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ИЗЛИЗА ПОЩЕНСКА МАРКА
„110 ГОДИНИ БОТЕВ ПЛОВДИВ“

На 19. 12. 2022 г. от 11:30 
ч. в зала „Бендида” на 
„Гранд хотел Пловдив” 

ще бъде валидирана и пусна-
та в употреба нова пощенска 
марка в блок на тема „110 го-
дини Ботев Пловдив”.

От името на Инициативния 
комитет за отбелязване на 
110-годишнината на футбо-
лен клуб Ботев Пловдив към 
СДРУЖЕНИЕ „ПРОФЕСИОНА-
ЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ“ 
и „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБО-
ЛЕН КЛУБ БОТЕВ“ АД каним 
на валидацията всички при-
върженици на отбора, фила-
телисти и колекционери.

Церемонията по валидаци-
ята ще бъде извършена от 
представители на Минис-
терство на транспорта и съ-
общенията на Република 

НАШИТЕ ИНИЦИАТИВИ

България, като за целта е 
изработен специален печат. 
Поканени са и ветерани на 
отбора. На място всеки при-
върженик и колекционер ще 
може да закупи пощенската 
марка в блок, а тя – да бъде 
подпечатана.
На пощенската марка е изо-
бразен вторият шампионски 
отбор на Ботев Пловдив от 
1967 г. По този начин заед-
но със 110-годишния юбилей 
от създаването на клуба ще 
бъде отразена и 55-годиш-
нината от спечелването на 
шампионската титла на Бъл-
гария. 
Автор на пощенската мар-
ка в блок е художникът Вен-
цислав Йорданов. Това е и 

своеобразно продължение 
на издадената за стогодиш-
нината пощенска  марка, на 
която е изобразен първият 
шампионски отбор на Ботев 
Пловдив от 1929 г. На бло-
ка към новата пощенската 
марка е отбелязан емблема-
тичен момент от историята 
на клуба и стадион “Христо 
Ботев”, наричан от феновете 
“Колежа”. 

Надяваме се, че реконструк-
цията на стадион “Христо 
Ботев” ще бъде завършена в 
пълен обем и кратки сроко-
ве, за да може отново да се 
наслаждаваме на незабра-
вимите футболни спектакли 
край Бирената фабрика!
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НАШЕТО ИНТЕРВЮ

Наско, наскоро изведе мла-
дежкия национален отбор 
на България с капитанската 
лента. Какво беше усещане-
то?

Здравейте! Преди всичко 
за мен винаги е било чест 
да защитавам цветовете на 
България – независимо дали 
като капитан, или не. Все пак 
този мач беше по-различен 
за мен. Наистина усещането 
да изведеш отбора с капи-
танската лентата е по-спе-
циално и ще го помня дълго 
време. 

Какво е впечатлението ти за 
отбора и каква е целта пред 
младежите на България?

В отбора всички момчета 
имат много качества. За мо-
мента ни липсва малко сра-
ботване, но мисля, че това 
е нормално. Все пак това е 
втори лагер за този младеж-
ки национален отбор. Целта 

пред тима е да се класира на 
европейски квалификации.

Какви според теб са труд-
ностите при изграждането и 
утвърждаването на младите 
футболисти в България?

Всички знаем, че преходът от 
юношески към мъжки фут-
бол е доста труден в Бълга-
рия.
Мисля, че това се дължи на 
голямата разлика в темпо-
то на играта и физическата 
подготовка на футболистите. 
Все пак се надявам по-често 
да се налагат млади момчета 
като мен в родното първен-
ство.

Как започна да се занима-
ваш с футбол? Кой от семей-
ството те запали и кои бяха 
първите ти треньори?

Започнах да тренирам фут-
бол на 6-годишна възраст. 
Баща ми е човекът, който ме 

запали по футбола. Като ма-
лък постоянно бях с топка-
та, не исках да се прибирам 
вкъщи, за да мога да ритам 
по цял ден. Така един ден по-
молих родителите ми да ме 
запишат да тренирам. Пър-
вият ми треньор беше Тодор 
Живондов.

Какъв беше като дете и ка-
къв искаше да станеш като 
пораснеш?

Като дете бях много палав, 
винаги бях с рани на колена-
та и ръцете и не слушах изоб-
що. Детската ми мечта беше 
да стана футболист и да иг-
рая за Ботев Пловдив.
 
А как би се описал като фут-
болист – кои са силните ти 
страни и какво ти оказва 
влияние на терена?
 
На терена бих казал, че съм 
много трудолюбив. Обичам 
да давам максимума от себе 

АТАНАС ЧЕРНЕВ: ДЕТСКАТА МИ МЕЧТА БЕШЕ ДА 
СТАНА ФУТБОЛИСТ И ДА ИГРАЯ ЗА БОТЕВ ПЛОВДИВ

Атанас Чернев е роден на 25 март 2002 
година в Пловдив. Минал е през всич-
ки юношески формации на „канарче-

тата“, а последните няколко месеца, преди 
да подпише първия си професионален дого-
вор с тях през май 2000 г., бе част от школа-
та на испанския елитен тим Хетафе. 
Той е и поредният футболист на Ботев (Пд), 
който стига до националните отбори. Талант-
ливият централен защитник се наложи през 
миналата година в младежкия национален 
тим, а през тази 20-годишният защитник 
дори изведе отбора на България с капитан-
ската лента. 

