
роени дни ни делят от
рождения ден на Ботев
Пловдив. През тази година
най-старият български
клуб празнува своя 110
годишен юбилей.
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ИСТОРИЯТА НА БОТЕВ В 110 СНИМКИ 

Водена от своята любов, жълто-черната
общност в лицето на Футболен клуб
Ботев Пловдив, Сдружение ПФК Ботев и
редица привърженици и ентусиасти, се
нагърби с  благородната задача да
направи празника още по-хубав –
такъв, какъвто нашият велик клуб и
хората, дали голяма част от живота  си
за него през годините, заслужават.

Една от инициативите планирани за
тази празнична година, а именно
фотоизложбата, посветена на 110-ата
годишнина на Ботев, беше официално
открита на националния празник 3-ти
март в галерия „Капана“.

От бюлетин „Канарче“ ще повдигнем
леко завесата за организацията както
на фотоизложбата, така и на останалите
инициативи. Разбира се, поради
огромния брой замесени това ще бъде
по-подробно описано в поредица от
броеве, като предварително се
извиняваме, ако пропуснем някой от
многото участници.

Всичко започва през есента на
миналата година, когато е създаден
Инициативен комитет за честванията, в
който влизат Рашко Стоянов, Николай
Илиев, Леон Анави, Бойчо Попов, Васил
Киризиев, Силвия Минкова, Петър
Петров, Атанас Стафунски, Велияна
Чаушева, Теодор Бочев, Алекс
Никифоров  и др.  

След разпалени дискусии и допитване
до цялата жълто-черна общност е
определен списък от няколко
стойностни инициативи, които ще се
случват в рамките на цяла година.

Стартира и Кампания за набиране на
средства в която стотици ботевисти
правят       дарения      по      разнообразни 

начини, за да могат амбициозните
начинания да се осъществят.
Фотоизложбата е една от тези хубави
инициативи, като при нейното
провеждане се съчетават и още две -
а именно – конкурсът за детски
рисунки, които се показват в
специално изработено видео по
време на фотоизложбата, както и
награждаване на ветерани на клуба
по случай годишнината. 

помага       много       активно               и     
за осъществяването на
награждаването на жълто-черните
легенди съвместно с маркетинговия
отдел на клуба в лицето на Силвия
Минкова.

Оформлението на дизайна на
снимките за изложбата е дело на
Ангел Джорапов, а благодарение на
Велияна Чаушева, изложбата има
своите много впечатляващи
официален афиш и покани .

Фотоизложбата „110 години Ботев
Пловдив“ е  огромен и много ценен
колективен труд, представящ
славната история на нашия клуб и е
нещо, което всеки един ботевист
трябва да види. 

Тя ще продължи в галерия „Капана“
до 15.03 със свободен вход.

БРОЙ 22,  07.03.2022 г.

За куратор на фотоизложбата е
поканен известният фотограф Минко
Михайлов, който освен, че е най-
награждаваният в последните години
български фотограф от различни
престижни конкурси в цял свят, е
пловдивчанин, а и изключително
запален ботевист. 

Съвместно с него е набелязан план за
набавяне на снимките по различни
канали. Първо откликват
пловдивските фотографи - Боян
Ботев, Любомир Аргиров, Теодор
Караколев, Илия Димитров и Тодор
Даскалов, които предоставят
безвъзмездно свои фотоси.

Освен тях са използвани и снимки
предоставени от Старт фото -
включващи известния спортен
фотограф Бончук Андонов и архиви
от други столични фотографи,  архива

на Пресфото БТА и ОП Младежки
център Пловдив, в чиито архиви се
оказват някои много интересни
снимки. Набавени са още снимки от
семейството на фотографа Агоп
Арисян, от наши ветерани и техните
семейства и дори от ирландски
фотоархив. 

В помощ се включват и редица
жълто-черни    привърженици    като 

Милко Катмъров,
Рафи Манукян, Антон
Петров, Борис Генов и
мн. др.

Изключително голяма
подкрепа със
снимков материал
оказва авторът на
няколко книги за
историята на Ботев
Румен Минков, който
предоставя на
организаторите
всичките си налични
снимки.                      Той
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- Феновете на Ботев са много
отдадени, но и твърде взискателни.
След изключително силното ти начало
в Ботев, а може би точно заради него,
част от тях считат, че имаше известен
спад във формата ти в последните
мачове преди паузата. Съгласен ли си с
подобно мнение и като цяло какъв е
твоят начин за поддържане на високо
ниво?
Понякога феновете се фокусират
твърде много върху определено
отиграване или даден несполучлив
мач. Бих се съгласил, че в някои от
мачовете през изминалия полусезон не
успях да достигна потенциала си, но и
това се случва нерядко с футболистите. 
Човешко същество съм и понякога
допускам грешки, но тренирам
изключително здраво и съм убеден, че 

мога да допринеса за
успехите на отбора. 

