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НАШИТЕ ИНИЦИАТИВИ

BULTRAS ON TOUR В СЕЛО БОГДАН
А докато чакаме да ни сглобят количка, идва камион на
Kaufland, натоварен догоре с
консерви, кроасани и минерална вода. „Момчета, ще помогнете ли да разтоварим, че се
връщаме за още – за другите
села?“. Разтоварваме, купчината хранителни стоки в местното
читалище придобива застрашителни размери.
Слънцето едва е надникнало
през разкъсаните облаци, а няколко младежа пият кафе (някои и с цигара), обсъждайки
предстоящото пътуване. Денят
е 6-и септември, около 8 часа,
мястото – бившият завод „Електрон“ в София. Две коли със софийски фенове на Ботев и техни
приятели се отправят към Карловско. Час по-късно от Колежа
в Пловдив тръгва друга процесия – над дузина бултраси от
„Бригада Тракия“ и приятели се
отправя към същата дестинация. Този път обаче феновете
не отиват на мач на любимия
отбор…
Пътят е добър за българските
условия почти до селото. Минаваме през едно полусрутено
мостче и един по-голям. Още
не виждаме следи от стихията. В самия Богдан, накъдето
сме тръгнали (като част от доброволците), има задръстване

– едва ли селцето е ставало
свидетел на такова стълпотворение от посетители. Полицията напътства трафика (това е
комай единственото полезно
нещо, което видяхме да вършат властите тези дни). А пред
кметството, където е сборният
пункт на всички доброволци, е
навалица… като на концерт на
Metallica. Само че ние ще чакаме – да ни сглобят количка,
тъй като вече сглобените се
разграбват на минутата.

Половин час по-късно вече сме
екипирани – с количка, лопати
и ръкавици. Докато се чудим
накъде да поемем, се появява
Милена. Едва ли ще забравим
погледа ѝ - защото дори след
това страшното, което им се е
случило, не е загубила нотката на шеговитост в душата си
и дава кураж и на себе си, и на
хората наоколо. Тръгваме „надолу“, понеже „нагоре“ има вече
200 души, „а доле – почти никой“.

И се оказа, че влизаме „в къщаРазтоварваме храната, която та на „Бригада Тракия“, където
донесохме от София, част от има момчета и от „Лудата банекипа ни я разпределя в тор- да“ и Centrum Crew. Е, ако София
бички и след това раздава с попродължава на стр. 6
мощта на местен човек и един
джип до най-далечните къщи
или каквото е останало от тях.
Защото на мястото на едната
е останала стена и половина, а
стопанката няколко вечери поред спи в … парника в градината си. Само той е оцелял.

ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ

ПЪРВАН СИМЕОНОВ: ВАЖНО Е НЯКЪДЕ ДА ИМАШ КОРЕН

Изследовател, публицист и
граждански активист. Доктор
по политология, магистър по
политически мениджмънт, бакалавър по журналистика и
преподавател в Софийския университет. Изпълнителен директор е на „Галъп интернешънъл”,
изследовател в Института по
социология „Иван Хаджийски”,
бивш председател на клуба на
стипендиантите на Фондация
„Конрад Аденауер“. Основен автор и редактор на книгите „Политическият процес и обществено
мнение в България: Годишен
обзор“, научни публикации и на
многобройни текстове в медиите. Това е Първан Симеонов,
когото често сме свикнали да
виждаме на телевизионния екран в различни политически
и публицистични предавания.
Освен всичко друго обаче, Първан е и човек свързан с много
значими граждански каузи, а и
голям футболен запалянко. Радваме се, че се съгласи да бъде
гост на бюлетин “Канарче” и да
си поговорим откровено за футбола, политиката и живота.
Г-н Симеонов, Вие сте известен
социолог, но също така и запален футболен привърженик.
Бихте ли ни разказали за тази
си страст?

„Берое“, а и всички старозагорски отбори, са част от идентичността, с която се свързвам.
Половин живот вече живея в
София, но не губя връзка със
Стара Загора. Мечтая в старозагорски неща, участвам в местни
творчески мрежи, имам свои
каузи. Мисля, че това е смислен
вариант за живеене в днешния
свят – в който иначе можеш да
бъдеш каквото и където опиташ
– да запазиш едно свое място,
на което да си полезен, ако можеш. Дали това ще е страната,
населеното място, градинката пред блока ти, семейството,
знам ли, важно е май някъде да
имаш корен.