продължава на стр. 4
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С БОТЕВ В СЪРЦЕТО

АТАНАС ЧЕРНЕВ: ДЕТСКАТА МИ МЕЧТА БЕШЕ ДА 
СТАНА ФУТБОЛИСТ И ДА ИГРАЯ ЗА БОТЕВ ПЛОВДИВ

ФОНДАЦИЯ ЖЪЛТО И ЧЕРНО С ИНИЦИАТИВА ПО 
СЛУЧАЙ 175 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО 

БОТЕВ

продължава на стр. 4

FUN CORNER

Венци Стефанов беше забе-
лязан на Световното в Катар

Н     аскоро приятелите ни от Фондация Жълто и Черно обявиха чрез страницата си във 
фейсбук една много интересна и похвална инициатива. Струва си да помним и почита-
ме героите си, а ботевизма отдавна е един идеал, един вечен стремеж и завет, който 

не спира да ни увлича и вдъхновява! Той не умира!
С удоволствие споделяме публикацията и на страниците на бюлетин “Канарче”.

Имаме удоволствието 
да съобщим на жъл-
то-черната обществе-
ност, че нашата инициа-
тива получи подкрепата 
както на организира-
ните привърженици на 
„Ботев“ от  Клуб на при-
вържениците на Ботев 
Пловдив, така и на зна-
кови за Пловдив и клу-
ба образователни ин-
ституции.
На 6 януари в Калофер ще по-
четем Христо Ботев заедно с 
изявени ученици, учители и 
директори от две емблема-
тични пловдивски гимназии: 
Гимназията с хуманитарен 
профил „Св.св. Кирил и Ме-
тодий“ и Професионалната 
гимназия по вътрешна архи-
тектура и дървообработване 
„Христо Ботев“. 
Към тях ще се присъединят 
и студенти от различни спе-
циалности в Пловдивския 
университет „Паисий Хи-
лендарски“ както и всички 
граждани, имащи времето и 
желанието да се включат в 
честването.
След официалната церемо-
ния на площада в Калофер, 
последвана от поднасянето 
на венци и цветя пред па-
метника на революционера, 

ботевистите ще имат въз-
можността да разгледат род-
ната къща на Ботев в еднои-
менния комплекс, както и да 
посетят намиращата се там 
музейна експозиция.
Финален акорд на чествания-
та за 175 години от рожде-
нието на Ботев ще бъде да-
ден в Пловдив, когато всички 
автобуси ще пристигнат на 
базата на футболния клуб в 
квартал Коматево, където 
ще бъдат положени венци и 
цветя пред клубния памет-
ник.
Знаковата за всички боте-
висти скулптура на Васил Ви-
чев е създадена с усилията и 
средствата на някогашните 
клубни дейци и членове, като 
същата е и първият българ-
ски паметник, изграден след 
Освобождението в Пловдив.
Екскурзията е на цена от 12 
лева, като за представители-

те на пловдивските 
гимназии организа-
торите от „Фондация 
Жълто и Черно“ са 
осигурили безплатен 
превоз. Всички ос-
танали ще имат въз-
можността да се за-
пишат за екскурзията 
чрез „Клуб на привър-
жениците на Ботев 
Пловдив“ в магазина 

на ул. „Нестор Иванов“ №1“.

Дата: 6 януари 2023 година 
Място: Калофер
Дрескод: Жълто и Черно
Забележка: Точните час и 
място за тръгване към Кало-
фер ще бъдат оповестени на 
по-късен етап.

Фондация Жълто и Черно
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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

си във всяка една трениров-
ка или мач. Също така съм 
много самокритичен, опит-
вам се да изчиствам всяка 
една грешка от играта си и да 
се подобрявам с всеки изми-
нал ден.
Силните ми страни могат да 
ги кажат треньорите на мъж-
кия отбор. За момента ра-
ботя, за да имам колкото се 
може по-малко слаби таки-
ва. Определено на терена ми 
оказва влияние публиката, 
която винаги ме е подкрепя-
ла и ми е давала сили да из-
ляза от трудни ситуации по 
време на игра.

В отбора на Ботев в момен-
та има много опитни играчи 

в защита. Кой е най-ценният 
урок или съвет, който си по-
лучавал от някой от тях?

Опитните футболисти в за-
щитата на отбора ми пома-
гат много. Те винаги са око-
ло мен и ми дават насоки и 
съвети. В момента не мога 
да откроя някой съвет като 
най-ценен.
Мисля, че всичко, което ми 
споделят е от техен личен 
опит и ситуации, през които 
те са минали. Затова винаги 
се вслушвам в думите им.

А кой е любимият ти свето-
вен футболист?

Любимият ми световен фут-

болист е Рафаел Варан.

Наближава Коледа, какво би 
си пожелал сега от Дядо Ко-
леда?

Бих си пожелал само аз и ця-
лото ми семейство да сме 
здрави. Смятам, че всичко 
друго ще се нареди както 
трябва.

А какво би пожелал на фено-
вете на Ботев?

На феновете  също бих поже-
лал да са здрави, да продъл-
жават да подкрепят отбора 
по начина, по който го правят 
и в най-скоро време всички 
да се завърнем на стадион 
„Христо Ботев”.

продължение от стр. 2


