
За да изпратим подоба-
ващо годината, а и по 
традиция, Сдружение 
ПФК Ботев организи-

ра Коледното си тържество на 
19-и декември в хотел “Импери-
ал”. Любезните домакини бяха 
подготвили прекрасни условия, 
както обикновено, а на събити-
ето освен членове на Сдруже-
нието се събраха и представи-
тели на клуба, легенди на Ботев, 
представители на фондация 
“Жълто и черно”, КПБП и Обеди-
нени фракции Бултрас, журна-
листи и приятели. Атмосферата 
беше изключително задушевна 
и дружеска, но в същото време 
стилна и изискана - точно както 
подобава на най-стария футбо-
лен клуб в България.
 
Председателят на управител-
ния съвет на Сдружението Бо-
рис Гиздаков поздрави при-
състващите с “Добре дошли” и 
благодари на всички членове 
и наши приятели за добрата 
работа през годината, особено 
по отношение на кампаниите, 
посветени на 110- годишнината 
от основаването на Ботев Пло-

вдив. Това беше знаков юбилей 
и страшно много хора се вклю-
чиха в събитията през цялата 
година - напълно доброволно 
и с истински ботевски дух, така 
че да направят празника ни още 
по-специален, а ботевизмът да 
се разгори още по-силно. В края 
на приветствието си Гиздаков 
пожела на всички присъства-
щи през следващата година да 
се съберем отново, но този път 
в нашия дом - завършения ста-
дион “Христо Ботев”.
 
По-късно благодарствени пла-
кети получиха членове на Сдру-
жението и наши приятели за 
участието си в активностите 
по кампанията “110 години Бо-
тев Пловдив”, както и в другите 
инициативи на Сдружение ПФК 
Ботев.
 
Отново по традиция за цялос-
тен принос и особени заслуги 
бяха отличени и клубни леген-
ди. Нужно е да отбележим, че 
Сдружението никога не е дели-
ло или класирало легендите ни 
- за нас те всички са значими и 
вярваме, че всички заслужават 

2022 г. е към своя край. Разделяме се с една твърде противоречива година, във всяко отношение. 
Първо се зарадвахме, че Covid отпусна хватката си, но пък започна война, отпразнувахме бронзови-
те медали на Ботев, а последва разочароващ първи полусезон, зарадвахме се, че Колежа се строи, 
но станахме свидетели на неспазени срокове и напразни обещания. Но пък ако е твърде лесно, това 
няма да е Ботев! Бултрасите сме видели какво ли не през годините, а трудностите само ни правят 
по-единни и силни.

ГОДИНАТА ЗА БОТЕВИСТИТЕ - И МЪКАТА, И РАДОСТТА…
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2022 Г. В МЕМЕТА
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НАШИТЕ ИНИЦИАТИВИ 2022

Детска рисунка “110 години Ботев Пловдив”

Първа копка на мемориалния парк

Представители на Сдружение ПФК Ботев Пловдив почетоха на 6-и януари 174-тата годишнина от рождението 
на Христо Ботев, патрон на клуба.
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Футболен комикс

Детски футболен турнир в памет на Георги Славков - Бенкса

Фотоизложба „110 години Ботев Пловдив“
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Празничен концерт

Пощенска марка „110 години Ботев Пловдив“

Благотворителна изложба за детско-юношеската школа на Ботев Пловдив
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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

нашето признание и безкрайно 
уважение. Ето защо всяка годи-
на присъждаме тези плакети на 
различни велики футболисти от 
миналото ни, заедно с нашата 
благодарност!
 
Тази година плакети получиха 
Иван Кючуков, Марин Бакалов 
и Костадин Костадинов.
 
Невероятният футболист и тре-
ньор Иван Кючуков, който е и 
част от шампионския отбор на 
Ботев през 1967 г., развълнува 
присъстващите със спомени 
за сплотения и всеотдаен то-
гавашен отбор. Той посъветва 
сегашните играчи да използват 
цялата енергия и воля на мла-
достта си, така че да сбъдват 
мечтите си, да постигат по-до-
бри резултати и да издигнат 
отново Ботев на мястото, което 
му приляга.
 
Магичният халф Марин Бакалов 
пък припомни, че той е първи-
ят председател на управител-
ния съвет на Сдружение ПФК 
Ботев. Тогава, в изключително 
труден момент, Сдружението 
поема инициативата и избавя 
любимия отбор от ръцете на 
Д.Х. Бакалов също така изрази 
задоволство, че Сдружението 
продължава да отстоява прин-

ципите, с които е създадено и 
да пази символите и традиции-
те на ботевизма.
 
За съжаление Костадин Коста-
динов не присъства на събити-
ето.
 
Ние, от “Канарче”, изпращаме 
поредна успешна година. Рад-
ваме се и сме горди, че нашият 
малък бюлетин, който започна 
като експеримент преди годи-
на и половина, продължава да 
излиза на всеки две седмици 
без никакъв пропуск или закъс-
нение. Вече имаме 44 броя, а 
и не спираме да се развиваме. 
Няма как да не споменем, че 
през лятото подготвихме и из-
дадохме програма за европей-

ското участие на Ботев, нещо 
което не беше правено от мно-
го време. Стремим се да сме 
разнообразни в материалите, 
които публикуваме, защото за-
белязахме, че ботевистите са 
хора с разностранни интереси 
и с много таланти. Така ще е и 
занапред.
 
От името на екипа на бюлетин 
“Канарче” и на Сдружение ПФК 
Ботев ви пожелаваме Весела 
Коледа и щастливо посрещане 
на Новата година! Нека тя бъде 
по-здрава, по-спокойна и по-ус-
пешна за всички ни!

Само Ботев!
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