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БОТЕВИЗМЪТ СЕ ВРЪЩА КЪМ КОРЕНИТЕ СИ
НЯКОЛКО УЧИЛИЩА, ПЛОВДИВСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ И ДЕСЕТКИ БОТЕВИСТИ 

ПОСЕТИХА ЗАЕДНО КАЛОФЕР ЗА 175-ТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ХРИСТО БОТЕВ

С БОТЕВ В СЪРЦЕТО

Празник на духа и светли-
ната. С тези думи Фонда-
ция „Жълто и Черно“ по-

стави основите на първото си 
събитие след своето основание 
през септември 2022 година. 
На 6-ти януари, навръх Богояв-
ление, пловдивчани напълниха 
централния площад на родното 
място на безсмъртния Хрис-
то Ботев. Стотици ботевисти 
се включиха в честванията за 
175-годишнината от рождение-
то на поета и революционер в 
Калофер, за да се влеят в праз-
ника на града.

Организираната екскурзия, към 
която се присъединиха Хумани-
тарната гимназия „Св.св. Кирил 
и Методий“, Професионалната 
гимназия по вътрешна архи-
тектура и дървообработване 
„Христо Ботев“, както и предста-
вителите на Студентския съвет 
на ПУ „Паисий Хилендарски“, се 
превърна в знаково събитие, а 
участниците в нея предизвика-
ха истински фурор и прикова-
ха вниманието на калоферци и 
гости на града с перфектната си 
подготовка.

Множеството пристигна в род-
ния град на революционера с 3 

рейса, множество знамена, хо-
ругви и транспаранти, с които 
заля централния площад в под-
балканското градче и със сигур-
ност ще бъде запомнено. А още 
по-специален спомен от Кало-
фер ще запазят гимназистите, 
които имаха възможността да 
посетят Даскал Ботевото учи-
лище и експозицията в Нацио-
налния музей „Христо Ботев“, 
където екскурзоводи на инсти-
туцията им разказаха любопит-
ни истории от миналото на гра-
да и живота на революционера, 
разбира се, всичко организира-
но и водено от председателя на 
организацията Стефан Попов.

Празникът продължи с подна-
сянето на венци и цветя пред 
паметника на Иванка Ботева, 
където множеството се смеси 
с организираните привърже-
ници на „Ботев“ Пловдив, за да 
се стигне и до кулминацията, в 
която всички заедно изкачиха 
180-те стъпала към върха, за да 
се преклонят пред великия бъл-
гарин.

Да… струваше си да се види 
шествието към паметника на 
Христо Ботев. Множеството 
трибагреници, жълтите и черни 
знамена на фондацията, хоруг-
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БНБ ПУСНА НОВА ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА 
МОНЕТА ЗА ХРИСТО БОТЕВ

Тя е пусната на цена от 114 лева 
и се продава в Българската на-
родна банка – на две каси в Со-
фия, пл. “Княз Александър I” № 
1 и четири каси в Касов център 
на БНБ в София на ул. “Михаил 
Тенев” № 10, както и в офиси 
и клонове на “Банка ДСК” АД, 
“Кей Би Си Банк България” ЕАД, 
“Първа инвестиционна банка” 
АД, “Тексим Банк” АД и “Цен-
трална кооперативна банка” 
АД. 

Всеки клиент (физическо или 
юридическо лице) ще може да 
закупи от касите на БНБ само 
по 1 монета, независимо дали 
закупува от свое име и за своя 
сметка или от името и за смет-
ка на друго лице. Лицата, които 
закупуват възпоменателни мо-
нети, следва да са пълнолетни, 
т.е. да имат навършени 18 годи-
ни.

От началото на годината Българската народна банка пусна в обращение сребърна възпоме-
нателна монета на тема „175 години от рождението на Христо Ботев“ от серията „Българско 
възраждане“. Това е първата възпоменателна монета за тази година.

Монетата е изработена от сре-
бро, проба 999, има диаметър 
38,61 милиметра и тежи 23,33 
грама. Тиражът ѝ е 5000 броя, 
какъвто беше на последните 
възпоменателни монети „Голям 
гмурец” и „Цар Калоян”. 