 
Ще покажа това в следващите мачове.
Приемам големите очаквания на
феновете и като комплимент, понеже
явно ме приемат за добър играч.
- В момента Ботев е твърде
мултинационален отбор. Как би описал
атмосферата в тима и кои са най-
близките ти приятели?
Наистина е така. В отбора сме доста
момчета от различни националности,
но атмосферата е чудесна. Лично аз се
разбирам добре с всички, но, разбира
се, с някои съм по-близък.
- Вече добре познаваш българския
футбол и конкурентните отбори. На кое
място смяташ, че ще завърши Ботев в
края на сезона?
Ще дадем всичко от себе си за
възможно най-предното класиране, но
имайки предвид качеството на нашия
отбор, мисля че задължително трябва
да сме в топ 3.

- Здравей, Дилан! Идваш от
Нидерландия –  известна с вятърните си
мелници, лалетата, сиренето Гауда, но и
с великолепните си футболисти.
Приключение ли е за футболист от
Нидерландия да играе в България?
Какви бяха първите ти впечатления?
Не мога да отлича нещо специално,
защото всъщност всичко тук е различно
от моята страна, но след време се
свиква и успяваш да откриеш своя
ритъм. На мен много ми помага и
фактът, че съм тук със семейството си. 
- Какво е мнението ти за българските
футболисти и каква е най-голямата
разлика с нидерландските?
Според мен основната разлика е в
тренировките. При нас те започват от
ранна възраст и са много комплексни. В
резултат на доброто обучение се
създават и изключително    добри
футболисти. Разбира се, в България
също имате много добри играчи. 
- Ти си от Амстердам – един
световноизвестен град. Разкажи ни
повече за семейството си, детството и
как се влюби във футболната игра?
Да, семейството ми е с корени от
Амстердам. Там съм роден и аз, там
премина и детството ми. В Амстердам
уличният футбол е много популярен и
има много добри играчи. Това беше
началото – футбол на улицата. Започнах
да тренирам много малък – от 5
годишен и от този момент винаги съм
обичал футбола.

- Каква е футболната ти мечта и
мислиш ли, че можеш да я осъществиш
в Ботев?
Разбира се, искам да спечеля трофей –
купа, шампионска титла или пък да
играя в Европейските клубни турнири.
Вярвам, че това е напълно възможно с
Ботев.
- Какво мислиш за града и имаш ли си
любимо място тук?
Мисля, че Пловдив е хубав град. Тук
има всичко, а аз вече имам няколко
любими места, където може да се
хапне вкусна храна.
- Имаш фантастично семейство, което
присъства на много от мачовете на
Ботев. Какво мислят те за българското
ти предизвикателство?
Наистина имам прекрасно семейство и
те означават всичко за мен. Те напълно
ме подкрепят в избора, който направих,
и това е най-хубавото чувство за мен.
- Играеш в сърцето на полузащитата –
една изключително важна позиция във
всеки отбор. Кои са силните ти
качества?
Да, така е. Всъщност аз съм атакуващ
полузащитник, но в момента играя
предимно като дефанзивен халф, което
беше известна промяна за мен. Смятам,
че силата ми е предимно в играта с
топката, но вярвам, че съм достатъчно
добър и в отнемането ѝ.
- А в коя област би желал да се
усъвършенстваш?
Естествено искам да имам по-сериозен
принос що се отнася до голове и
асистенции, но това невинаги е толкова
лесно, когато си с дефанзивни функции
на терена. Но аз се опитвам да се
приспособя.
- Вече говорихме за българските
футболисти, но как оценяваш феновете
в България? И особено
привържениците на Ботев?
Мисля, че те наистина живеят и се
вълнуват за клуба и това е прекрасно.

ДИЛАН МЕРТЕНС:
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
ТРЯБВА ДА СМЕ В

ТОП 3
илан Мертенс е на 26 години
и е от Нидерландия. През
миналото лято Ботев го
привлече, заплащайки за
него     трансферна     сума     - 

 

Д
 

НАШЕТО ИНТЕРВЮ

нещо, което не се бе случвало отдавна.
Той играе в халфовата линия на отбора
и на него се разчита много. Ето какво
сподели Дилан специално за
читателите на бюлетин "Канарче": 
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За съжаление Мики Костадинов
напуска този свят рано. 

