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Един от най-ярките ми спомени е
свързан с мача срещу Барселона –
тогава бях в шести клас и „най-
отговорно” заявих на родителите си, че
ако не ме освободят от училище, за да
отида на мача, ще избягам, за да го
направя. За мой късмет го направих в
присъствието на Емил Стоянов, който
помоли баща ми да ме пусне на мача и
заяви, че ще ме вземе със себе си и
така оттървах шамарите. За
атмосферата на този мач ще си
спомням цял живот и с трепет и
вълнение ще споделям преживяната
емоция. Още от малък ме влечеше
трибуна Изток на Колежа, където се
разполагаше агитката на Ботев и
съвсем естествено, когато поотраснах,
заех мястото си сред най-запалените
фенове на клуба. 
По природа съм доста емоционален и
естествено едни от най-силните си
емоции преживявам, подкрепяйки
любимия си отбор. Определено бях от
буйните фенове, познават ме повечето
от знаковите лица на агитката от 80-те
и 90-те години на миналия век –
Секата, Ицо Десципа, Любо Католика,
Бъбрека, Божо, Гошо Челсито, Аксиев,
Китката, Антон Лудия и т.н., да ме
прощават тези, които съм пропуснал.
Свидетел съм, а и участник, в не една
битка, за честта на Ботев и неговите
фенове в повечето от футболните
градове в България. 
Сега също не съм от най-кротките,
независимо от възрастта си и
общественото си положение, но по
разбираеми причини наблягам не на
ръкопашните, а на словесните битки.

Рашко, ти си лидер на Инициативния
комитет „110 години Ботев Пловдив“. Би
ли разказал за дейността на ИК – как се
случват нещата отвътре?

 В края на миналата година членовете
на сдружението решиха, че е време да
се сформира инициативен комитет,
който да организира честванията по
случай 110-годишнината на Ботев
Пловдив. За моя радост не само ми бе
дадена възможност да бъда сред
членовете на този комитет, но и ми бе
възложена отговорната задача да съм
негов председател. Приех това
предизвикателство и в началото на
декември събрах всички ентусиасти,
решени да се отдадат на каузата, за да
набележим целите, които си поставяме
и да разпределим помежду си работата,
която трябва да се свърши. За мое
огромно удоволствие в инициативния
комитет се събраха хора, на които може
да се разчита и с които съвместната
работа върви леко. За всяко едно от
събитията, с които ще отбележим 110
годишнината на Ботев Пловдив, е
определен отговорник, към когото са
прикрепени помощници. Всеки един от
отговорниците споделя своите идеи с
останалите членове на инициативния
комитет, тези идеи се обсъждат и
накрая мнозинството взима решенията. 

Дискусията помежду ни е ежедневна,
защото имаме създадена специална
група във Viber, a това ни прави
изключително ефективни. 

Знаем, че задаваме малко подъл
въпрос, но все пак - коя от
инициативите, които бяха обявени, ти е
любимата? 

Определено любимата ми инициатива
е планираният тържествен концерт на
Античния театър с участието на
Пловдивската опера. Това събитие ще
бъде „перлата в короната” на
честванията на юбилея на клуба и,
въпреки че организацията му е
предизвикателство, мисля, че ще
успеем да го осъществим в пълния му
блясък и за него ще се говори дълго
време.

Ти си един от разпознаваемите фенове
на Ботев. Би ли разказал откога датира
любовта ти към канарите? Кой те
заведе на първия мач, какво помниш
от началното си фенство, бил ли си
буен фен?

Любовта ми към Ботев Пловдив датира
от най-ранна детска възраст. Родил
съм се и съм израснал в семейна
кооперация в квартал „Каменица”,
където живееха семействата на баща
ми и двама от неговите братя. Първите
ми братовчеди – президентът Петър
Стоянов и брат му Емил Стоянов, бяха
тези, които ме запалиха по Ботев
Пловдив, може би, за да върнат „жеста”
на покойният ми баща – Тодор, който
навремето ги е завел за пръв път на
Колежа. Не помня кога точно стъпих за
пръв път на мач на Ботев и с кого точно
съм бил, но имам смътни спомени от
някои от мачовете на Динко
Дерменджиев – Чико, както и от
головете за клуба на Иван Притъргов и
Спас Джевизов, което говори, че това е
било в периода 1974 г. – 1976 г.

РАШКО  СТОЯНОВ:   БОТЕВ  ПЛОВДИВ  Е  ЧАСТ  ОТ
МОЯ  ЖИВОТ!