Но може би наистина ние, българите, не сме най-силни в колективните принадлежности,
повечко индивидуалисти сме
на фона на околните общества
в региона си. Не ми се ходи чак
до Средновековието да обяснявам защо у нас е така (ще ни
трябва отделно интервю), но е
лесно установимо с просто око
при сравнение с други народи
от нашата черга. Та може би
това е част от обяснението и за
привързаността към местните
марки. Защото да си дистанционен фен на софийските или
на чуждестранни отбори е лесно. А истинските общности си
личат в трудното.

Имате ли любим мач, случка
или момент, свързан с футбола?
Трудно ми е да изредя, а още
по-трудно ми е да откроя. Но
любими винаги са ми може би
онези моменти, когато сме опитвали да помагаме на „Берое“.
Със Столичния фен клуб на
„Берое“ сме правили концерти,
кампании, какво ли не. Съдбата
на бероеца е да прескача от криза в криза. Честно казано, това
е част от създаването на легенда, на общност. Впрочем доста
български клубове минаха през
това. Аз лично се радвам, че
„Берое“ напуска сега инерцията
на държавното финансиране –
дори и с цената на трусове.
На какво според Вас се дължи
факта, че в България хората
като че ли не подкрепят толкова масово локалните си отбори,
за сметка на софийските грандове?

Аз май съм старозагорски местен патриот. И не само местен. Не знам дали е така всъщност.
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Често се спекулира с футболните пристрастия на българина.
Провеждано ли е до момента в
страната надеждно социологическо проучване в тази посока?
Аз имам няколко такива проекта, но все нещо се е случвало
в последния момент и не съм
успял да ги проведа. Първият
дизайн на проучване, който съм
правил въобще в живота си –
като студент по журналистика
– беше имено за футболните
фенове. Направих го толкова
вдъхновено, че ме освободиха и
от изпит. А социологията тогава
си беше страховата дисциплина. Отдавна се каня, между дру-

гото, да сложа такива въпрос
в някое от редовните месечни
изследвания на „Галъп интернешънъл болкан“. Ще го направя
скоро. Подсещате ме.
А какво бихте казал за връзката на футбола с политиката?
Това не е изолирано явление
за България, но тук като че ли
доста ясно личи?
Няма как да няма връзка, когато става дума за увлечението на
големи групи хора и за дейност,
която има толкова сериозен комерсиален потенциал. Затова
и сте прави, че това едва ли е
само у нас. У нас обаче много
си личи – защото в огромната
си част клубовете не успяват
да развият смислен бизнес модел и се превръщат в постоянни търсачи на помощ. А тогава
се намесват политиците, респ.
бизнесите, които търсят съприкосновение с властта и зависят от нея. Няма да има бързо
измъкване от това. Всичко ще
става бавно, с поколенията. Ако
въобще става.
В навечерието на поредните избори сме. Отвсякъде валят социологически проучвания. Как
човек би могъл да се ориентира
кое от представяните в медиите изследвания е достоверно и
кое подвеждащо (чували сме,
че има и такива)?
Трудно е. Особено при положение, че изследване вече на практика може да се прави от всеки.
И при положение, че засипаното от информация и технологии общество все по-трудно ще
може да различава имитиращите продукти, а пазарът все повече изисква бързина и лекота,
за сметка на качество. Мога да
говоря с дни по тази тема, но ще
опитам да бъда пределно кра-

тък: когато около избори „завалят“ проучвания, гледайте все
пак онези агенции, които правят проучвания и когато няма
избори. Не че напоследък остава време без избори.

Изглежда, че напоследък все
по-малко хора гласуват с убеждение и позитивна нагласа. Голяма част избират на принципа
на най-малкото зло или дават
наказателен вот, други пък се
притесняват да не отиде гласът
им напразно ако гласуват за
партия, която не премине бариерата. Как гласуват българите –
какви са Вашите наблюдения?

Доста време за кампания има
до изборите, прогнозите са неуместни. Моментната картина
към началото на кампанията
показва нещо като формула
6+2, т.е. има две партии, които
имат изгледи да са в парламента, но няма да им е толкова лесно. При останалите шест интригата ще е подреждането.
А коя е темата или каузата, която би могла да обедини българите, след като очевидно футболът и политиката няма да
свършат работа за това?