Той е един от незабравимите
футболисти на Ботев Пловдив от един
от най-силните периоди на клуба. Мики
е поредният пример, че силата на един
отбор се крие в добрия колектив. До
безспорните звезди често има и такива
играчи, които понякога остават
встрани от светлините на
прожекторите, но именно те с
всеотдайността и с доброто си
отношение допринасят за
благоприятната атмосфера и за силния
дух и са не по-малко ценни за успехите
на своя отбор. Такъв бе и Мики.

играчите с голямо влияние в
шампионския ни отбор от 60-те години
на миналия век. 

В евротурнирите има два мача срещу
испанския Реал Сарагоса. За съжаление
не успява да играе през сезон 1962-
1963, когато Ботев достига до
четвъртфиналите в Купата на носители
на купи. Тогава той е футболист на
Левски. Вкарва гол във финала за
Купата през 1964 г. срещу Славия, който
е загубен с 2:3. 

Предвид това, че е рус, а и
заради бързината си често е
наричан летящия холандец. 

Съотборниците му го описват като
изключително добродушен и усмихнат
човек, който никога не е влизал в
конфликти.

„С Мики Костадинов се засякохме
няколко години и бяхме съотборници.
Христо Илиев – Патрата го доведе в
Ботев. Те бяха братовчеди. Мики
играеше  крило, много хубаво момче и
страхотен футболист. Имахме само
хубави спомени с него.”, сподели за
„Канарче“ легендарният Иван Занев.

„Мики Костадинов е роднина на Христо
Илиев – Патрата.  Когато аз дойдох в
Ботев, той вече се беше утвърдил като
ляво крило. Успя да играе често в един
много сериозен период, в който Ботев
имаше изключителна конкуренция в
нападението. Беше много скромно и
интелигентно момче”, разказа
спомените си и другият му велик
съотборник - Иван Глухчев.

СПОМЕН  ЗА  МИКИ  КОСТАДИНОВ:  УСМИХНАТИЯТ  ЛЕТЯЩ
ХОЛАНДЕЦ  НА  БОТЕВ 

 
а някои фенове на Ботев
името на Димитър
Костадинов - Мики може и
да не говори много, но
всъщност     той    е    един    от   

 

З
 

СРЕЩА С ИСТОРИЯТА

Костадинов е един от многото играчи  -
юноши на Левски, който оставя трайна
диря в състава на Ботев. Той е роден на
17 август 1941 г. в София. Дебютира в
мъжкия футбол за Левски през сезон
1959-1960. 

През следващия сезон - 1960-1961 
 отбива военната си служба в Пловдив в
редиците на Ботев и още в първия си
сезон за жълто-черните е титуляр с 20
мача, в които отбелязва 4 попадения.
Костадинов е братовчед на Христо
Илиев – Патрата и именно легендарният
играч на Левски води Мики в Ботев.
Следващия сезон 1961-1962 играе в 20
срещи. За тези два сезона той става
сребърен и бронзов медалист в
първенството и печели Купата на
Съветската армия през 1962 г.

Преминава за кратко в Левски през
сезон 1962-1963, но бързо след това се
завръща в Ботев, където играе финал за
Купата на България през 1964 г., а през
1967 г. става и шампион. В шампионския
сезон записва 29 срещи и отбелязва 2
гола - срещу Миньор Перник и Дунав.
Титуляр е в 28 от тях. 

