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Дъжд, кал и 0:0 с Черно море на
стадион „Юрий Гагарин“ във Варна.
Случва се през 1976 г., с много нови в
Ботев. Тръгнали са си Чико, Виден
Апостолов, в игра влизат около 4-5
от юношите. След „Черно море”
треньорът Добри Ненов го пуска
титуляр в Пловдив срещу „Пирин” и
той вкарва на прочутия вратар
Христо Христов-Бараката от фал
за 1:0. Към края на първото
полувреме се контузва и е сменен, а
„Пирин” успява да обърне мача за 2:1. 
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Да, това е първият мач на Бенкса
за Ботев (тогава Тракия). Онзи наш
Бенкс, който едва преди броени
дни трябваше да навърши 64
години. Споменът за втория
българин, спечелил престижния
приз „Златната обувка“, е все така
жив и днес. Роденият през 1958
година в село Мосомище,
Гоцеделчевско, Славков става топ
голмайстор в Европа през 1981
година, носейки екипа на
пловдивския Ботев (тогава
Тракия). Тогава е и топ-стрелец на
елитния ни ешелон с 31 гола, като
само 5 от тях са от дузпи. А в
сезона, в който покорява
голмайсторския връх в Европа, 
 вкарва 4 гола в мача със Спартак
(Плевен), два пъти се отчита с
хеттрик – срещу Беласица (Петрич)
и Сливен, а в 8 срещи завършва с
дубъл – срещу Черноморец,
Академик (София), Марек (двата
мача), Славия (двата мача),
Миньор (Перник) и ЦСКА. 

Бюлетин „Канарче“ Ви връща в
онези времена с помощта на
репортаж от El Mundo Deportivo от
септември 1981 г. и спомените на
дъщеря му Десислава. 

И така - същата 1981 г. е годината
на Бенкса. Тогава Ботев печели
възможността да участва в
турнира за Купата на носителите 

на купи и на пътя на „канарчетата“
още в първия кръг се изправя
испанският гранд Барселона.
Каталунците са домакини в първата
среща и побеждават с 4:1. Славков
обаче връща едно попадение в 82-
та минута и така оставя надежди за
Ботев на реванша в Пловдив.

Под тепетата Бенкса отново опъва
мрежата на Барса след чудесно
изпълнение на пряк свободен удар.
Скандално отменен гол на Костадин
Костадинов и още дузина пропуски
пред вратата на испанците не
позволяват на „жълто-черните“ да
направят чудото. А впоследствие
Барселона печели турнира след като
побеждава във финала белгийския
Стандард Лиеж. Очевидно обаче
българинът оставя сериозни
впечатления у испанските спортни
журналисти, съдейки по
репортажите в El Mundo. 

„Oще от малко дете слушах
разговорите на възрастните за това
„събитие“ , както повечето го

ЖОРО  -  БЕНКСА,
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наричаха, спомените по славния
сезон, миговете на щастие. Все път,
щом се говореше за това, лицата на
хората сякаш грееха, а за едно дете
това е показателно - когато има
усмивки, значи е нещо хубаво“,
разказва пред бюлетин „Канарче“
дъщерята на легендарния
футболист  Десислава Славкова-
Василева, която днес е работеща
майка и домакиня. 

В семейството ѝ никога не са
обсъждали конкретни дати и факти,
опитвайки се да прекарват малкото
свободно време заедно, да
„наваксаме пропуснатите мигове“,
пояснява тя.
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Но като се замисля, ми се открояват
два мача, на които бях изтрещял. 
Единият е спечелването на купата на
България срещу Лудогорец в онзи
дъждовен 24 май. Никой не очакваше,
бяхме аутсайдер и въпреки това
успяхме да спечелим. А после Супер
купата ни беше бонус. 

Другият мач, който ми се откроява, е
на Армията, когато Кристиян
Димитров с глава заби изравнителния
гол във вратата на ЦСКА. Не толкова
заради това, че отстраняваме чорбата
насред София, а поради това, че цял
мач бяхме клани от съдията, а въпреки
двата червени картона и измислената
дузпа за ЦСКА успяхме да ги
отстраним - и то на Армията в
последната минута. 
Незабравима емоция. И точно този
победен гол ни прати на финала с
черно-белите , където пък ми е може
би най-тъжният момент с любимия
Ботев. Не знам какво се обърка тогава,
но беше гадно. Но аз съм човек, който
гледа напред, и не обичам много да
гледам назад. Продължаваме напред,
както казва един голям българин. 

