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(ПОЛУ)МАРАТОН ПЛОВДИВ 2022
В последната неделя на мина-
лия месец, 30 октомври, се про-
веде седмото издание на мара-
тон Пловдив. 

Стартът беше даден в 9:00 от 
площад “Централен”. От там 
през Главната, Стария град, 
Тунела, Сточна гара, Парк Ла-
ута,Тракия, Скобелева майка 
и покрай Марица обратно до 
главната за финал отново на 
площад “Централен”. Така… по-
лумаратон вместо цял заради 
невъзможността да се направи 
42 км трасе поради до болка 
познатите на всеки пловдивча-
нин проблеми с инфраструктур-
ни проекти в града (или както 
би казал кметът – „По време на 
война е така..“ - бел.ред.).

Общо 879 участника (229 жени 
и 650 мъже) успяха да завър-
шат по живописното трасе от 
21.1 км. Състезанието тради-
ционно привлича както елит-
ни атлети, така и любители от 
всички възрасти. Някои го-
нят рекорди, други се стремят 
само да завършат, но важно-
то е участието! Първият бегач 
завърши за 66 минути, а по-
следния за 3 часа и 10 минути. 
Най-бързи при мъжете бяха ма-
роканците Нуни Редуан и Жиб-
ли Ел Хаджаш. Трети се нареди 
колоритният варненец, роден в 

Уганда, Исмаил Сепунджи, кой-
то преди това беше спечелил 
мемориалния маратон “Съеди-
нение” на 6-ти септември.
Конкуренцията за призовите 
места при жените беше жесто-
ка. Двете най-добри атлетки в 
бягания на дълги разстояния в 
България към момента Милица 
Мирчева и Маринела Нинева 
си оспорваха първото място. А 
на финала освен наградите за 
отличното представяне ги оч-
акваше и Стефчо Автографа.
В крайна сметка Милица Мир-
чева победи и защити титлата 
си от миналата година с рекорд-
но време на трасето за жени от 
1:14:24. Заедно с победител-
ката по трасето тича нейният 
треньор и известен български 
бегач Йоло Николов. С много 
силно представяне беше и Си-
мона Неделчева, която зае тре-
тото място.

ГРАДЪТ И ХОРАТА
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НАШЕТО ИНТЕРВЮ

Реда Рабей е на 28 г. от 
Франция. Той беше един от 
първите футболисти, при-
влечени в Ботев Пловдив 

след придобиването на клуба от 
Антон Зингаревич и оттогава е 
неизменен титуляр за тима. Вече 
има 59 мача за Ботев и продъл-
жава да е важна част от такти-
ческите планове на треньорското 
ръководство. Ето какво сподели 
сърцатият полузащитник за чита-
телите на бюлетин „Канарче“:

Здравей, Реда! Как се чувстваш в 
Ботев Пловдив и в България като 
цяло?
Отначало преходът от Франция и 
Дания към България ми беше мал-
ко труден, но ето че вече съм тук 
повече от година и половина и се 
чувствам добре в Пловдив. През 
това време посетих и някои други 
български градове, които също ми 
харесаха.

Вече имаш 59 мача за Ботев и 
дори си носил капитанската лента 
в някои от тях. Как оценяваш това 
постижение?
Откакто съм в Ботев, винаги съм 
се опитвал да давам максиму-
ма от себе си. Когато пристигнах, 

клубът беше в критично положе-
ние, но ние успяхме да постигнем 
добри резултати и имахме една 
прекрасна година. Този сезон не 
започна по същия начин, но всич-
ки се надяваме да се завърнем 
на правилния път след няколко 
победи.

Какво още искаш да постигнеш с 
Ботев?
С Ботев Пловдив бих искал да 
спечеля трофей и да се класира-
ме отново за Европейските турни-
ри.

Започнал си професионалната си 
кариера с футзал. Как направи 
смяната към футбола?
Винаги съм обичал футбол. Прев-
ключих към футзал, защото в моя 
град се играеше доста, а и ми оси-
гуряваше нужните джобни пари. 
Играх 2 години, преди да се върна 
отново към футбола.

Кой е най-добрият момент от ка-
риерата ти до сега, който няма да 
забравиш?
Може би първият професионален 
договор, който подписах.