Да не се ядосваме чак толкова:
и футболът, и политиката все
пак са състезания, нормално е
там да няма обединяване, а съревнование. Важното е България да се пази от един друг разлом – център срещу периферия.
Да не се окаже, че животът у нас
се съсредоточава главно сред
млади и космополитни хора в
София няколко големи града, а
Не по-различно от останалите всичко останало е България на
европейци. Все по-често тър- друга скорост – на отчуждение,
сят нови алтернативи, но и вече бедност, гетоизация.
имат опит назад в десетилетията с предоверяването на ярки
политици, склонни са
да се доверят все повече на
личности, а не толкова на конкретни програми или експертност, но в същото време започват все повече да ценят и
опита в трудните времена. За
съжаление, като че ли намалява интересът към политиката – особено с толкова много
избори. Това може лесно да се
превърне в латентно недоволство от самата демокрация. А
това вече е опасно.
Според Вас колко партии ще
влязат в следващото Народно
събрание и ще може ли да се
състави стабилно правителство?
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СРЕЩА С ИСТОРИЯТА

СОФИЯНЦИТЕ, ОСТАВИЛИ СЕРИОЗНА ДИРЯ
В ИСТОРИЯТА НА БОТЕВ
На 17.09 отпразнувахме големия
църковен празник на Светите великомъченици София, Вяра, Надежда и Любов, който от 1992 г. е
и официален празник на град София. Пловдив и София винаги са се
противопоставяли на много нива
през годините, включително и във
футбола. Има обаче доста футболисти, които са родени в Пловдив и
правят сериозна кариера в софийските грандове. Макар и по-рядко,
налице е и обратното - софиянци,
които стават известни играчи в
Пловдив. Екипът на Канарче реши
да Ви запознае със софиянците, оставили трайна диря в историята на
Ботев.

Васил Спасов – Валяка - легендарният треньор поема Ботев
през 1966 г. Той е бивш играч на
Левски с над 100 мача за тима и
също така треньор и президент
на “сините”. В Ботев обаче Валяка
прави нещо велико. През сезон
1966-1967 той поема знаменития
отбор на “канарите” с Чико, Тумби,
Виден Апостолов, Иван Глухчев и
всички останали в историята на
клуба като шампионския отбор на
тима. Ботев става шампион, печелейки титлата с 38 точки с една
точка пред втория Славия. Валяка
остава само през този сезон в Ботев, но печели втората шампионска титла в историята на клуба и
оставя трайна диря в Ботев. Умира
през 1996 г. в София.

две попадения. След края на кариерата си започва работа в школата
на Ботев. Изгражда едни от най-големите легенди на Ботев като Марин Бакалов и Димитър Младенов.
Най-възрастният жив ветеран на
Ботев. В момента е на 91 години.
Христо Илиев – Патрата – още
една от големите легенди на Левски има сезони в Ботев. Той е юноша на Левски и стартира ударно
кариерата си при “сините”. Отбива
военната си служба в Ботев и играе за отбора в периода 1959-1961
като вкарва 10 гола в 38 срещи.
Той има тъжна съдба и загива в
катастрофа през 1974 г.
Александър Костов – е друго знаково име на Левски, което играе в
Ботев и прави много силни мачове. От 1959-1961 отбива военната си служба в Пловдив и заедно
с Патрата оформят много силно
нападение за пловдивчани в този
период. Разписва се 11 пъти в 29
мача. Отива си от този свят през
2019-а година.
Стоичко Пешев – Той също е юноша на Левски, който има над 100
мача за клуба, но определено в
Пловдив му харесва много. Пешев
е един от легендарните играчи на
Ботев през 60-те години. Играе в
периода 1959-1963 и става носител на Купата и сребърен медалист от първенството. Вкарва попадение срещу Атлетико Мадрид в
евротурнирите. За първенство има
60 мача и четири гола. Умира на 17
юни 2005 г.