Кой е любимият ти наш футболист? А
такъв извън Ботев? Кой е любимият ти
чуждестранен отбор? 

Георги, като част от футболния отбор
„Сдруженци“ участва миналото лято в
турнира на мини вратички, посветен
на Тоско Бозаджийски. И блесна с
добри отигравания. Тренирал ли си
футбол някъде? Изиграло ли е това
роля за обичта ти към играта и Ботев?

Благодаря за оценката. Получи се
отличен дебют за отбора
„Сдруженците”, надявам се следващия
път да отстраним още повече
противници. Любовта ми към футбола
ли...? Нямам представа. Просто обичам
играта. Нито баща ми, нито майка ми
са спортисти. Първите ми спомени,
свързани с футбола (те са доста бегли
вече), са от 94-та, когато баща ми не
ни остави да спим цяла нощ, след като
отстранихме Германия в онова лудо
американско лято. Може би онази
еуфория ме запали по играта. Като
малък тренирах футбол в една частна
школа, но не продължих дълго. Просто
нямахме възможност да плащаме
таксите, тъй като ние бяхме 3 деца, а
времената не са били хич лесни.
Продължих с футбола с децата от
блока и около нас. Играехме футбол,
докато не се стъмни или нашите не
слезнат с пръчките да ни приберат по
къщите. Бях 15-16 годишен, когато се
записах отново да играя организиран
футбол в друга школа. Отборът се
казваше Спортинг (с. Царацово).
Култово име. Мога да кажа, че там се
научих що-годе да играя футбол. Бях
незаменим титуляр на поста десен
бек. Там продължих, докато навърших
18 години. 
Малко след това един приятел ме
покани да играя с него в едно
асеновградско село (Нови Извор) и от 

тогава до този момент не съм спирал с
футбола. За този отбор съм изиграл
над 200 мача в „А” и „Б” регионалните
групи на Пловдив. Та смея да кажа, че
футболът за мен е начин на живот. 

А би ли разказал откога датира
любовта ти към канарите? Кой те
заведе на първия мач – кой беше той,
какво помниш от началното си
фенство? 

ГЕОРГИ  КАРАЧАНОВ -  ФЕНЪТ  НА  БОТЕВ,
КОЙТО  НЕ  ПРОПУСКА  ПРОТЕСТ  ЗА  КОЛЕЖА  В

ПАМЕТ  НА  ПОКОЙНИЯ  СИ  ПРИЯТЕЛ  БАЧО 
еорги Карачанов завършва
средното си образование в
Професионална Гимназия по
Машиностроене в Пловдив,
със специалност
„Технология на машино-
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строенето”. В момента завършва
бакалавърска степен в Техническия
университет със специалност
„Мехатроника” задочно, предстои му
дипломиране. Работи във фирма за
производство на пластмасови
изделия от 13 години, вече се занимава
основно с организационни дейности.
Ръководител е на шлосерския отдел
на фирмата и освен с поддръжката на
шприц-формите,се занимава и с
програмирането на роботите и
машините в производствената база.

Учих в 60-класното училище,
а там повечето момчета бяха
ботевисти. Имаше и
локомотивци, но те бяха
предимно циганчетата.
Нямаше как да не стана и аз
от Ботев. Мисля, че бях в 3-ти
или 4-ти клас, когато едни
момчета от другия клас
сформираха „Тракия Фронт“ и
от тогава вече почти всички в
училището станаха
ботевисти.  
Да... Теодор Бочев, Николай,
Манол, Трифон... Взеха страха
на локомотивците и от тогава
всеки знаеше, че училището, а 
и почти цяла Тракия са жълто-черни. 
 Бях от по-кротките деца и не мога да
се похваля с много буйни спомени и
бягства от вкъщи, за да ходя по
мачове. Първият ми мач на Ботев ,на
който едвам убедих нашите да ме
пуснат, беше една приятелска среща
между Локомотив и Ботев на Лаута, в
която участваше Христо Стоичков, а
съдия беше Атанас Узунов. Тогава с
един мой приятел влезнахме през
централния вход на Лаута с жълти
фланелки. Въобще не се усетихме, но
дойдоха полицаи и бързо ни закараха
в нашия сектор. Пълни шемети. Все пак
за първи път отивахме на мач.

Тогава нашата агитка беше в сектора
между старото им табло и
централната им трибуна. Мисля, че
паднахме 2:1, но еуфорията от този мач
определено ме запали да започна
редовно да ходя по мачове. 

