
ова се случва за първи път
от десетилетия.
Ботевистите се
обединиха в желанието си
техният клуб да се
завърне     пълноценно       в 

 

Т
 

ДЕЦАТА, ВЕТЕРАНИТЕ И ГРАДЪТ – В ЦЕНТЪРА НА
ТЪРЖЕСТВАТА ЗА 110-ГОДИШНИНАТА НА БОТЕВ

Цялата кампания е насочена към жителите
на най-стария жив град в Европа и към
феновете на Ботев. Защото от
основаването си преди 110 години до ден-
днешен Ботев е неразделна и неизменна
част от съществуването на хилядолетния
град. Целта не е само да покажем любовта
на ботевистите, а да го направим така,
както го правеха нашите деди – чрез
символите на града, вплетени в културата,
ще покажем историята на най-стария
роден футболен клуб. 

И така – какво предстои? Всъщност
честванията вече стартираха с конкурс за
детска рисунка на тема „Ботев“. Специално
жури, оглавявано от художника
Константин Константинов, ще отличи най-
добрите сред тях. Крайният срок за
предаването на рисунките е 15 февруари.
 
През месец март, когато нашият „Ботев“ ще
отбележи и своя рожден ден, ще има
множество знакови прояви. Първата от тях
е изложба със 110 фотографии от клубната
история, която ще се проведе в галерия
„Капана“ в периода от 3-ти до 15-ти март.
 
Между 11 и 13 март ще демонстрираме
уважението си към заслужилите дейци и
ветерани на клуба, които ще бъдат
наградени за своя принос към историята.
 
Навръх 12 март ще бъде направена и
първата копка на „Мемориален парк 110
години Ботев Пловдив“, уникален за
България проект, който ще отдаде
дължимото на легендарните фигури в
клубната история, като същевременно се
превърне в място за възпитание на
подрастващите ботевисти в ценностната
система на клуба. 

Паркът е комплекс от мемориални
структури, много растителност и
величествена гора на Ботев Пловдив.
Отново през март предстои  издаването
на юбилейна пощенска марка. 

Грандиозната програма ще продължи
през май, когато ще се проведе и
Пролетен  бал, със средствата от който
ще бъде финансиран конкурс за
изработката на идеен проект на
паметник на Динко Дерменджиев –
Чико – човек - епоха за нас, който играе
от 1959 до 1978 г. единствено и само в
жълто и черно. Няма съмнение - Чико е
вградил живота си в темелите на клуба.
И в средата на годината отново се
връщаме към децата. По случай деня на
детето ще бъде организиран Детски
футболен турнир „Георги Славков –
Бенкса“.

Отново с мисъл за най-малките ще 
 бъде издадена и специална,
професионално изработена, детска
книжка, която ще бъде раздадена
безплатно на децата за 1 юни.

През лятото пък привържениците на
канарите ще се радват на голям
празничен концерт на Античния театър,     
който    ще     се     преобрази   в    жълто-
черна     музикална      сцена,    на    която

тържествено ще бъде отбелязана и
110-годишнината на Ботев.

А финалния акорд ще удари
документален филм „Легендите на
Ботев Пловдив”, посветен на
историята на клуба и в частност на
легендарния Динко Дерменджиев –
Чико.

Канари, преди година възхитихме
футболна (а и не само) България,
когато в две безпрецедентни
кампании успяхме да спасим клуба
си. Сега отново Ви призоваваме за
подкрепа, защото от нас зависи тези
прекрасни инициативи да се
осъществят. Ето как може да се
включите в дарителската кампания
„110 хиляди лева за 110 години Ботев
Пловдив“:

1.  Като направите банков превод в
откритата сметка за дарения за
кампанията:  
IBAN: BG30 TEXI 9545 1004 0180 01 
Сдружение ПФК Ботев  

2.  Чрез системата за електронни
разплащания Paypal на:
us@botevplovdiv.org

БРОЙ 19, 24.01.2022 г.

 обществения живот на града, а
предстоящите инициативи по повод на
110-годишнината на клуба са
всеобхватни и повече от любопитни.
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всички времена). А в моментния
отбор?