Коя е предпочитаната от теб по-
зиция на терена, на която се 
чувстваш най-добре?
Започнах като нападател отляво 
и там се чувствах най-добре. Но 
треньорът ми започна да разчи-
та на мен в средата на терена, 
което също ми хареса. Мисля, че 
най-добрата ми позиция е в полу-
защитата.

А кой е любимият ти световен 
футболист?
Меси.

Кои според теб са най-силните ти 
футболни качества? А слабости?
Силните ми качества са добрата 
техника и поглед  върху играта, 
както и голямото желание и агре-
сията.  Слабости са може би ско-

ростта ми и въздушните двубои.

Каква е футболната ти мечта?
Да спечеля много трофеи и да иг-
рая в големи мачове на европей-
ската сцена.

А какви са интересите ти извън 
футбола?
На първо място това са моето се-
мейство и съпругата ми. А когато 
съм си вкъщи, обичам да играя 
Плейстейшън.

Разкажи ни повече за семейство-
то си.
Имам двама по-малки братя и 
една сестра, също по-малка.

А какво би казал на феновете на 
Ботев?
На феновете искам да кажа го-
лямо „Благодаря!“ за огромната 
енергия, която ни дават. Бих искал 
също да ги помоля да продължа-
ват да идват на нашите мачове и 
да ни подкрепят все така, защото 
футболът е труден, а понякога и 
тежък. В него се редуват добри и 
лоши моменти, победи и загуби. 
Когато обаче всички сме заедно 
като едно семейство, това със си-
гурност ще ни помогне – победите 
ни ще са много повече и ще успе-
ем да издигнем Ботев на мястото, 
което му приляга.

FUN CORNER

РЕДА РАБЕЙ: ОТКАКТО СЪМ В БОТЕВ, ВИНАГИ СЪМ 
СЕ ОПИТВАЛ ДА ДАВАМ МАКСИМУМА ОТ СЕБЕ СИ



3

СРЕЩА С ИСТОРИЯТА

доц. д-р Петър Ненков 

Боян Ботев се ражда на 6 
май 1866 година в Кало-
фер. Той е девето дете в 
семейството на даскал 

Ботьо Петков и Иванка Дрянко-
ва. За кратко време туберкулоза-
та отнесла в гроба баща му и пе-
тима от неговите братя и сестри 
и мизерията принудила майка му 
да аргатува по чорбаджийските 
къщи в Калофер, за да изхрани 
останалите си деца. 

Основното си образование Боян 
завършил в местното класно учи-
лище. Полетът на въображението 
му често го отвеждал далече на 
север във Влашко, където живе-
ели тримата му по-големи братя 
Христо, Стефан и Кирил. След като 
не успяла да убеди най-големия си 
син Христо да се завърне в Кало-
фер, баба Иванка заминала с Боян 
при тримата си сина в Букурещ. 

През пролетта на 1876-та в Бъл-
гария избухнало Априлското въс-
тание. Четата на Христо Ботев 
била финалния акорд във вели-
чавата епопея. След неговата ги-
бел, със стипендия от 70 франка 
месечно отпуснати от Българско-
то централно благотворително 
общество, Боян и доведения син 
на Христо Ботев, Димитър Рашев 
били изпратени в Русия, за да 
продължат образованието си. До 
1879 година Боян учи в Южносла-
вянския пансион в град Николаев. 
След това се преместил в кадет-
ския корпус на гимназията в Ели-
саветград. След като завършил 
през 1883 година курса на обуче-
ние, решил да постъпи като вол-
ноопределяющ се във Волинския 
пехотен полк на руската армия, но 
преди това си взел отпуск и дошъл 
за кратко в България. 
Завръщането му у нас, съвпад-
нало с драматични политически 
събития. Народът ни заклеймил 

клаузите на позорния за Великите 
сили, Берлински договор, разся-
къл територията на България на 
пет къса и започнал да се готви за 
акта на Съединението. 
При среща със съученика си от 
Южнославянския пансион Дими-
тър Русчев, Боян Ботев решава да 
не се завръща в Русия и двамата 
заедно да постъпят във военното 
училище в София. 
На 6 септември 1885 година в Пло-
вдив бил извършен акта на Съ-
единението. Това било нечувано 
предизвикателство към Високата 
порта. Затова Южнобългарските 
войски побързали да заемат стра-
тегически позиции край турската 
граница, за да предотвратят евен-
туална агресия от Османска импе-
рия. 