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

Много труден въпрос. Любимите ми
моменти с Ботев са много.
Незабравимите пътувания до Бургас
за европейските ни мачове
определено са едни от тях. 



Любимият ми чуждестранен отбор е
Барселона, въпреки че в последните 2-
3 години според мен играят идентичен
футбол без много разнообразие, с
една и съща тактика „тики-така”. С
назначаването на Шави като треньор
определено играта им се промени, а
отборът заигра с настроение.
Любимият ми чуждестранен
футболист е Роналдиньо. Начинът, по
който дриблира с топката, е уникален.
Няма друг такъв.

Интересуваш ли се силно от друг
спорт освен футбола? Защо?

Като цяло се интересувам от изявите
на българските спортисти по света.
Гледам волейбол, тенис, бокс. Не съм
пропуснал мач на Кобрата. Често ходя
в зала Колудрума, за да гледам
волейбол (женски и мъжки). Като цяло
обичам спорта и когато имам време и
възможност, съм на някое спортно
събитие. 

Член си на Сдружението едва от
няколко години. Защо стана част от
организацията, какво значи за теб тя?

Така е. Членувам в Сдружение ПФК
Ботев от 2 години. Причината да стана
част от Сдружението си има име -
Теодор Бочев. Няколко пъти в
разговори с мен ми е казвал, че трябва
да стана част от организацията,
защото бил сигурен, че ще съм 

Тук отговарям веднага. Категорично
това е Тодор Неделев. Той трябва да е
пример за всички деца в школата.
Въпреки всички изкушаващи
предложения ,които е получавал от
българските „грандове” той си остава
БОТЕВИСТ ЗАВИНАГИ и многократно е
заявявал, че в България ще играе само
за Ботев Пловдив.  
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полезен. Е, все още не знам колко мога
да съм полезен, но се радвам, че го
послушах. 

Влезнах в сдружението в доста
натоварен за мен период в който съм
студент (задочно) и почти не ми остава
време да се занимавам сериозно с
нещо странично. Засега съм очарован
от членството си там и се радвам, че
послушах Теодор. 
Виждам, че тук има страхотни хора,
ботевисти, които дават много от себе
си - както лично време, така и лични
средства, за различните инициативи, с
които сме се захванали. Членуват
специалисти в различни области, което
ни прави доста силни и можещи. Лично
аз научавам много нови неща в сфери
от живота, които досега са били чужди
за мен. 

Почти не изпускаш протести, свързани
със строежа на Колежа. Смяташ ли, че
феновете като цяло може да са част и
от съзидателната част на обществото
ни, онази част, която може да
осъществи промяна в страната? 

Така е. Не изпускам протест. Няма и да
изпусна. Това трябва да е цел номер
едно пред всеки жълто-черен фен.
Нищо не е по-важно от това да се
завърши стадиона ни. За мен темата
със стадиона е малко по-специална.
Преди няколко години с един от най-
добрите ми приятели (Николай
Николов – Бачо) , си казахме, че като
стане стадионът, си взимаме карти за
Т.И. и няма да пропуснем домакински
мач. Това беше неговата мечта. За
съжаление Бачо вече не е между нас и
не успя да си сбъдне мечтата. Не
дочака пасмината управляващи да се
наиграят и да завършат стадиона в
срок, за да може поне на един мач да
отида с него. Може да съм малко остър
в определенията спрямо хората,
отговорни за строителството на
стадиона ни, но тяхното нехайство
минава всякакви граници. Това ме
прави много чувствителен на темата за
стадиона и съм на мнение, че не трябва
да ги оставяме да дишат, докато не
завършат стадиона, както е на
картинката!
Тук е моментът да похваля всички в
сдружението и извън него, които
отделят страшно много лично време и
средства, за да може що-годе да върви
строежът и да натискат общината да си
върши работата, защото е видно, че на
нея не ѝ пука за стадиона.
Обществената поръчка за седалките го
доказа. Дълга тема, в която не ми се
навлиза. Но нека пак да се повторя...
По-важно нещо от завършването на
стадиона няма. Ще станем истински
клуб, когато отборът заиграе мачовете 

си на стадион „Христо Ботев“ пред 18
000 зрители.

Факт е, че всички управляващи ги е
страх от феновете. Опитват се да ни
изкарат хулигани, лумпени и какво ли
още не. Всъщност повечето от тези
хора (феновете) са доктори, инженери,
адвокати и специалисти в различни
области. 

Как прекарваш свободното си време?