На лицето на монетата е изобра-
зен номиналът ѝ - 10 лева, ем-
блемата на БНБ, има и надпис 
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.

ГРАДЪТ И ХОРАТА

На гърба на монетата е ликът на 
Христо Ботев, вдясно – надпис 
„175 ГОДИНИ” и подписът му, а 
отгоре в полукръг – надпис „ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БО-
ТЕВ“. 
За изработване на монетата е 
послужила фотография с под-
писа на бележития български 
революционер и поет от 1976 г., 
която принадлежи към архива 
на Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий”.

Христо Ботев е изобразяван 
на редица български възпо-
менателни монети и банкнота. 
На него са посветени над 120 
паметници в България и по це-
лия свят – от Аржентина, през 
Франция и Австрия, до Турция, 
Румъния и Русия. А името му 
носят населени места и върхо-
ве, улици и булеварди, училища 
и читалища из цялата страна.

Можете ли да си представите 
Трибуната без Тоско?
НЕ! Няма никакъв смисъл да го 
правите! Тоско е между нас и с 
нас, всеки мач, всяко гостува-
не, всяка изпята песен, всеки 
вкаран гол на любимия Ботев, 
Тоско е във всеки един от нас, 
дълбоко в нас и така до края на 
света. Тоско бе туптящо сърце, 
което не спира да бие и в този 
момент, за да ни покаже кои 

сме и накъде сме тръгнали! 
Тоско ни събираше. Събра ни и 
сега. На 5-ти януари. Там пред 
Колежа!

ТОСКО БОЗАДЖИЙСКИ  1992 - 8

- The voice of Bultras

ЗАВИНАГИ ЕДИН ОТ НАС
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ПЕЛЕ – НАЙ-ВАЖНИЯТ ФУТБОЛИСТ 
НА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА 

БНБ ПУСНА НОВА ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА 
МОНЕТА ЗА ХРИСТО БОТЕВ

Спорът дали Пеле, който по-
чина в края на декември 
на 82 години, е най-велики-

ят футболист в историята, нико-
га няма да бъде решен. Но няма 
съмнение, че той е най-важният 
играч в историята на най-популяр-
ния спорт в света.

Съвременният футбол - спектакъл 
с милиарди фенове, който генери-
ра приходи за стотици милиарди 
долари - нямаше да бъде възмо-
жен без Пеле. Като първата на-
истина международна спортна 
суперзвезда той направи иг-
рата достъпна за световната 
публика. На свой ред това при-
влече вниманието на рекламо-
дателите и спонсорите, които 
желаеха да привлекат внима-
нието на тази аудитория.  

Фактът, че Пеле беше цветно-
кож, е от съществено значение 
за неговата привлекателност и 
за ефекта, който той има върху 
футбола.
 
Когато Пеле се появява за 
първи път на световната сце-
на през 1958 г. на Световното 
първенство по футбол в Шве-
ция, спортът все още е пре-
димно запазена зона за бели 
мъже. Предишните пет изда-
ния на турнира са спечелени от 
Италия, Уругвай и Западна Герма-
ния. Достигането на Бразилия до 
финала през 1950 г. е предвестник 
на предстоящата промяна, но едва 
появата на 17-годишния Пеле два 
турнира по-късно дава идеалната 
амалгама от талант, харизма и ус-
пех, необходими за преодоляване 
на расовото разделение.

Изведнъж се появява играч, с кого-
то публиката, която не е от бялата 
раса, може да се идентифицира ре-
флексивно. Докато европейските 

зрители се възхищават на спорт-
ните му постижения, малките 
момчета и момичета, играещи по 
улиците и полята на Азия и Афри-
ка, виждат себе си в него. Помага 
и фактът, че той идва от грешната 
страна на пътя, от община Бауру, в 
бразилския щат Сао Пауло.

По този начин Пеле изпреварва с 
няколко години боксьора Мохамед 
Али, следващия цветнокож спор-
тист, превърнал се в световна ико-

на. През 60-те години на миналия 
век е трудно да се определи кой от 
тях е най-известното спортно лице 
на планетата. Подозираме, че това 
е бразилецът. 