ашко Стоянов е възпитаник
на Търговска гимназия
„Васил Левски” в  Пловдив.
Завършил е две висши
образования     в    УНСС, София
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ТОВА СМЕ НИЕ

 със специалности "Икономика на
индустрията" и "Право". По-голямата
част от трудовия му стаж преминава
в структурите на Министерството
на финансите – НАП и Агенция БФР.
Понастоящем е директор на дирекция
„Местни данъци и такси” при Община
Пловдив. 

Спомените от първите ми
години с любимия ми отбор
са свързани основно със
знаменателни за клуба
мачове – срещата за купата
на УЕФА с Херта Западен
Берлин през 1978 г., финалът
за Купата на Съветската
армия с Пирин Благоевград
през 1981 г.,  срещите с
Барселона и Байерн за Купата
на националните купи,
съответно през 1981 г. и през
1984 г., финалът за Купата на
България в Кърджали срещу
Левски Спартак през 1984 г. 



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

Любимите ми моменти, свързани с
Ботев, са много, но сред тях бих
откроил спечелването на Купата на
Съветската армия през 1981 г.,
победите над Барселона и Байерн и
естествено спечелените купа и
суперкупа на България през 2017 г.
Всеки един от тези мачове е оставил
траен отпечатък в съзнанието ми и ми
е донесъл неповторими емоции.
Неприятните моменти също не са
малко, тъй като за феновете на Ботев
мъката и радостта винаги са вървели
„ръка за ръка”. Два от тях обаче ще
помня цял живот – първото отпадане в
Б група и денят, в който Тервел Златев
и Иван Джиджев съобщиха на
ръководството на Сдружението, че се
налага редуциране на разходите,
предвид поставянето на КТБ под
особен надзор. И след двете, злощастни
за клуба, събития плаках като магаре,
от болка и от безсилие, че не мога да
променя нещата.

Да преминем в днешни дни! Кой е
любимият ти наш футболист? А такъв
извън Ботев?

Тодор Неделев. Дори и за
наблюдаващите футбол за пръв път е
ясно, че Тошко е явление във футбола,
един от малкото футболисти в днешно
време, които могат да решат даден мач
с едно гениално отиграване. Едни от
най-запомнящите се победи през
последните години се дължат на
неговата извънземна игра и няма как
да не го обичам, но няма и как да не
бъда по-взискателен към изявите му,
защото от неговото постоянство
зависят успехите на Ботев.
Любимият ми чужд футболист е
Мохамед Салах, защото той е моторът
на Ливърпул, втория ми любим отбор
след Ботев.

Ти си активен член на Сдружението от
години. Защо? Какво значат за теб тези
твои активности? 

Сдружението е наследникът и
правоприемникът на основания през
1912 г. футболен клуб Ботев и за мен то е
като дете, защото през 2010 г. бях един
от хората, които му вдъхнаха „втори
живот” и положиха основите на
неговото възраждане. 

Малцина знаят, но заседанието на част
от „стария” УС на Сдружението през
2010 г., на което се взе решение да бъде
свикано Общо събрание, което да
освободи този УС, в това число и
Димитър Христолов, като негов
председател, и да избере нов УС на
сдружението и да приеме нов устав, се
състоя в офиса на счетоводната
кантора на съпругата ми. На това,
проведено в условията на пълна
секретност заседание, освен членовете
на „стария” УС присъствахме аз и Лилчо
Арсов, които събрахме хората, както и
адвокат Георги Несторов, който бе
главен идеолог на всичко и оформи
необходимите документи. 

Впоследствие присъствах и на всички
срещи, на които се взе решение за
сформирането на новия УС на
Сдружението, състоящ се от 16 души, и
се начерта пътя на по-нататъшните
действия за възраждането на любимия
ни клуб.
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Ботев Пловдив е част от моя живот и
любовта ми към него ме задължава да
бъда активен член на Сдружението и да
помагам с каквото мога за неговия
просперитет. Активността ми ми носи
както положителни, така и
отрицателни емоции, но, както казах
по-горе, за нас, феновете на Ботев,
мъката и радостта винаги са вървели
„ръка за ръка” и нищо не е в състояние
да ме откаже.

Носи ти се славата на човек със силно
чувство за хумор и „душа на
компанията“. Разкажи ни за
свободното си време – купонджия ли
си! Как го прекарваш? 