В последните години нямам много
свободно време. Както вече споменах,
съм се захванал с образованието. 

Четвърти курс съм в Техническия
университет и ми предстои
дипломиране. Преди 4 години се
записах задочно обучение и съм на
лекции всяка събота и неделя от
октомври до края на май.
Отделно от това имам и мачове в А
окръжна група с Нови Извор. 
Като цяло уикендът ми е запълнен на
100% (жена ми хич не е доволна от
това). През седмицата след работа
ходя веднъж или два пъти да играя
футбол на малки вратички с приятели,
за да разпусна.
Харесвам и риболова. Не толкова
заради тръпката да хванеш някой
голям шаран, колкото до това, че
около теб е супер спокойно и всеки се
опитва да пази тишина. Там си
почивам най-много. Това ми се случва
2-3 пъти в годината, но какво да се
прави. 

Когато имам възможност и време, се
качваме с приятелите ми на някоя
вила из балкана - с жените и децата, и
се започва здрав купон. Вече се случва
рядко, но поне е запомнящо се. 

Надявам се, че след като завърша
университета ще имам повече
свободно време, за да мога да се
включвам по-активно в каузите на
сдружението и да имам повече време
за семейството, а и за себе си. 



От там 39-годишната днес Десислава
има бледи спомени, а логично повече
са от следващия спортен период,
когато баща ѝ играе в Португалия за
местния Шавеш.

„Бях щастливо дете. Имах много
приятели. Помня децата, свободата да
играеш навън, топлите и вечно
усмихнати хора. Истината е, че все
още поддържам контакти с най-
добрата си приятелка от Португалия-
Синди. Тези години ми дадоха много.
Научиха ме да общувам с различни
хора. Научиха ме да не ги разделям по
цвят на кожата и религиозна
принадлежност. Научиха ме да се
смея и да откривам доброто у хората.
Важни уроци, които дори и днес
прилагам“, казва тя. 

От днешния отбора на Ботев до днес
тя поддържа контакти с Калина –
дъщерята на Костадин Костадинов.

На полуострова семейството ѝ е
живеело в един блок с Лъчезар Танев
и неговото семейство, а Десислава е
израснала с неговите деца- Теди и
Жоро. „А животът ни събра отново
след години, когато заминах да уча в
Испания. Все още поддържаме
контакти. Със семейството на Стойчо
Младенов също споделяхме моменти
в чужбина, а синовете му Стойчо и
Сашко бяха част от моето детство“,
казва Десислава. 

В Израел, където Бенкса играеше от
1991 г. до 1992 г. за Апоел (Тел Авив) и
Нес Сиона, ситуацията е доста
различна – без португалската
пъстрота, веселие и радост, на която
Десислава е свикнала. „Там всичко е
по-строго, по-подредено, по-обрано.
Не ме взеха в местното училище,
понеже знаех само английски, а те
държаха на иврит. Превърнах се в 4

частна ученичка и се обучавах в
домашни условия или както е
модерно сега – онлайн. Смело мога
да потвърдя, че при създалата се
ситуация с Covid 19 аз бях подготвена
– все пак мама ме беше обучавала у
дома в продължение на година и
този „ стаж“ ми помогна да
балансирам между 1-ви и 6-ти клас с
децата“. 

Иначе Бенкса се занимава с
„неговото всичко“ – футбола, и след
края на активната си състезателна
кариера, защото това е неговият
живот. Легендарният футболист не
забравя и откъде е тръгнал като
спортист. 

Затова не е и чудно, че винаги
задружните хора в Стамболийски
решиха около година след смъртта
му да преименуват стадиона на него. 

„Истината е, че в Стамболийски все
още има истински фенове на
футбола, на Ботев Пловдив. Хора,
които пазят в сърцето си всеки един
спомен, всеки мач, всеки гол и които
живеят за този спорт“, спомня си
днес Десислава. 

А Бенкса може и да е оставил
наследник и на зеления терен.
Неговият внук Алекс се занимава
активно с футбол и днес тренира в
школата на Велд - случайно или не, с
братята Гено и Иван Добревски,
които са били част от живота на дядо
му. Ако се окаже, че и неговото
щастие и неговият живот е
футболът, без съмнение майка му
ще го подкрепи. А ние можем само
да се надяваме, че ще  е толкова
талантлив и всеотдаен като дядо си.
Кой знае – може би някой ден ще го
видим с жълто-черния екип на
Колежа!