Неизбежно съвременните (пре-
димно бели) спортни писатели го 
наричат „Черната перла”. Ако това 
издава дъх на надменност, то няма 
никакво значение за легионите от 
цветнокожи, чиито сърца се раз-
туптяват от вълнението да гледат 
как някой като тях блести на тере-
на. Бразилският национален от-

бор и „Сантос“, клубът, за който се 
състезаваше професионално, са 
канени да играят по целия свят, а 
стадионите се пълнят до пръсва-
не с хора, дошли да видят О Rei – 
„Краля“.

Благодарение на привличането 
на Пеле пазарът на футбола се 
разширява бързо, като спортът - и 
особено неговото четиригодиш-
но международно състезание - се 
превръща в радост за рекламода-

телите, както и за зрителите. 
ФИФА, управляващият орган 
на футбола, пък трупа прихо-
ди: рекордните 7,5 млрд. до-
лара от Световното първен-
ство, чийто домакин миналия 
месец беше Катар.

В края на кариерата си Пеле 
пренесе това, което остана-
лата част от света нарича 
футбол, до последната му 
граница: САЩ. Тригодишният 
му престой в средата на 70-те 
години на миналия век в New 
York Cosmos запознава аме-
риканците с този спорт. Десет 
милиона души гледат на живо 
дебютния му мач, което е без-
прецедентна аудитория за 
футболен мач по онова време. 

Първият опит за професио-
нална лига в САЩ не успява 

да надживее дълго оттеглянето на 
Пеле през 1977 г., но вторият опит - 
Major League Soccer - пуска корени. 
Изглежда, че Пеле изпитва огро-
мна радост от домакинството на 
САЩ на Световното през 1994 г. - и 
от факта, че то е спечелено от Бра-
зилия за първи път след триумфа 
му през 1970 г.

Почивай в мир, Едсон Арантес 
до Насименто. С краката си и 
звездната си сила ти обогати 
футбола и вдъхнови света!

ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ



4

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
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вите на Хуманитарната гимна-
зия, красивото везано знаме с 
Ботевия лик на Гимназията по 
дървообработване, чудесните 
венци и цветя на Пловдивския 
университет наистина създадо-
ха усещане за тържественост и 
Пловдив и привържениците на 
любимия отбор само може да 
се гордеят, че Ботев беше поче-
тен подобаващо.

На връщане от Калофер автобу-
сите с пловдивчани спряха и в 
подстъпите на „Футболен ком-
плекс Ботев 1912“ в Коматево, 
където бяха положени венци и 
пред най-знаковото за всички 
ботевисти място – клубния па-
метник.

Именно пред него д-р Видин 
Сукарев, историк от регионал-
ния музей в Пловдив и замест-
ник-председател на „Фондация 
Жълто и Черно“, произнесе 
кратка, но паметна реч, в която 
припомни както историята по 
създаването на паметника, така 
и връзката на всички предста-
вени  институции с футболния 
клуб.

Момчетата и момичетата с ин-
терес научиха, че скулптурата 
на Васил Вичев е първият из-
граден след Освобождението 
български паметник в Пловдив, 
както и че същият е на практика 

ДНК-то на жълто-черния клуб, 
тъй като именно клубните чле-
нове и симпатизанти са били в 
основата на неговото изграж-
дане.

Пред паметника десетилетия 
наред са се чествали всички ва-
жни за жълто-черната общност 
събития, а с днешното си при-
съствие там ботевистите успя-
ха да възродят и тази забраве-
на традиция.

6 януари 2023 година ще бъде 
запомнен, защото беше поло-
жено ново начало именно от 
„жълто-черната“ общност, жела-
еща Ботевите дни отново да се 
превърнат в най-важните и тър-
жествени дни за всички, обича-
щи Ботев.

Догодина празникът за 176-та 
година от рождението на рево-
люционера се пада в почивен 
ден и тогава ще сме много по-
вече!

Снимки: Боян Ботев и Васил Киризиев