Винаги съм се възхищавал на по-
техничните футболисти, играли в
нашия отбор. В близкото минало с
подобни качества се открояваха бат’
Петьо Зехтински – Зико и Коце Видолов
– Магьосника. Имаше и други
футболисти, които харесвах, разбира
се, но специално двамата играеха
магически (вълшебен) футбол и ни
изправяха на крака с фамозните си
изпълнения и отигравания. 

В момента безспорният ми номер едно
е Тошко Неделев. Много се радвам, че с
подписването на новия си дългосрочен
договор с клуба ни той ще има
възможност да ни радва още дълго
време, носейки жълто-черната
фланелка и да се нареди редом до
големите ни легенди като Чико, Георги
Убинов, Тумби, Иван Глухчев, Марин
Бакалов, Коце Костадинов, Наско
Пашев, Петьо Зехтински, Коце Видолов
и др. велики футболисти, защитавали
цветовете и емблемата на нашия
отбор.

Кой беше първият ти мач на Ботев и
кой е този, който се е запечатал най-
силно в съзнанието ти? 

Първият ми мач за Ботев е
емблематичната за всички ботевисти
„битка за Тракия” срещу Берое през
1985 г., която спечелихме с 8:1. . Тогава
съм бил на 8 години и помня, че мачът
се игра в една „работна” събота.  Баща
ми (Бог да го прости) ме взе със себе си
до обяд на работа и от там  - на Колежа. 

Стояне, ти си един от членовете на
Сдружението, който е участник в него от
повторното му влизане под
обществените прожектори след
изгонването на христолов. Какво те
мотивира да си част от тази общност?

Да, така е! Член съм на Сдружение „ПФК
Ботев Пловдив“ още от самото му
възстановяване през 2010 г. до ден
днешен.  Всички помним, че за богат на
история отбор като Ботев Пловдив
годините при управлението на димитър
христолов бяха тежки. Отборът нямаше
никакъв облик, футболистите се
сменяха всеки сезон, буквално като
„носни кърпи”, нямаше професионално
управление на клуба ни.

Постоянното лъкатушене между А и Б
група (мисля, че при Митьо С. имахме
две изпадания в Б група, нещо, което
никога не се бе случвало досега преди
неговото управление), подигравките
към клуба и славното му минало, срама,
който трябваше да изживяват
привържениците на отбора… Всичко
това ни принуди нас, група ботевисти ,
да потърсим едно ново, по-различно
управление на клуба от досегашното, да
поставим едно ново начало. 

Така заедно привърженици,
симпатизанти и легенди на клуба, като
Марин Бакалов (който в последствие
беше избран за председател), Костадин
Костадинов и др. създадохме
Сдружение ПФК Ботев. Гласувахме
устав, нова емблема на клуба, понеже
старата остана в активите на старото
дружество и след няколко месеца
новият „Ботев” стартира от „В” футболна
група. В началото беше много трудно с
различните проблеми и препятствия,
които трябваше да се решават в
движение, но същевременно беше и
много сладко, защото имахме
„Свободен и независим Ботев”!

Задаваме два еднакви въпроса на
всички фенове, които интервюираме –
кои са любимият и най-неприятният
момент за теб, свързани с Ботев?

Гледал съм и съм подкрепял Ботев
Пловдив в стотици мачове досега, но
спечелената купа срещу Лудогорец
през 2017 г. бих отличил като „най-
сладкия ми момент”. Това лично за мен
беше първи трофей, който „Ботев”
печели, откакто съзнателно бях
започнал да гледам и ходя по мачове
на отбора. Въпреки доминацията, която
имахме, и красивия футбол, който
играехме през 80-те и началото на 90-
те години до периода на „брокерите”,
спечелването на голям трофей все ни
убягваше. 

Най-неприятният за мен момент беше
първото изпадане от „А група” при
Селския, въпреки  че на полусезона
бяхме на 6-то място и ни предстоеше 
 ¼ финал за Купата на България. Тогава
през зимната пауза на първенството
представителният ни отбор направи
кошмарен подготвителен лагер в
Турция, където за малко щяха да
„арестуват” футболистите и треньорите
ни заради неплатени сметки в хотела,
наем на игрища и т.н. Последва
изгонването на почти всичките ни
основни футболисти на отбора от
христолов и доиграване на сезона със
„знайни и незнайни” никому играчи…
Резултатът бе налице – 14 поредни
загуби и изпадане в „Б” група. Срамът
за всички нас, феновете на отбора,
беше огромен! 

