
БРОЙ 27, 16.05.2022 г.

 

 БЛАГОДАРИМ ЗА
ДОВЕРИЕТО И ПОДКРЕПАТА!

 



Димитър Пройчев:
"С дядо ми играехме на
стадион „Пловдив“
много често.“ (бр. 10)
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НАШИТЕНАШИТЕ    ИНТЕРВЮТАИНТЕРВЮТА

Митко Тонев:
"От скоро имам още една мечта
- да изведа жълто-черния отбор
с капитанската лента на стадион
„Христо Ботев“. (бр. 2)
 

Емануел Току:
"Искам да си извоювам
добро име и репутация и
така да помагам на
семейството си". (бр. 4)
 

Бисер Бонев:
"Ливърпул ми е
любимият отбор, но от
малък мечтая да играя
в Барселона." (бр. 6)
 

Николай Минков:
"Най-силната ми страна
е атаката, а по-слабата
ми страна е защитата.“
(бр. 8)
 

Виктор Генев:
"Да носиш капитанската
лента на отбор като
Ботев е нещо
специално!“ (бр. 12)
 

Георги Аргилашки:
"В съвременния футбол може
би едно от най-важните
качества за един вратар е
играта с крака.“ (бр. 14)
 

Па Конате:
"Наслаждавам се на
живота си тук в Пловдив –
това е един чудесен град с
прекрасни хора.“ (бр. 16)
 

Станислав Работов:
"Радвам се за
предоставената ми
възможност и се надявам
да получавам все повече
игрово време.“ (бр. 20)
 

Дилан Мертенс:
"Наистина имам
прекрасно семейство и те
означават всичко за мен.“
(бр. 22)
 

Лъчезар Балтанов:
"Пожелавам на феновете на
Ботев да бъдат обединени и да
вървим заедно ръка за ръка
към бъдещи успехи. “ (бр. 24)
 

Монир Ал Бадарин:
"Благодаря на моите
учители, които
проявяват разбиране за
тренировките.“ (бр. 26)
 

Трифон Пачев:
"Мачовете с Барселона помогнаха и за
изграждането на стила на отбора ни през
80-те. Такива мачове дават самочувствие
на играчите и на треньорите, а след един
такъв мач всеки един футболист придобива
по-голяма увереност и предизвикателство,
че може още, и още, и още..." (бр. 14)
 

Иван Занев:
"Един ден да видя отново Ботев да бие Левски на
стадион „Васил Левски“, футболистите да се
молят да не им вкарваме повече голове,
публиката - 40 хиляди – даже повече, ние пред
под 40 хиляди в София не сме играли, да плачат
и да напускат стадиона, преди мачът да е
завършил. Е, такъв Ботев искам да видя, това ми
е желанието!" (бр. 26)
 

ЛЕГЕНДИТЕ ГОВОРЯТЛЕГЕНДИТЕ ГОВОРЯТ



Иван Петков:
"Аз съм фен от дете на Ботев, отбор
който винаги съм подкрепял.
Емоцията ми към Ботев е от годините
ми, когато с моите квартални
приятели играехме футбол от сутрин
до вечер и, разбира се, всеки от нас си
имаше своите симпатии към даден
отбор и футболист." (бр.5)

AngryAngel in
Plovdiv:
"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." (бр.21)
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Константин Константинов:
"Ако исках да разказвам истории,
може би щях да стана писател.
Картините ми носят по-скоро
настоение и емоция." (бр.4)

НАШИТЕ ГОСТИНАШИТЕ ГОСТИ

Стефан Попов:
"Можем само да се
гордеем от делата
на нашите предци.
Първите ботевисти,
а и тези след тях, са
били неподправени
ентусиасти, 

Валери Станков:
"Заради Атанас Пашев в казармата
имах всекидневни спорове. С един от
наборите деляхме едно шкафче за
лични вещи и на вратата бях залепил
цяла страница от вестник „Старт“ с
лика на Наско Пашев . Естествено, че
устоях до края на последния ден в
казармата – Наско Пашев, при всяко
отваряне на шкафчетата."  (бр.13)

Самуил Петканов:
"Много ме зарадва, когато научих, че
кампанията “110 бебета” на жълто-
черните фенове е приключила
успешно и първото и последно бебе се
казват съвсем правилно Самуил.
Защото и аз се казвам така." (бр.14)

Президент Петър Стоянов":
"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 най-
фаворизираните отбори в страната.