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТР.  1

„В интерес на истината хората около
нас, неговите близки и приятели,
винаги са били тези, които помнят с
точност всеки отделен момент, всеки
мач, всеки гол, всяка победа или
загуба“, спомня си днес Десислава.

В Ботев са най-успешните години на
Бенкса. „Аз вкарвах от всяко
положение. Срещу „Славия” отбелязах
дори без да искам, след като топката
ме удари по лицето след корнер. С
„Ботев“ взехме няколко бронзови
медала, което неофициално значеше,
че сме шампиони. Защото младите ви
читатели трябва да знаят, че в онзи
период властта не допускаше друг на
първо и второ място освен ЦСКА и
„Левски“. Купата през 1981 г.
спечелихме, взех „Златната обувка“ за
стрелец № 1 на Европа. Докарахме в
Пловдив „Барселона” и ред други
отбори в европейските клубни
турнири“, спомня си Бенкса в едно от
последните си интервюта – за „Блиц“. 
А от дистанцията на времето сега
Десислава разказва за трудното
донякъде детство на дете на играещ
зад граница футболист. Тя е на едва 3
години, когато със семейството
заминава за Франция, където Бенкса
играе два сезона за Сент Етиен. 



отевист умора няма. Така
може да перефразираме
известната българска
поговорка, защото нашите
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НАШИТЕ ИНИЦИАТИВИ

ДЕЦАТА,  ВЗЕЛИ  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСА  ЗА  РИСУНКА, 
ПОЛУЧИХА  СВОИТЕ  НАГРАДИ  И  ГРАМОТИ

  

Б
 инициативи не ни дават възможност

да подгънем крак и за миг. Част от
децата, включили се в конкурса за
детска рисунка на тема “110 години
Ботев Пловдив” - поредната
инициатива от календара за честване
на 110-тата годишнина на клуба ни,
бяха наградени от легендата на Ботев
(Пловдив) Трифон Пачев от името на
Футболен Клуб Ботев Пловдив и
Сдружение Професионален Футболен
клуб Ботев.

Благодарим на Борис Узунов, Борис
Ралчев, Ема Трайкова, Александър
Ташев, Гергана Попова, Теодор
Василев, Александър Дечев и всички
над 100 деца, включили се в конкурса.
Друга част от децата получиха
наградите си с помощта на фен клуб
"Канари София".

Освен награди за призьорите.
определени от професионално жури,
грамоти и сувенири имаше за всички
деца.

Браво, талантливи канарчета!



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,
Васил Киризиев, 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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Футболисти от детско-юношеската
школа на Ботев (Пловдив), както и
фенове на Клуба, се включиха в
почистването на площта, определена
за мемориален парк "110 години Ботев
Пловдив".

В една априлска утрин  "жълто-
черните" стартираха почистването на
територията, намираща се на
"Футболен комплекс Ботев 1912".
Инициативата бе част от кампанията
"Чисто зелено" в Пловдив.

В почистването се включиха още
Герман Чистяков, Борис Гиздаков,
както и треньорите от ДЮШ Петър
Пенчев и Атанас Любенов. Най-
малките "канарчета", които участваха
в почистването, бяха наградени с
"жълто-черни" подаръци. 

ЮНОШИ  И  ФЕНОВЕ  СЕ  ВКЛЮЧИХА  В
ПОЧИСТВАНЕТО  НА  ПАРКА  НА  КЛУБНАТА  БАЗА

БЮЛЕТИН  "КАНАРЧЕ"  НА  МАЛКАТА  ГЛАВНА 
Бюлетин „Канарче“ и жълто-черната
любов отново са на малката главна –
от края на март до края на април
гражданите и гостите на града могат
да видят изложба на студенти от II, III и
IV курс на специалност „Дизайн и
печатни комуникации“.
Изложбата представя проекти и
творби по творчески дисциплини,
които се изучават в специалността.
Ръководител на студентите, техен
ментор и куратор на изложбата е доц.
Силвина Илиева – художник, доктор в
областта на изобразителните изкуства
и ръководител на катедра. Доц.
Илиева обучава младите хора по
учебните дисциплини – „Графичен
дизайн“, „Цветознание“, „Предпечатна
подготовка“, „Шрифт и типография“,
„Графични приложения“, „Книга и
книжно тяло“ и „Цифрова
фотография“. В тази област са и
представените творби на бъдещите
инженери в традиционната за
специалността изложба.

А благодарение на талантливата
дизайнерка Вилияна Чаушева
„Канарче“ също е на главната.