Александър Бахчеванджиев –
юноша на Септември София, играл
и в Левски, откъдето и идва в Ботев. Играе в периода 1955-1957 за
Ботев и записва 37 мача и вкарва
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Виден Апостолов – той е роден в
Курило, Софийско и стартира кариерата си в Локомотив София. Една
от големите легенди на Ботев с
429 срещи в елита с екипа на пловдивчани. Играе в Ботев цели 17
сезона от 1960 до 1976 г. С Ботев
е шампион, носител на Купата, носител на Балканската клубна купа,
сребърен и бронзов медалист от
първенството. За съжаление ни
напусна през 2020-а година.
Димитър Костадинов – Мики –
също юноша на Левски, но за разлика от Костов, Пешев, Гунди и
Патрата не получава никакви шансове при “сините”. Един от най-усмихнатите футболисти на Ботев.
Прави страхотна кариера в Ботев
– става шампион с тима през 1967
и носител на Купата през 1962 г. В
Ботев е от 1960г. до 1970 г. с малки
прекъсвания. Има почти 150 мача
в първенството с 14 попадения.

Георги Аспарухов – Гунди е една
от най-големите легенди на българския футбол има много хубави
моменти в Пловдив и дори е искал
да остане в Ботев. Юноша на Левски и записва мачове и за първия
отбор преди да дойде в Ботев, но
в началото не е смятан, че ще стане една от най-големите легенди
във футбола ни. Идва да отбива
военната си служба в Пловдив
и играе за Ботев в периода 19611963. С тима е носител на Купата през 1961, вицешампион през
1962 и вкарва първия гол за Ботев
в евротурнирите и става първият
играч с хеттрик в евротурнирите
за “канарчетата”. През 1962-1963
Ботев достига до четвъртфинали-

те в турнира за Купата на носители
на купи в дебютното си участие в
евротурнирите, а освен тези постижения Аспарухов става и голмайстор в евротурнирите с шест попадения през въпросния сезон. През
1963 г. е върнат в Левски и става
най-голямата легенда на “сините”.
Гунди е искал да остане в Пловдив
и е харесвал изключително много
града и своите съотборници. За
Ботев има над 50 мача и вкарва
над 30 гола. За съжаление загива
в автомобилна катастрофа през
1971 г.
Георги Харалампиев – Ампето –
юношата на Славия идва в Ботев
през 1961 г. Носител е на Купата
на Съветската армия с Ботев през
1962 г. Във финала срещу Дунав
вкарва и второто от трите попадения при успеха с 3:0. Вицешампион
с тима през 1963 г. За Ботев има
над 40 двубоя. От 1963 г. се завръща в Славия и става легенда на
клуба. За първенство има 46 мача
и 5 гола.
Васил Симов – един от славните
играчи на Ботев в звездния отбор
от 80-те години. Той е роден в София, а в Ботев идва от ЦСКА през
1982 г. Играе за клуба до 1987 г.
Записва 150 мача и над 20 гола за
Ботев. С Ботев е носител на Купата,
сребърен медалист и четирикратен бронзов медалист и финалист
за Купата.
Павел Панов – легендата на Левски поема Ботев по времето на
брокерите в периода 1993-1995.
С Ботев е два пъти бронзов медалист и веднъж финалист в турнира за Купата на България. Павел
Панов извежда Ботев до медал в
първенството, нещо което бе повторено едва през миналия сезон.
Отива си от този свят през 2018-а
година.

мача за националния отбор.
Георги Донков – още един юноша
на Левски, който прави не лоша
кариера в Ботев. Той напуска “сините” и през 1993 г. по времето на
брокерите е в състава на Ботев.
Записва 49 срещи и вкарва 20 гола
за Ботев в първенството. Става
два пъти бронзов медалист с Ботев през 1994 г. и 1995 г.
Борислав Михайлов – настоящ
президент на БФС е вратар на Ботев малко след Световното първенство в САЩ през 1994 г. По
времето на брокерите Михайлов
е привлечен в Ботев и записва 20
срещи. Става бронзов медалист и
е финалист в турнира за Купата.
Борислав Димитров - нападателят е родом от София и юноша на
Левски. От 2001 г. е част от Ботев и
записва силни игри до 2003 г. Той
е водещият голмайстор на тима в
тежките времена на управлението
на Д.Х. Вкарва голове в дербито
срещу Локомотив и е един от лидерите на отбора. През 2003 г. е привлечен в Левски, но се завръща в
Ботев през 2004 г. Играе за клуба и
през 2005 г. Записва общо 26 гола
в 79 мача.
Александър Колев – юноша на
Левски, но още в юношеските години отива в Белгия, откъдето и
започва кариерата му в мъжкия
футбол. През лятото на 2014-а е
привлечен в Ботев от белгийския
Геел. Записва 34 двубоя, в които
отбелязва четири попадения. Четирите попадения обаче са доста
запомнящи. Две от тях са в дербито срещу Локомотив – за първенство и за Купа, както и победни голове навън срещу Литекс и Пирин.