Мики Костадинов играе за Ботев в
периода 1960 – 1970 г. с кратко
прекъсване. Има почти 150 мача в
първенството      с      14       попадения.      
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Преди началото на състезанието
няколко европейски клуба изразиха
опасения да освободят своите играчи
поради заплахата от COVID и
натоварения им с мачове календар.
Клубовете трябваше да пуснат
играчите си да заминат за турнира до
27 декември, но в крайна сметка
ФИФА и КАФ (Конфедерацията за
африканския футбол) стигнаха до
споразумение, което позволи на да се
присъединят към националните си
отбори до 3 януари. Късното
освобождаване на играчите
допълнително затрудни
подготовката, която и без това вече
беше провалена заради отменени
приятелски мачове, контузии и нови
вълни от COVID. Така много страни
започнаха турнира без почти никакво
време за тренировки с пълния си
състав заради закъснели или
карантинирани ключови играчи. Това
се отрази и на представянето на
терена: в първия кръг девет от 12-те
мача завършиха 1:0, а други два - без
голове.
С появата на по-заразния Омикрон
COVID представляваше постоянна
заплаха през целия турнир. По време
на надпреварата бяха регистрирани
много случаи на заразяване както
сред играчите, така и сред персонала.
Фактът, че AFCON 2021 беше най-
разнообразният турнир с играчи от
390 клуба в 69 държави
(включително и Па Конате от Ботев),
направи още по-трудно
контролирането на вируса. А към
това можем да добавим и
неподходящи здравни протоколи:
Треньорът на Гамбия Том Сенфие се
оплака на пресконференция от
настаняването на своя отбор, тъй
като шестима играчи е трябвало да
бъдат в една стая, да ползват общи
душове и тоалетни, а други е
трябвало да споделят двойни легла.

Сенегал беше явен фаворит преди
турнира, тъй като „лъвовете от
Теранга" са най-високо класираният
африкански отбор от ФИФА. Те имаха
и по-лесния път към финала, като
трябваше да победят Кабо Верде,
Екваториална Гвинея и Буркина Фасо
в плейофите, докато Египет трябваше
да изиграе три „малки финала" срещу
Кот д'Ивоар, Мароко и Камерун: и
трите мача бяха решени след 120
минути, а два от тях - с дузпи.
Мане беше обявен и за Играч на
турнира, а неговият съотборник,
стражът на Челси Едуард Менди,
който се наложи да пропусне
началото на турнира, тъй като се
възстановяваше от COVID-19, спечели
приза „Най-добър вратар“. Капитанът
на Камерун Винсент Абубакар стана
топ голмайстор на турнира с 8 гола. В
момента 30-годишният футболист
играе за саудитския Ал Наср -
предстои да видим дали
представянето му може да
предизвика интерес от страна на
водещи клубове, което да го върне в
Европа: Абубакар е играл за Порто и
Бешикташ в продължение на няколко
сезона.

Като цяло турнирът предложи много
емоции, няколко спиращи дъха мача
и запомнящи се индивидуални
изпълнения. Забележителните
постижения на страни като
дебютантите Коморски острови и
Гамбия, както и на аутсайдерите
Екваториална Гвинея и Буркина Фасо
показаха, че футболът на континента
има обещаващо бъдеще. Буркина
Фасо може да се похвали и с най-
добрия млад играч на турнира - 20-
годишният десен защитник Иса
Каборе, който в момента е под наем
във френския Троа от Манчестър
Сити. Той записа три асистенции,
което е най-високият резултат от
всички играчи на състезанието.
  

КУПА  НА  АФРИКАНСКИТЕ  НАЦИИ – ТРУДНИЯТ  
ФУТБОЛЕН  ТУРНИР  ТАЗИ  ГОДИНА

 
лед две        болезнени
поражения в предишните
финали този път Сенегал
успя да спечели първата си
титла      от      Купата      на 
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ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ

африканските нации, побеждавайки
Египет на финала с дузпи.
„Фараоните“ пък пропуснаха да
спечелят рекорден осми
континентален трофей. Финалният
мач беше и битка между
нападателите на Ливърпул Садио
Мане от Сенегал и капитана на
Египет Мохамед Салах, като Мане в
крайна сметка триумфира.

33-тото издание на Купата на
африканските нации беше
организирано в Камерун след години
на закъснения и отлагания и на фона
на постоянните опасения, свързани с
COVID-19.

Камерун трябваше да бъде домакин
на континенталния турнир през 2019
г., но през 2018 г. Конфедерацията на
африканския футбол (КАФ) отказа на
страната правото на домакинство
поради инфраструктурни проблеми.
Камерун отново получи правата за
домакинство на AFCON 2021, който в
крайна сметка беше отложен за 2022
г. и започна на 9 януари.  

ТЕЖЪК СТАРТ И УСЛОВИЯ
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COVID-19. 

Освен това военният преврат,
извършен в Буркина Фасо на 23
януари по време на турнира, не
разсея отбора - напротив, успехът на
националния отбор донесе известно
спокойствие в страната в разгара на
бунта, тъй като привържениците
излязоха по улиците, празнувайки
победите.

По данни на организаторите
TotalEnergies турнирът за Купата на
африканските нации 2021 е бил
излъчван на живо в 157 държави и
широко отразен във всички социални
мрежи.