И докато всички в България си ми-
слели, че всеки момент турската 
армия ще нахлуе в българските 
земи, войната съвсем неочаква-
но започнала от запад. Подтикван 
от Австро-Унгарската империя, 
сръбският крал Милан решил да 
нахлуе вероломно в пределите на 
България…. 
С Указ № 38 на княз Александър 
Батенберг, на випускниците на Во-
енното училище, всред които бил и 
Боян Ботев било присвоено пред-
срочно званието портупей-юнкер 
и им било разрешено да постъпят 
в частите на Българската армия.

Макар и бавно сръбската армия, 
благодарение на своето числено 
превъзходство, успяла да дос-
тигне до подстъпите към София. 
При Сливница, въпреки съпро-
тивата на княз Александър Ба-
тенберг, щабът на българската 
армия начело с капитан Рачо 
Петров решил да даде генерално 
сражение на сръбските агресо-
ри, пък каквото сабя покаже. 
От турската граница, с един 
невероятен марш-маньовър, 
южнобългарските войски, под 

командването на подполковник 
Данаил Николаев, тръгнали на 
помощ на изнурените войни от 
Западния корпус. С пристигането 
им на позициите при Сливница, 
българите придобили увереност и 
решили да атакуват противника . 

На 7 ноември при щикова атака на 
височината Три уши Боян Ботев ус-
пял да повали двама противници 
със сабята си, но получил огнес-
трелни рани в корема и бил пробо-
ден на две места с щик. Бързите и 
решителни действия на българите 
се оказали решаващи за победата 
в боя. Противникът бил разгромен 
и отстъпил в безпорядък от пози-
цията си. 
В Санитарния отряд в Сливница 
оказали първа помощ на Боян Бо-
тев, но непрекъснатият кръвоиз-
лив бил причина да го докарат в 
една софийска болница. На 10 но-
ември,19 годишният портупей-юн-
кер издъхнал от тежките си рани 
в ръцете на своя по-голям брат, 
капитан Кирил Ботев. Посмъртно 
е произведен в звание подпоручик 
и е погребан с воински почести в 
старите софийски гробища, южно 
от днешния столичен площад 
“Възраждане”. 

ДЪЛБОК ПОКЛОН И ВЕЧНА СЛАВА 
НА ГЕРОЯ!

На 10 ноември 1885 година, тежко раненият в сражението при Сливница през Сръбско-
българската война, Боян Ботев издъхва в ръцете на своя по-голям брат, капитан Кирил Ботев  

БЪЛГАРИЙО, ЗА ТЕБЕ ТЕ УМРЯХА!
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Можете да подкрепите издаването на бюлетин Канарче или другите иници-
ативи на Сдружение ПФК „Ботев“ с дарение на банковата ни сметка:
IBAN: BG57TEXI95451004018000
BIC: TEXIBGSF

Бюлетин Канарче е издание на Сдружение ПФК Ботев. Сдружението е юридиче-
ско 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

Световно първенство по футбол започва само след няколко дни, но не се застоявайте твърде много 
пред телевизора - спортувайте активно, за да сте във форма за маратон Пловдив през 2023 г.!

Организаторите се бяха погрижи-
ли за доброто настроение на всич-
ки участници и публиката с музика 
и много приятни изненади по тра-
сето. На всеки 5 км имаше подкре-
пителни пунктове с напитки. По 
традиция стартът беше даден от 
водещия Стефан Лозанов, който 
посрещаше и всички на финала. 
Благодарение на множеството фо-
тографи събитието беше отразено 
с много ефектни снимки и видео-
клипове в социалните мрежи. Бо-
нус беше нововъведението с ви-
деозапис в YouTube от финала на 
всеки участник. Към маратон Пло-
вдив имаше и експо зона, на която 
с благотворителен щанд участва 
фондация „НОЩ на ангелите”. 

продължение от стр. 1

Екипът на бюлетин “Канарче” бла-
годари на Леон Анави за споделе-
ните впечатления от маратон “Пло-
вдив”.