Лъчезар Балтанов – той е юноша
на Левски, но така и не получава
шанс да се докаже при “сините”. В
много тежък период за Ботев през
2014-а година Балтанов преминава в Ботев и остана в историята на
клуба. Вкарва и в дебюта си срещу
Литекс в лудото 3:3 в Пловдив. Той
беше капитан на Ботев при спечелването на Купата и Суперкупата
на България през 2017-а година
след дълга суша без трофеи. До
момента има 200 мача за Ботев и
35 попадения. В началото на тази
година отново се завърна в Ботев,
отбора на сърцето му.

Виктор Генев – Още един юноша
на Левски, който не получи шанс
на “Герена”, но стана един от любимците на бултрасите. Генев дойде в Ботев през 2017-а година и
остана един полусезон, а от лятото
на 2020-а година отново се завърна и до ден днешен е в тима като
дори е капитан на Ботев, в отсъствието на Тодор Неделев. С Ботев
е носител на Купата и Суперкупата през 2017-а година. Наскоро
отпразнува своя мач номер 100 с
жълто-черната фланелка и има отбелязани 3 гола.
Софиянци, които са играли в Ботев,
са още – Стоил Трънков, Димитър
Иванов – Кукуша, Тодор Тодоров –
Дурата, Иван Ранков, Йордан Христов (роден 1953г.), Тодор Симов,
Иван и Венцислав Петрови, Георги
Тиханов, Богдан Иванов, Йоско Харалампиев, Трайко Соколов, Димитър Алексиев, Димо Печеников
и други.
Треньори са били: Гаврил Стоянов
– Гацо, Серги Йоцов, Костадин Ангелов и Велислав Вуцов.

Божидар Искренов – Гибона –
Един от най-талантливите български футболисти, наричан Радостта
на народа. Играе за Ботев 19911992 с 36 мача и 4 попадения в
елита. Той е юноша и легенда на
Левски. Бивш национал с близо 50

Заб. В материала влизат играчи, които са
родени в София или Софийска област - град

5

продължение от стр. 1

е малка, Богдан е просто едно
малко късче земя. В онова, което е било сутерена на къщата,
кипи ударен труд, ние сме на
двора, който също се разчиства
по краищата, а по-късно Живко
ми разказва, че най-трудно до
този момент им е било да изкарат на улицата няколкостотинколограмова мъртва крава.
Принципно всичко се изкарва
на улицата (или каквото е останало от нея), защото само от
там тежката техника може да
помогне с разчистването.

вим и умората и искриците в
очите на баба Анна, когато я
заговорих за първи път и как
се промени погледът ѝ малко по-късно, докато седяхме
на оградата заедно с Милена,
може би защото се почувства
някак споделена в бедата си. И
как бързаше буквално да ни натъпче парчета колбас в устите
ни (защото сме с мръсни ръце),
а „без храна няма борба“.
И докато вонята на тиня, която
долавяме с носовете си, е ясно
обяснима, то вонята в съзнанието се натрапва още повече

И така – продължаваме с разчистването – загребваш с кофата тиня, подаваш я напред, от
там я предават още по-напред,
изсипват я в количката, а от количката я изливат на специалното място на двора. През два
часа идва багер, който загребва
тинята и я качва в камион. И
така до безкрай… Скоро вонята
на тиня не ни прави впечатление, а почивката за глътка кафе
е най-сладката на света.
Освен Милена няма да забраБюлетин 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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- дори две седмици след потопа държавата продължава да
липсва – абдакирала е напълно,
хаосът е повсеместен. Държава
нямаме, но общество - все още.
Доброволците, те да са живи. А
сред тях са и феновете – хора с
големи сърца.

Снимка: Мариана Василева