Кой е любимият  ти  наш футболист  (на

СТОЯН  ЙОРДАНОВ:  ЧЛЕН  СЪМ  НА  СДРУЖЕНИЕТО
ОТ  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО  МУ  ПРЕЗ  2010 Г. 

тоян Йорданов (44) е роден в
Пловдив, учил е в ТЕТ-а, след
което се дипломира като
магистър инженер по
телекомуникации    към    ТУ -
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ТОВА СМЕ НИЕ

София. След завършването си живее
година в Пловдив, след което се мести
за постоянно в столицата. В момента
е инженер в един от водещите
телекомуникационни оператори в
България. Има дъщеря на 9 години,  от
дете е фен на Ботев Пловдив и
Манчестър Юнайтед.



Чувството да видиш пълен стадион,
толкова много хора с жълто-черни
сърца, които пеят и подкрепят отбора
на Ботев беше неописуемо и
незабравимо.

Мачът, който се е вплел най-дълбоко в
съзнанието ми, е един мач срещу
Левски София за купата на България.
Първата среща в София, тогава бяхме
загубили с 0:2, но въпреки това на
реванша Колежът беше буквално
препълнен и нямаше свободно място,
бяхме човек до човек. Както се казва
„игла да пуснеш, нямаше къде да
падне”. По време на самият мач вреше
и кипеше, а Ботев победи с 3:0 и се
класира за финала.

Ти си активен участник в ботевистките
мероприятия в София. Разкажи повече
за тях! 

Основните инициативи и мероприятия,
които организира и в които участва
нашият фен клуб в София, имат за цел
да се популяризира клубът. Също така
идеята е да се даде по-голяма гласност
и отзвук сред обществото относно
проблемите, съпътстващи отбора и
клуба ни като цяло. Участваме в
благотворителни футболни турнири,
като също така се включваме и в
подпомагането на различни
благородни каузи. 

Член си и на българския фенклуб на
Манчестър Юнайтед. Какви са ти
впечатленията от тази организация,
какви са приликите и разликите с
българските фен организации, на
които си член?

Членувам в българския фен клуб на
Манчестър Юнайтед почти още от
самото му създаване, като миналата
година се навършиха 10 години от
учредяването му . Председател на
клуба ни е Емил Йорданов, известен
още и като DJ Емо. Благодарение както
на неговите усилия, така и на други
членове, нашият фен клуб беше
официално признат от Манчестър
Юнайтед в Англия.  Даже в момента
мисля, че сме на второ място в Европа
и четвърто в света по брой членове,
което ни гарантира билети и ни дава
възможност да посещаваме
домакинските мачове на „червените
дяволи” на Олд Трафорд. 

Общото между двете организации, в
които членувам, е, че и при двете ни
обединява любовта към играта и
любимия ни отбор. Също така, както
Ботев Пловдив, така и Манчестър
Юнайтед са сред най-подкрепяните и
обичани отбори. С многобройните
дейности, които организираме от фен
клуба ни,  се цели популяризирането на
Манчестър Юнайтед в България, като
също така се стараем да бъдем за 

пример пред обществото и нашите
деца.  Инициативите, в които участваме,
са много и разнообразни, като
например организиране на спортни
мероприятия в детски домове, като
също така се правят дарения на дрехи и
консумативи на същите. Участваме в
акции по кръводаряване,
благотворителни дейности…

Бил си на мачове на Юнайтед, вкл. и в
чужбина. Какви са спомените ти от тях?

Имал съм възможността да гледам
мачове на Юнайтед както от Висшата
лига на Англия, така и от Шампионска
лига и Лига Европа. Да вдишаш
атмосферата на „Театъра на мечтите”,
да видиш хиляди фенове, подкрепяйки
„червените дяволи”, да пееш заедно с
тях… самото усещане да стъпиш на
стадиона и подкрепяш на живо
любимия отбор (както всички ние,
феновете на Ботев, знаем) е нещо
неописуемо и уникално. За мое
огромно щастие успях да посетя и
гледам няколко мача с участието на
Митко Бербатов, както и да усетя
атмосферата на стадиони като „Сантяго
Бернабеу“ срещу галактическия Реал
Мадрид и Кристиано Роналдо в състава
им, на фамозния Алианц Арена срещу
Баварската машина - Байерн… Също
така бях, и буквално настръхнах, от
„врящия котел” Тюрк Телеком Арена
срещу Галатасарай в Истанбул.

