол вкара”- а
толкова крайни. Днешните масови Патрата е легендарният нападател
сбивания бяха непознати, но не си на Левски Христо Илиев, който
прощавахме един на друг. След преди това игра като войник и в
един равен мач с Атлетико за КНК Ботев.
загубихме в Мадрид с 4:0 и
локомотивската агитка започна да Помня как бихме Стяуа Букурещ в
пее „Сред стените на Мадрид, Ботев Пловдив с 5:1, а след това Шамроук
бе зарит ””, а нашата агитка им Роувърс в Дъблин с 4:0, бях и на
отговаряше с „Един Къна и десет мача с Атлетико Мадрид в

Президентът Стоянов с приятеля си Рашко Груев-Хаджията на мач на Ботев на базата в Коматево

Пловдив и видях с очите си гола на на клуба, а Динкo Дерменджиев - Covid-19 е истинскo изпитание - за да
Пешев, с който поведохме с 1:0.
ни напомни, че животът не е само
треньор.
удоволствие.
Тази криза ни показа, че в живота
СЛЕД ТОВА ЗАГУБИХМЕ В Футболът е универсален език. Има ли съществуват
и
сериозни
МАДРИД, НО ТОВА БЕШЕ НАЙ- сред световните политици, с които предизвикателства. Тук, в Европа,
СЛАВНИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОБИВ сте се срещали, запалени футболни имахме комунизъм и Студена война,
НА БОТЕВ - СТИГНАХМЕ ¼ ФИНАЛ. фенове? Коментирали ли сте общата но истинска война, масова смърт и
страст към този спорт?
пандемии - явления, които често се
Всъщност тогава спечелихме Купата
появяват в останалата част на света,
на България, която се казваше Купа Много от тях си спомнят триумфа на сме нямали.
на съветската армия, след това България от световното първенство в Дай Боже всичко да се размине поСАЩ през 1994 г. и, разбира се,
станахме и шампиони.
Стоичков
като
най- скоро и кризата да ни направи помъдри, по-отговорни и, което е найВсички тези мачове днес са добре разпознаваемото лице на българския важно - по-солидарни. Пандемията
известни на старите ботевисти, но футбол. При официалното ми ни даде много важен урок - не
изживяването за нас, децата, по посещение в Испания като президент можеш да живееш затворен в
на приема, даден от крал Хуан Карлос,
онова време беше неописуемо.
собствения си пашкул, всички
поканих и Христо.
зависим един от друг и трябва да се
Познавахте ли лично някой от
отнасяме един към друг със
футболистите от това поколение?
загриженост.
Бях приятел с Динко Дерменджиев и
Видин Апостолов, Бог да ги прости и
двамата! И досега съм приятел с
повечето от следващото поколение
ботевисти - Петьо Зехтински, Славчо
Хорозов, Марин Бакалов, Коцето
Костадинов, Наско Пашев, Трифон,
Панчо - всъщност, почти всички, а и
до днес изпитвам най-хубави чувства
към тях - и те бяха голям отбор.
Точно тогава бях и адвокат на Ботев
- по времето, когато Видин
Апостолов
беше
председател

КРАЛЯТ, РАЗБИРА СЕ, ВЕДНАГА ГО
ПОЗНА И ГО ПРЕГЪРНА, А ИЦО МУ
ОБЯСНИ, ЧЕ „С БАТ ПЕТЬО СМЕ ОТ
ПЛОВДИВ И СМЕ СТАРИ
ПРИЯТЕЛИ”

Което е самата истина.

Последните години са тежко
изпитание не само за нас, българите,
но и за целия свят. Как мислите, победни или по-мъдри ще излезем от
тази криза?

Какво е Вашето новогодишно
пожелание за привържениците на
най-стария
футболен
клуб
в
България?

ЖЕЛАЯ ОТ СЪРЦЕ НА ВСИЧКИ
БОТЕВИСТИ И ТЕХНИТЕ
СЕМЕЙСТВА, КАКТО И НА ВСИЧКИ
БЪЛГАРИ, МНОГО ЗДРАВЕ, МНОГО
КЪСМЕТ И ЛЮБОВ ПРЕЗ НОВАТА
2022 ГОДИНА!
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ДА ИЗПРАТИМ ГОДИНАТА С УСМИВКА!
2021 В МЕМЕТА
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ГОДИНАТА НА КАНАРЧЕ

Вярваме,
че
всички
заедно
създадохме нещо изключително
ценно – глас на нашата общност, за
какъвто от другите отбори могат
само да мечтаят. Трябва да сме
горди, че ботевистите сме водещи и
тук!

Б

юлетин
„Канарче“
отбелязва края на една
успешна година. Впуснахме
се в предизвикателството
на 17-и Май и оттогава на всеки две
седмици полита по едно ново
„Канарче“ - точно както обещахме.
Дотук те са 17 и броят им ще
продължава да расте. По подобен
начин за този период нарасна екипът
ни, целите ни и, разбира се,
цялостното качество на бюлетина.

За новата година сме подготвили
още много от същото, но, разбира се,
и приятни изненади.

канал, а отскоро и Facebook
страница, а немалка част от Желаем на всички вас и на вашите
материалите ни бяха препечатани в семейства много здраве и успехи
редица регионални и национални през 2022 година!
новинарски и спортни медии.
И, разбира се – Само Ботев!
Невинаги всичко се случва бързо, но
както знаем – хубавите неща
изискват време, а и ние сме по-скоро
маратонци, отколкото спринтьори.

Считаме,
че
най-важното
е
постоянството, а дълголетието е найБотевистите винаги сме били големият успех за всеки проект.
взискателни и максималисти, а това
задължава и нашия екип да поддържа От самото начало получаваме
високо ниво на материалите и невероятно силна подкрепа от
постоянно да търси начини да цялата жълто-черна общност, което
е много важно за нас. Писма от
надгражда постигнатото.
читатели, коментари, предложения
материали,
желание
за
Така постепенно се появиха много за
съдействие
под
различна
форма
–
авторски статии, интервюта с
искрено
благодарим
за
всичко!
интересни събеседници, You Tube

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