Така африканският футбол спечели
редица нови последователи, а
скаутите на големите отбори вече
набелязаха следващите големи
звезди на световния футбол.

Климатичните условия също оказаха
влияние, особено в ранните
следобедни мачове, когато
температурата се покачваше до 31
градуса по Целзий, придружена от
80% влажност. По време на мача
между Мали и Тунис беше съобщено,
че съдията е получил топлинен удар,
когато по погрешка прекрати мача в
85-ата минута, а след подновяването
му отново свири за края му в 89-ата
минута. 
На турнира не липсваха и изненади.
Едни от фаворитите - Алжир бяха
елиминирани още в началото на
груповата фаза, като събраха само
една точка след две загуби срещу Кот
д'Ивоар и Екваториална Гвинея. По
същия начин Гана, друг фаворит, не
успя да премине груповата фаза след
шокираща загуба с 3:2 срещу
Коморските острови.

За съжаление, тъмна сянка върху
целия турнир хвърлиха сблъсъците
извън стадиона преди равенството
между Камерун и Коморските
острови на стадион Олембе в
камерунската столица Яунде, при
която загинаха осем души, а други 50
бяха ранени. След смъртоносната
блъсканица съоръжението беше
затворено, но по-късно стадионът
беше отворен отново за полуфинала
между Камерун и Египет, както и за
финала.

като всички вратари бяха с контузии
или заразени от Covid 19. Алхадур
направи няколко героични
спасявания, въпреки че често се
опитваше да спасява с ръце зад гърба
си, действайки според обичайната си
роля на защитник. По-рано стражът
на Коморските острови Бен Бойна,
който играе във френската пета лига,
стана играч на мача срещу Мароко,
след като спаси дузпа на Ен-Несири
от Севиля.

Едно от най-добрите представяния на
турнира показа младият отбор на
Буркина Фасо, който в крайна сметка
завърши на четвърто място, победен
от домакините от Камерун на дузпи в
мача за бронза. „Жребците“
достигнаха до полуфиналите,
въпреки че в мачовете от груповата
фаза бяха без звездни играчи като
Едмон Тапсоба от Байер Леверкузен и
Бертран Траоре от Астън Вила заради 

ВДЪХНОВЯВАЩИ ИСТОРИИ

Дебютантът Коморски острови (132-
ро място в класацията на ФИФА, с
население само 815 хил. души)
започна с две поражения срещу
Габон и Мароко, след което удари
Гана и така се класира за 16-ина
финалите, където Камерун сложи
край на приказката му с трудна
победа с 2:1. В този мач Коморските
острови трябваше да поставят на
вратата левия бек Чакър Алхадур, тъй 



Бюлетин Канарче е издание на Сдружение ПФК Ботев. Сдружението е
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От идол до мой брат… 
Това са думите, с които 

мога да опиша човека 
до мен. Като дете мечтаех 

да бъда като него, да жъна същите
успехи в нашия дом - Колежа.

Мечтата на всяко едно дете,
запалено по жълто-черната идея. А

сега имам честта рамо до рамо да
празнуваме най-сладката победа,

като не просто колеги, а много
верни приятели, в най-стария

футболен клуб - Ботев Пловдив!

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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Хореографията беше вдъхновена от
националния празник, а
изпълнението на химна в началото
на срещата от оперния ас и фен на
Ботев Ивайло Михайлов накара
всички на стадиона и пред
телевизионните екрани да
настръхнат!  Велик Ботев Пловдив!

събраха на стадиона, за да подкрепят
отново любимия отбор. Само няколко
дни след националния празник на
България и в навечерието на юбилея
на най-стария български клуб
вярната жълто-черна публика за
пореден път беше дванадесетият
играч и успя да предаде на играчите
онзи така нужен импулс, довел до
сладката победа.
Атмосферата беше незабравима, в
потвърждение на думите на
президента на републиката,
определил по-рано през седмицата
този мач като най-голямото
футболно дерби на България. 

5  МАРТ - ВЕЧЕРТА  НА  БОТЕВ  ПЛОВДИВ

Незабравима беше вечерта и за
любимеца на бултрасите Митко Тонев.  
Талантливият млад футболист с
жълто-черно сърце, който наскоро
удължи договора си с Ботев,
публикува минути след победния мач
емоционално послание в социалните
мрежи към звездата на отбора  -
Тодор Неделев:

ЖЪЛТО-ЧЕРНИ  БРАТЯ

дна прекрасна вечер
преживяха привържениците
на   Ботев.   Млади   и  стари   се 
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