При официалното ми посещение в
Испания като президент на приема,
даден от крал Хуан Карлос, поканих и
Христо Стоичков. 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." (бр.17)

Кирил Евтимов:
"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. " (бр.19)

Ивайло Михайлов:
"Ние никога не сме били агитка от
типа „баба, дядо и внуче“ (както е в
новоизмислените, корпоративни
отбори), а тая жива сила, този
колективен ум, който винаги тласка
отбора напред и нагоре."  (бр.20)

Димитър Цолов -
Доктора:
"През годините
успях да сътворя
общо четири
песни за
футболен клуб
Ботев Враца. 

родолюбци и хора с чисти и смели
сърца. Безсребърници, правещи
всичко от любов към клуба и играта."
(бр.8)

Най-голяма популярност обаче
придоби третата песен (Ботев Враца и
Т.П.), измислена през 2011 г., може би
заради факта, че се настани трайно в
репертоара на група Докторс Гого
Бенд. Помежду си я нарекохме
хулиганския химн, заради
провокативния и нецензурен текст, а
историята на зачеването ѝ звучи
почти като виц."  (бр.26)

Иво Иванов:
"Обичам да повтарям, че някои
истории нямат никаква нужда от мен:
те са толкова силни, уникални и
въздействащи, че някак си успяват да
се саморазкажат. Не им трябват
украса, метафори и хумор, не им
трябва дори разказвaч.."  (бр.16)
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Никола Щерев  Старика - космополит,
с широко разбиране за света, той е от
онези светли личности, с които
Пловдив може само да се гордее!
(бр.1)

СРЕЩИ С ИСТОРИЯТАСРЕЩИ С ИСТОРИЯТА

За паметника на
Хрито Ботев...

"Средства, както и
друг път, пак
нямаше, но
трябваше се
намерят."
(бр.2)

 
В исторически план, 6 пъти играчи на
Ботев Пловдив са печелили
голмайсторския приз на страната. Кои
са те? (бр.3)

10 ГОДИНИ ОТ БЕНЕФИСА НА
КОСТАДИН ВИДОЛОВ

Най-емоционалният момент беше,
когато Костадин Видолов напусна
терена и беше аплодиран от 15 000
зрители! Той предаде символично
фланелката си на изгряващата тогава
звезда Тодор Неделев. (бр.4)

Безспорен факт е,
че емблемата на
Ботев е твърде
подобна с тази на
Рапид Виена. Но
може би посоката
е друга – отборът
на СК Велика Сърбия, който също има
сходна емблема през 1913 г.? 
Кой е първоизточникът?  (бр.6)

50 ГОДИНИ БЕЗ ГУНДИ
Георги Аспарухов е безспорен
феномен и легенда на българския
футбол, чието изграждане и
утвърждаване като изключителен
футболист и човек е пряко свързано и
с Ботев Пловдив. (бр.6)

Жълто-черната следа в „бронзовия“
Олимпийски отбор по футбол на
България. (бр.8)

През годините Ботев има някои
емблематични резервни екипи, които
си струва да си припомним. (бр.10)

В миналото България е била редовен
участник на световни финали, а в тях
през годините са взели участие и 6
играча на Ботев. (бр.11)

На 20 септември футболният клуб на
Марица, школа, дала едни от най-
добрите футболисти на България,
отбеляза своя 100-годишен юбилей.
По този повод бюлетин „Канарче”
реши да Ви припомни част от
маричаните, които са оставили най-
трайна следа в историята на Ботев. 
(бр.11)

Напусна ни
железният
защитник от
златния ни
отбор - Иван
Задума -
българският
Кърк Дъглас.
(бр.13)

40 години от
един
вълшебен
момент за
Ботев -
победата над
Бареселона..
(бр.14)

Като клуб със 109-годишна история е
логично за Ботев да са излезли
немалко книги, посветени на
историята на клуба, или свързани с
легендите на отбора.  (бр.15)

Той е един от
незабравимите
футболисти на
Ботев Пловдив от
един от най-
силните периоди
на клуба. Мики
Костадинов -
усмихнатият
летящ холандец на
Ботев.  (бр.22)