Имаш дъщеричка, която се занимава
активно с карате, наскоро бе на лагер и
с олимпийската ни шампионка Ивет
Горанова. Би ли разказал повече за
това – какви са успехите ѝ, какви са
трудностите по пътя към тях…

Да, имам дъщеря Андреа, която
наскоро навърши 9 години. Започна да
тренира карате малко преди да
навърши шест и така - повече от 3
години вече. Като цяло има призови
класирания както на провеждани у нас
състезания, така и в Европа . Бих
отличил спечелените две първи места 
 (на ката и кумите) в наскоро
проведената 1-ва детска Карате лига,  
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както и 1-вото място при кумите в
нейната категория в силния
международен турнир Sofia Open,
проведен под патронажа на
президента Румен Радев. На
международно ниво може да се
похвалим с 3-то място на Budapest
Open, и две 3-ти места на Croatia Open
през миналата 2020 г. 

Част от проблемите и трудностите,
които трябва да се преодолеят,
произтичат от това, че децата започват
да тренират от по-ранна възраст и при
тях е много по-трудно да им се
задържи фокуса и вниманието само
върху едно нещо. Също така може да си
представите колко е трудно да вкарате
едно дете в залата да тренира, докато
неговите връстници се забавляват,
играейки навън. За щастие ние
тренираме с млад и амбициозен
треньор (сенсей), който със своето
отношение към децата успява да ги
мотивира и предразположи да
тренират с желание и всеотдайност. 

С олимпийската шампионка Ивет
Горанова се запознахме на един от
тренировъчните лагери, организирани
от Българската федерация по карате
преди 2 години. Мога да кажа, че тя е
един прекрасен човек и спортист и с
успехите, които постигна, служи като
ярък пример за подражание сред
занимаващите се с карате деца. Тя
съвсем нагледно показа как с много
труд, упоритост и постоянство може да
постигнеш целите, които си си
поставил, и да сбъднеш мечтите си.

Как прекарваш свободното си време?

Предимно с дъщеря ми. Карам я всеки
ден на тренировки, ходим по
състезания, лагери. Уикендите, извън
заниманията по карате се разхождаме
в парка, играем на различни  игри (като
тенис на маса, федербал и игри с
топка), караме колела. Когато имаме
време и възможност, се организираме
с приятели и подкрепяме отбора на
Ботев, било то на мачове в Пловдив,
или гостувания на отбора, като
задължително преди мач се пие бира :).



Тогава той бележеше по френските
терени с екипа на Ница. Негов треньор
беше Патрик Виера. 

Естествено, винаги трябва да имаш
едно наум, когато се засичаш със
„Супер Марио“. От прегръдка в
следващия миг може да отнесеш
някой ритник - в зависимост от
настроението му. 

Но в конкретния случай италианецът
ме прие с отворени обятия, защото
съм българин. Предварително знаех,
че един от братята на Марио от години
е женен за нашенка от Ямбол. Останах
приятно изненадан от завидните
познания, които Балотели
демонстрира за нашите обичаи и
кухня.

ИСТОРИИТЕ НА ФУТБОЛНИЯ ПЪТЕШЕСТВЕНИК
КИРИЛ ЕВТИМОВ
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През различни периоди от време съм
имал възможността и удоволствието
да се срещна и разговарям с много
световноизвестни футболисти - като
започнем с гения Меси, минем през
личния ми приятел Робер Пирес,
Марсел Десаи, Франк Лампард, Пол
Скоулс, Сър Алекс, Маурисио
Почетино и много други. 

Имам запаметени много на брой
интересни и забавни истории, като
тази с развятата фланелката на Емо
Костадинов пред погледа на Лоран
Блан или как пих кафе с Рио
Фърдинанд в Лос Анджелис. И защо
Роналдиньо спря точно при мен след
мач на Барса срещу Челси през 2006
година. 