Определено имам силно чувство за
хумор, обичам да съм „душа на
компанията” и съм голям купонджия.
Един от любимите ми лафове е „Да не
би да мислите, че ми е лесно - вече
карам 52 години щастливо детство” и
той може би най-точно отразява
отношението ми към живота.
Свободното си време обичам да
прекарвам със семейството си и с
приятели, като съм почитател на
големите и шумни компании. Една от
мечтите ми е да обиколя колкото се
може повече места по света, но за
съжаление напоследък закъсвам с
програмата, защото Ботев отдавна не е
играл в Европа, а и се появи Ковид-19,
който ограничи туристическите
пътувания. 
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на ул. Нестор Иванов 1 и в клубния
магазин на базата. Също така цялата
сума, събрана от членски внос за
2022 г., ще бъде изразходвана за
празненствата по случай „110 години
Ботев Пловдив“. 
Една от основните цели на КПБП е да
обединява привържениците на
Професионален Футболен Клуб
„Ботев Пловдив“, да защитава общите
им интереси и да ги представлява
пред държавни и общински органи и
служби, местни и чуждестранни
физически и юридически лица
КПБП многократно е съдействал за
осигуряване на билети за някои
ключови двубои, както и транспорт
при гостуванията на клуба.

Сдружение „Клуб на привържениците
на Ботев Пловдив“ е учредено на
14.12.2013 г. със задачата да работи за
развитието и благото на най-вярната
публика в България - тази на Ботев
Пловдив. Честта да бъде избран за
първи председател на КПБП има Васил
Павлов. След няколко години
председател става Тоско
Бозаджийски, но след убийството му
през 2020 г. за председател е избран
Михаил Манолов, а в знак на
признателност за делата му Тоско
остава почетен председател.

клипове, множество екскурзии при
гостуванията на отбора в страната и
чужбина, редица детски и фенски
футболни турнири, подпомагане на
състезатели от Бултрас в различни
бойни спортове, различни
инициативи за почистването на
Колежа, както и всички масови
прояви, довели до финансирането и
рестарта на строителството му. 
Към списъка трябва да добавим и
единствената по рода си "Седмица на
шампионите", осигурила възможност
да се докоснем до спомените на
играчите в шампионския отбор от
1967 г., провеждането на детската
Бултра Коледа, пропагандирането на
жълто-черната идея сред
подрастващите в училища и детски
градини, участие в благотворителни
каузи в подкрепа на болни деца,
както и във всички кампании,
свързани с подкрепата на Ботев
Пловдив. През тези години събраните
суми за различните инициативи са
десетки хиляди левове, а ако добавим
и събраното по време на кампанията
"Кауза Колежа" сумата става
шестцифрена!
Всичко това говори красноречиво за
доверието, с което се ползва КПБП
сред ботевистите, които откликват
подобаващо на всяка кампания за
събиране на финансови средства.
Както знаете, през 2022 г. ни
предстоят редица тържествени
събития за отбелязването на 110-
годишнината на Ботев Пловдив, като 
 за финансиране на част от
мероприятията (хореографията на
дербито на Пловдив на 5.03) КПБП
пусна в продажба юбилейни тениски,
които  може  да  откриете  в  магазина

КЛУБ НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА БОТЕВ
ПЛОВДИВ

юлетин "Канарче" стартира
нова рубрика - Фенските
организации, в която ще ви
запознаем с различните
организации,        фракции      и 
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ФЕНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

фенклубове на жълто-черните. 
Първи имат честта да започнат
момчетата от КПБП.

През близо 9-те години от
съществуването си Клуб на
привържениците на Ботев Пловдив се
превърна в основна движеща сила в
редиците на голямото жълто-черно
семейство. 

Организацията е свързана с
осъществяването на десетки
ботевистки инициативи - най-
запомнящите се хореографии и видео

Членски внос за КПБП може да
заплатите:
1) На място във фен магазина на ул.
Нестор Иванов 1 или:
2) По банков път
IBAN: BG11 UNCR 7000 15221249 39
BIC: UNCRBGSF
На името на: Сдружение КПБП
3) Чрез системата за електронно
разплащане Paypal:
paypal@kpbp.bg
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Най-голямата мърла ще се сети, че в
деня на полуфиналите за УЕФА
трябва да започне основно чистене
на цялото жилище и когато съвсем
резонно ѝ обърнеш внимание, че не е
бърсала праха от миналия декември,
когато правихте кръщенка на детето
и че едва ли сега е най-подходящият
момент да се прави на домакиня, ще
те нарече прасе и ще ти направи луд
скандал.

Особено внимавай с ремонтите. Тя
обикновено дебне да те види свободен
за повече от 2 дни и веднага ти намира
работа. Лятото е идеален сезон за
странни приумици, като сменяне на
тапети, циклене на паркета или дори
редене на плочки в банята. Ремонтът
ще вгорчи живота ти и вместо да се
кефиш как го зачукваме на
италианците, ти ще мъкнеш торби с
цимент, нахлупил шапка от вестник и
ще поиш с бира мустакати майстори
кожодери.