Спомен за Георги Славков -
нападателят със златната обувка,
който бележеше отвсякъде.  (бр.25)

"Не знам просто второто полувреме
какво ни стана, как заиграхме и един
след друг... Чико вкара два, Тумби -
два, Харалампиев и шестия гол – аз."
Иван Занев за мача Левски - Ботев 1:6.
(бр.27)

3 години без Чико.
Харизматичен,
изобретателен и
находчив като
играч и треньор -
Чико има запазена
страница в
историята на
футбола ни. (бр.27)

Ново начало -
един
незабравим мач
за началото на
първенството
през 2012 -
Ботев-Славия
3:0. (бр.6)
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Ботев продаде една от звездите си
Атанас Илиев на италианския
втородивизионен тим Асколи. Наско
премина на Апенините срещу сума от
400 000 евро.  А знаете ли кои са
десетте най-скъпи изходящи
трансфери в историята на Ботев?
(бр.10)

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ

На 18-и Октомври, преди точно 40
години (1981 г.) официално е открит
Античният театър в Пловдив.
Той е една от емблемите на града ни и
един от най-добре запазените и
красиви антични театри в света.
(бр.12)

Поне 240 проекта за стадиони са
станали реалност в Европа в рамките
на последните 10 години. А у нас...
(бр.13)

Легендарният
италиански тенор
Лучано Павароти
беше и голям
футболен фен. И не
само това - даже
на младини смята
да се занимава
професионално с
футбол и е вратар
в юношеската
формация на
Модена. (бр.20)

Българските футболни клубове са
платили 10,2 млн. долара за трансфери
на играчи през 2021 г., показва
годишният доклад на ФИФА за
международните сделки.
Осъществените входящи трансфери
са 141, като вероятно най-големият е
на преминалия от „Каляри“ в
„Лудогорец“ Кирил Десподов, за
когото са платени 2,29 млн. долара. 
(бр.20)

Фенските организации. 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. (бр.21)

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.
(бр.22)

106 са чужденците, които са играли за
Ботев Пловдив през годините до този
момент. Първият е Игор Кулиш, а
спомняте ли си останалите? (бр.23)

Нито един английски клуб не е
печелил повече трофеи от Челси,
откакто Абрамович купи отбора за 140
млн. паунда през 2003 г. (бр.24)

Връзката на Ботев с Чепинец
Велинград - любопитни факти.  (бр.24)

Другата къща на Античния театър -
самотна в своята скромна
незабележителност (бр.24)

Ботев не е обикновен клуб и никога
няма да бъде. Затова може би не е
изненадващо, че всъщност клубът ни
няма официален химн. Въпреки това
има редица песни, които се асоциират
с Ботев. (бр.27)

Ботев изпрати силен полусезон. 23-ма
играчи записаха минути, а участие
във всички срещи взеха Аргилашки,
Току и Генев. Пълна статистика. (бр.19)



Теодор Бочев:
"При изравнителния гол за
3:3 срещу ЦСКА на
полуфинала в София така
се зарадвах, че вдигнах
във въздуха Радо
Кошински.“ (бр. 9)

Нели Попова:
"Любимо ми е, когато някой футболен фен започне
да развива теории как жените не разбират нищо от
футбол - имам приятелки, които са „болни“ фенове
на Ботев и по нищо не отстъпват на мъжете. Дори и
на бой. Ха-ха-ха!“ (бр. 11)
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ТОВА СМЕ НИЕТОВА СМЕ НИЕ

Атанас Стафунски:
"Уви, отново ми се налага да
преживявам време, което ме
кара да се боря, а всъщност не
искам да се боря - искам да
участвам в добри, ползотворни
и благородни инициативи на
привържениците “. (бр. 1)

Тихомир Стойчев:
"Само обединени в името
на любимия ни клуб
можем да просперираме!
Иначе сме обречени да
бъдем използвани за
всякакви цели, но не и за
тези, свързани с Ботев."
(бр. 5)

Васил Златев:
"С приятелите ми, с които ходим
на мачове от години, бяхме
нарекли неделите във „В“ група –
„Опознай Родината“. (бр. 7)
 

Стоян Йорданов:
"Основните инициативи и
мероприятия, които
организира и в които
участва нашият фен клуб в
София, имат за цел да се
популяризира клубът.“
(бр.16)
 