Наистина незабравими спомени, но
този, който ще споделя с вас, е
срещата ми отпреди 3 години с
лошото момче на световния футбол
Марио Балотели.

ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ

утболният общественик
Кирил Евтимов е родом от
Бургас и е привърженик на
Нефтохимик. Магистър по
Бизнес администрация от
американския университет 

 

Ф
 Хълт. От години живее и работи в

София. Евтимов стана особено
популярен преди години, когато на мач
между Челси и ПСЖ изненада неприятно
тогавашния треньор на парижани
Лоран Блан, развявайки фланелката на
Емил Костадинов пред погледа на
бившия френски национал. Кадърът със
слисания тогава Блан обиколи всички
световни спортни медии. Чест гост е
по европейските стадиони, където се
среща с огромна част от големите
звезди на световния футбол, като с
някои от тях е в близки приятелски
отношения. Радваме се, че се съгласи да
припомни пред читателите на
бюлетин „Канарче“ една от многото си
интересни срещи със световни
футболни звезди.

Знаеше какво е мартеница, каквато с
огромен кеф му подарих. Оказа се, че
Марио е съвсем харно момче, на което
нищо човешко не му е чуждо. Разбира
се, не пропусна да ме разходи с
червеното си Ферари, което биеше на
очи пред клубната база на ФК Ница. За
мое огромно съжаление не успяхме да
отидем на бар, тъй като неотложен
ангажимент го изпрати до Милано по-
късно същия ден. 

Но интригуващата среща с
енигматичния нападател остава в
съзнанието ми и до днес. Остава да му
пожелаем да посети България и да
усети на място нашенското
гостоприемство. Особено сега е
подходящ момент, тъй като той играе
наблизо - в турския шампионат.

Кирил Евтимов

 
Любимо ястие на

Балотели е шопската
салата, гарнирана с
нервозни кюфтенца.

 



БОТЕВ ИЗПРАЩА СИЛЕН ПОЛУСЕЗОН 

НАШИЯТ ОТБОР

Вратарят Георги Аргилашки е
единственият играч на Ботев, който
игра пълни 90 минути във всички 19
срещи от първенство. 

30-годишният Аргилашки, който
наскоро се ожени, не взе участие само
в двубоя за Купата. Той има 1710
минути на терена и заедно с вратаря
на Ботев Враца Красимир Костов са
единствените играчи без изпусната и
секунда от първия полусезон в efbet
Лига.

която се бори за оставането си в
елита. Тимът завърши годината на 4-
то място с 32 точки, колкото има и
третият - Черно море, но моряците са
с по-добри показатели. Канарчетата
изиграха 19 срещи, в които спечелиха
9 пъти, направиха пет равенства и
записаха 5 загуби. Головата разлика
на отбора е положителна - 23:21.

Виктор Генев и Емануел Току също
играха във всички 19 срещи, но те не
записаха пълни 90 минути във всички
мачове. Току е с 1691 минути, а Генев -
с 1692 минути.

тборът на Ботев изпраща
доста силен полусезон,
особено на фона на
изминалия, в който тимът
се стремеше до последно
да  не  попадне  в  групата,  

 

O
 

 
Общо 23-ма играчи

участваха в мачовете на
Ботев през първия

полусезон, Току игра във
всички, Аргилашки не

пропусна нито секунда в
първенството.
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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.
Специална благодарност на Botev Media за използваните снимки!

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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Атакуващият полузащитник от Гана Емануел Току е
единственият играч на Ботев, който е играл във всичките
официални мачове на клуба през първия полусезон –
освен в 19-те срещи от елита, той игра и в мача за Купата
срещу Етър. Той е играчът с най-много минути от
мачовете във всички турнири – 1810. 

През първия полусезон голмайстор за Ботев стана
бразилецът Маркиньос с 6 попадения. 

СТАТИСТИКАTA  ЗА  СЕЗОНА  ДОТУК 

Най-грубият играч на Ботев е халфът Реда Рабей, който
си изкара 7 жълти картона и един червен.

С най-много асистенции завършиха бразилският
нападател Маркиньос и бранителят от Гвинея Па Конате
- с по 4. 

Във всичките 20 официални мача за Ботев участие взеха
23-ма играчи. 