Друг коварен номер, който в никакъв
случай не бива да подценяваш, е
лятната почивка. Мръсницата като
нищо ще реши, че юни е идеален за
ония сладки бунгала на Приморско или
за двуседмичен човеконенавистен
поход из Рила, нищо, че съвпада с
четвъртфиналната фаза. В Рила няма
телевизори, а само сипеи и урви и тук-
таме мизерни хижи, а вечер настъпва
полярен студ. 

Затова, ако не искаш да се правиш на
Алеко и да мръзнеш като куче, докато
нашите газят наред, реагирай
предварително. Резервирай ѝ почивка
още от пролетта, най-добре някъде по-
далеч - казват, че Димитровград е
страхотен през лятото…                              
                                 (продължава на стр. 6 ->)

Футболът, без съмнение, е най-
великият спорт, измислян някога. Като
казвам футбол, разбирай сокър,
европейски футбол, или както щеш
там го наричай. Онова, дето му викат
така в Щатите, може и да става за
гледане, ако си тлъст белезникав
американски бачкатор, разплут на
канапето в картонената си къща и
плюскаш разни лайна в шарени
опаковки, но аз ти говоря за истински
футбол, мач, “Шампионска Лига”,
Стоичков и т.н.

Сети се вече, предполагам, а като
загряваш толкова бързо, сигурно ти
хрумва и коя година сме. Да, да,
правилно, 2004 г., високосна, годината
на маймуната, ако си китаец, три
години до Европейския съюз и около
сто до заплатите на средния немец. И
което е най-важното - годината на
европейското в Португалия! Знам, че
не си забравил, още повече, че и
нашите    ще    участват,    а    това    си   е

направо чудо и прави кефа много по-
голям.

Това обаче, пич, не бива да те радва
чак толкова. Сигурен съм, че вече си
представяш как сте се събрали у
Тошето, смучете ракийка, бодвате
салатка и чакате Дания-България, а
жена ти е при майка си на село и няма
изгледи да се връща поне до средата
на юли. Знам обаче, че и представа си
нямаш от хилядите заплахи, които
дебнат и само чакат да ти скапят
първенството, да ти отнемат най-
милото, да те лишат от най-сладкото
- e, поне откакто Ванинчето се запиля
с оня боклук в Испания. 
Затова е добре да помислиш
предварително и да предотвратиш
още в зародиш коварните изненади,
убийците на футболното лято и
похитителите на удоволствието.

Мисля, че няма нужда да ти казвам
кое е най-голямото зло за истинския
футболен фен, сам се убеди след оня
финал за Лигата, дето го изпусна
почти целия, за да може жена ти да
гледа “Сексът и градът” по Нова.
Жената е най-злият вредител по
мъжките удоволствия (с изключение
на едно, разбира се, но това няма
връзка тук), а стане ли въпрос за
футбол се превръща в особено
опасно и изобретателно същество,
способно да съсипе всеки мач, по-
добре и от Гочето Левски.

Жената ненавижда футбола дори
повече, отколкото ти художествената
гимнастика, и е готова на всичко, за
да ти попречи да му се наслаждаваш.
Номерата       ѝ       са       безброй      като
финтовете на Зидан.  

ЗА ЖЕНИТЕ И ФУТБОЛА

ГРАДЪТ И ХОРАТА
През тази година отново ще станем свидетели на голям футболен форум –
Световно първенство. Уви, отново без наше участие. Този факт обяснимо
ни ядосва и ни прави толкова гневни, че решихме да се свържем с най-
гневния мъж в Пловдив, за да обсъдим темата. 

Разбира се, това е небезизвестният AngryAngel in Plovdiv – популярният
пловдивски блогър, който разбира нещата и не се страхува да ги нарича с
истинските им имена. Неговото име е Ангел Кочев и освен успешен блогър
той е и талантлив писател, като неотдавна издаде първата си книга –
„Лоша компания“.

Та оказа се, че още в далечната 2004 година AngryAngel вече е събрал
толкова гняв в себе си, че дори и Дарт Вейдър би поклатил каската си
завистливо. С негова помощ ще се потопим в позабравените емоции на
Европейското първенство от 2004 година – последния голям форум за
българския национален отбор по футбол. А и нещо полезно – ще попием
непреходна мъдрост и познание за най-големия враг на всеки футболен
фен и как да се предпазим от него...

Когато писах този текст през
далечната 2004 година, бях мизерно
студентче в Германия и нямах пет
цента да се усмихна, но поне нашите
още участваха на големи
първенства и нямаше кой да ми
пречи да гледам футбол. Сега имам 5
цента, но нямам време да гледам
един мач като хората – затова ви го
подарявам, с надеждата
пловдивчани да гледаме Ботев и
Локото в евротурнирите. Не може
БГ да се представлява от някакви
земеделци от Разград. 