Рашко Стоянов:
"По природа съм доста
емоционален и
естествено едни от най-
силните си емоции
преживявам,
подкрепяйки любимия си
отбор. “ (бр. 21)
 

Николай Илиев:
"Имах щастието да започна да се интересувам от
футбол точно в средата на 80-те, когато отборът
на Ботев играеше може би най-красивия футбол
у нас - изключително атрактивен и резултатен.“
(бр. 23)
 

Георги Карачанов:
"Учих в 60-класното
училище. Мисля, че бях в 3-
ти или 4-ти клас, когато
момчета от другия клас
сформираха „Тракия Фронт“
и от тогава почти всички в
училището станаха
ботевисти. “ (бр. 25)
 

Петър Петров:
"Обадих се на Сашо Диков в 7
часа сутринта, за да го пратя
да снима транспарантите
против Христолов в София.“
(бр.11)

Цветозар Петров:
"Още в 80-те години – 1984-а и
1985 г. гледах международните
мачове на Тракия срещу Байерн
по телевизията. “ (бр. 3)
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В събота, 24 април 2021 г. – Цветница,
Сдружение ПФК Ботев и Клуб на
привържениците на Ботев Пловдив
организираха поредната акция в
подкрепа на Пловдив – засаждане на
символичния брой от 12 чинара.
Мястото беше на ул. „Цар Симеон“, в
зелената площ между блокове 106 и
107 на ж.к. „Тракия“.  (бр.1)

НАШИТЕ И НА НАШИТЕ И НА НАШИ ПРИЯТЕЛИНАШИ ПРИЯТЕЛИ ИНИЦИАТИВИ ИНИЦИАТИВИ

Ландшафтен
архитект Петър
Петров представи
проект за
изграждане на 

При гласуването на допълнителни
средства за стадионите на Ботев и
Локомотив в бюджета на Община
Пловдив за 2022 г. представители на
Сдружение „ПФК Ботев“ и
привърженици на жълто-черния клуб
се организираха и посрещаха
общинските съветници като им
връчваха напечатано обръщение с
позицията на Сдружението за
стадион "Христо Ботев", както и по
бутилка бира "Колежанско". (бр.12)

Ботев Пловдив и
Сдружението
представиха
инициативите за
110-годишнината
на клуба. (бр.19)

Бултрас Файт Клуб:
Емоцията е еднакво силна навсякъде,
където има отдаденост и обич към
спорта - и на стадиона и на ринга.
БЛАГОДАРИМ на цялата жълто-черна
общност и на всички, които са до нас!
(бр.7)

На 05.09.21 г. на ДП по кикбокс и
муайтай в гр. Каварна момчетата от
Бултрас Файт Клуб завоюваха
поредния си голям успех. Тимът беше
представен от 11 състезатели, които
спечелиха 11 медала! (бр.10)

От 10 до 12 декември Bultras Fight Club
организира Държавно първенство по
кикбокс в стил К1 и турнир по кикбокс
за деца в стил лоук кик. (бр.15)

Историята на Ботев в 110 снимки -
уникална фотоизложба
проследяваща знакови моменти от
историята на Ботев Пловдив - част от
инициативите за 110- годишнината на
клуба. (бр.22)

На 04.09.21 г. се проведе футболният
турнир в памет на Тоско Бозаджийски.  
За перфектната организация на
събитието се бяха погрижили Клубът
на привържениците на Ботев Пловдив
и Обединени фракции Бултрас. (бр.9)

На 06.01.22 г.
Сдружението
поднесе венец по
случай 174-тата
годишнина от
рождението на
патрона на нашия
клуб Христо Ботев.

2 години без Тоско  

Децата взели участие в конкурса за
детски рисунки получиха своите
грамоти и награди. Расте поколение
талантливи канарчета! (бр.25)

мемориален парк "110 години Ботев
Пловдив" (бр.3)

Колежа чака, часовникът тик-така..

На 12.03.2022 г. бе направена първа
копка на мемориален комплекс "110
години Ботев Пловдив" (бр.23)

На 14 май в зала Колодрума от 19:30ч.
ще се проведе 19-а кикбокс гала Pro
Fight. За първи път Пловдив ще
приеме такова събитие, което ще е и
международно. (бр.26)



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, Вилияна Чаушева, 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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