Аре, наздраве!
 

AngryAngel in Plovdiv



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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Най-мръсният женски трик обаче си
остава подлото ѝ твърдение, че тя
всъщност обича футбол. От едно
време гледала с баща си и много и
харесвало, особено като играят силни
отбори. И Бекъм и Малдини били
големи сладури, и, да, супер, че ще
има европейско, и о, и България ли
ще играе, ами чудесно, ще си гледаме
вечер мачовете и после ще се
гушкаме, нали, коте! Ти естествено си
достатъчно глупав да ѝ повярваш,
макар че все не можеш да си
представиш как стои пред
телевизора и гледа Ботев-Беласица
например, но си мислиш - е, какво
пък, може да е забавно. После се
сещаш за онова, дето го спомена за
гушкането след мача и капанът
щрака…

12 Юни, 6 часа вечерта. Прибрал си се
по-рано от работа, хладилникът е
пълен с “Каменица”, картофите
цвърчат във фритюрника, ти си
пуснал щорите и си се опънал пред
телевизора, Колина всеки момент ще
изведе отборите на терена и Пепи
Василев се пени за това "великолепно
спортно съоръжение" и този "празник
на футбола", а ти си готов да му
простиш простотиите и се облизваш
от предстоящото зрелище, когато тя
се прибира. Весело чурулика и ти
съобщава, че навън времето е
страхотно и не искаш ли да се
разходите. Ти ѝ отговаряш, че гледаш
мач и не искаш. Тя, естествено,
съвсем е забравила и адски се
изненадва. Какъв мач пита и те гледа
с онзи поглед, от който в стаята
захладнява и ти започваш да се
наместваш неловко във фотьойла. 

Все пак събираш сили и се опитваш
да обясниш, без гласът ти да трепери
- "Ми нали говорихме, че
европейското започва и аз…"
Наблюдаваш я внимателно, докато
опитва да си спомни, после сякаш ѝ
светва, че май ѝ беше разправял
някакви глупости за някакви мачове,
размисля за момент и решава, че
този път си прав. "А, да бе, вярно, еми
добре, значи ще гледаме мач".
Леденото изражение е изчезнало от
лицето ѝ, но не съвсем. Поглежда те
кисело и се мушка в кухнята.

Междувременно Португалия води с
един на нула с гол от задна ножица на
Фиго и само успяваш да видиш на
повторението как пичът си хвърля
фланелката в публиката. Яд те е, но
очакваш още голове, така че
продължаваш да гледаш с интерес. 

майка си, една приятелка, две
колежки и един колега, това
последното от чиста злоба, както си
склонен да предполагаш, и два пъти
те праща да провериш дали се е
напълнила ваната. Крайният
резултат е 3 на 3, мачът е един от
най-красивите изобщо, кълне се
Василев, а ти си успял да видиш
един от головете и два на
повторение. Когато ядът ти малко
поотминава и се сещаш за
гушкането, сладката ти женица се е
проснала в спалнята и вие от
главобол. Както ясно ти дава да
разбереш, докато тромаво се
суетиш наоколо и се мъчиш да ѝ
угодиш, всичко е от тъпия ти мач.

Още имаш време. До Португалия
остават няколко месеца и
неутрализираш ли женския фактор,
те очаква златно лято и много
голове. Не успееш ли, чакам
картичка от Приморско. Какво пък,
следващото европейско е само след
4 години…

"Картофки ли пържиш, мило?" -
стряска те гласът ѝ от кухнята - "Ама
нали съм ти казала да не слагаш
толкова олио, пръска навсякъде" -
продължава да врещи, а ти тъкмо
гледаш как португалците се
разправят със съдията за засада. 
"Ела да ми помогнеш да донесем
нещата в хола", няма да те остави на
мира, такa че ставаш и с гръб към
вратата се отдалечаваш в посока
кухнята, докато гърците атакуват по
лявото крило. Когато се връщаш
резултатът е един на един, гол от фал
на Цартас, изключително красив,
както твърди Пепи. Псуваш на ум и се
надяваш да повтарят головете на
полувремето. Жена ти хрупа картофки
и иска да знае кой играе. "Португалия
и Гърция" - отговаряш ѝ малко
троснато. Тя кима с разбиране,  прави 
 малка пауза, докато прекарва
картофите с бира,  и пита защо го
няма Бекъм…

Второто полувреме минава, докато тя
говори по телефона последователно  с 
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