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УВАЖАЕМИ БОТЕВИСТИ,

ГОСПОДИН ФИЛИПОВ, 

През последните две години актив-
но участваме в процесите около 
строежа на нашия стадион - Коле-
жа.  Въпреки желанието и усилията 
ни това което наблюдаваме, е ви-
димо некачествено изпълнение на 
видове СМР, констатирано много-
кратно от медии, фенове, строител-
ни специалисти, както и от кмета 
на Община Пловдив и зам.-кмета 
по строителство при обиколката 
им на строежа на стадиона с група 
фенове на 15.01.2023 г. След нея 
градоначалникът заяви: „Заедно 
с феновете на „Ботев“ инспекти-
рахме строителството на Колежа 
и установихме нередности, които 
заявихме към строителя. Убеден 
съм, че ще се реагира незабавно по 
нашия сигнал“. Заснетият снимков 
материал и изявленията на кмета 
сред тази среща убедително до-
казват направените констатации 
на срещата с феновете, общински 
съветници, депутат, граждани и на 
пресконференцията на 22.01.2023 
г.

Г-н Филипов, на срещата присъст-
вахте и Вие и пред около 200 души 
обещахте за своя сметка да попра-
вите некачествените СМР, но на 
17.02.2023 г. видяхме интервюто 
Ви, в което отправяте закани към 
Председателя на УС на Сдружение 
ПФК Ботев. 

Г-н Филипов, напълно споделяме 
казаното от Борис Гиздаков, защо-
то това е и нашето мнение. Отпра-
вяме апел към Вас да спрете със 
заплахите и да изпълнявате ка-
чествено строителството, за чието 
финансиране ние, феновете, имаме 
огромен принос!

В този смисъл бихме Ви задали ня-

колко от многото въпроси, които 
сме Ви приготвили: 

-  Защо, ако няма некачествено 
строителство, Вие неколкократно 
заявихте, че „сме спрели подизпъл-
нителя, пуснали сме писма да си 
отстранят дефектите и едва тогава 
ще бъде актувано“? 
- Защо, ако няма некачествено 
строителство, не заведете дело 
още сега, а ще чакате получаване-
то на Акт 16? Трябва ли Ви време, 
за да отстраните некачествените 
СМР?
- Ще заведете ли дело и срещу кме-
та г-н Здравко Димитров, който 
публично заяви, че в деня на напра-
вата на снимките е констатирал не-
редности, които е заявил към Вас?
- Ще заведете ли дело и срещу bTV, 
която преди нас първа показа в ня-
колко репортажа грубото погазва-
не на технологичните изисквания 
при строителството на стадиона?

Прави впечатление и обещанието 
Ви любимият ни клуб да играе с 
Левски тази пролет на Колежа. Г-н 
Филипов, Вие раздавате обещания-
та като носни кърпички. Последно 
според Вас трябваше да сме на Ко-
лежа на 19.12., но не разбрахме коя 
година.

Г-н Филипов, ние най-много бърза-
ме да се върнем на Колежа, но Вие 
като какъв правите такова обеща-
ние. Напомняме Ви, че сте само 
строител на стадиона и е добре да 
научите, че:

- Акт 16 не се издава на стро-
ителя, надявайте се да получите 
Акт 15;
- След Акт 15 Вие нямате ра-
бота на строежа/етапа;
- Последващите процедури, 
включващи Акт 16, разрешение за 
ползване, лицензиране на съоръ-
жението и ползване от футболния 
клуб се извършват от Община Пло-
вдив, строителния надзор, МРРБ, 
БФС и ПФК Ботев АД. Вие къде сте, 
нещо сте се объркал?

По-рано на 17.02. атака имаше към 
друг наш съмишленик и член на 
Сдружение ПФК Ботев – г-н Рашко 
Стоянов. Защитихме го с думи, ако 
трябва, ще последват и дела. Сега 
правим същото. И предупрежда-
ваме всички, че приемаме атаките 
срещу всеки един от нас в битка-
та ни за Колежа като атака срещу 
всички нас. Всеки, милеещ за жъл-
то-черния дом, е допринесъл в бит-
ката през последните 10 години и 
няма да оставим нито един да бъде 
прегазен заради тази битка. Битка 
за храма на Ботевизма, битка без 
корист, битка за чест.

Сдружение ПФК Ботев
Сдружение КПБП
Обединени фракции Бултрас

НАШИЯТ ДОМ

АТАКАТА СРЕЩУ ВСЕКИ ОТ НАС Е АТАКА 
СРЕЩУ ВСИЧКИ
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НАШИЯТ ДОМ

ЕДИН ЛУД, ЛУД МАЧ НА СТАРТА НА ВТОРИЯ 
ПОЛУСЕЗОН ПРЕДИ ПОЧТИ 10 ГОДИНИ 

На 23 февруари 2014 
г. Ботев започва 
втория полусезон в 

елита с домакинство на 
Лудогорец. Тимът е напра-
вил сериозни трансфери с 
привличането на напада-
телите Хамза Юнес и Фе-
ребори Доре, бранителят 
Сърджан Лукин и халфа 
Александру Куртеан. Че-
тиримата идват от елита на 
Румъния и са привлечени след 
трансферни суми. За съжале-
ние тази среща бележи начало-
то на нещо, което тогава едва 
ли някой ботевист си е мислил, 
че ще продължи толкова дълго. 
Това е първият мач на отбора на 
новопостроената клубна база 
в Коматево. Решено е ремон-
тът на стадион „Христо Ботев“ 
да не бъде трибуна по трибуна, 
както беше първоначално пла-
нирано, а да бъде пълен, за да 
може Ботев да заиграе по-бър-
зо на новия си стадион. Това 
налага и преместването на от-
бора на базата в Коматево. Съ-
щата година през лятото строи-
телството на стадиона спира и 
почти 10 години по-късно Ботев 
още не се завърнал в родния си 
дом. Колежа чака и е време за 
действия, защото бездействия-
та ги гледаме вече точно 10 го-
дини! 

Самият мач определено ще се 
помни дълго, защото е един от 
най-лудите в историята на клу-
ба. Лудогорец вече се е превър-
нал в хегемон в българския фут-
бол, а в същия сезон достига до 
осминафинал в турнира Лига 
Европа. Ентусиазмът в Ботев е 

много голям, защото тимът има 
финансова стабилност и фено-
вете мечтаят за медали и купа. 

Очаквано билетите за срещата 
свършват много бързо, а базата 
е пълна до краен предел – бли-
зо 3000 зрители. Направена е и 
допълнителна разглобяема три-
буна зад южната врата, сектор 
и за агитката на Ботев, както и 
разглобяема трибуна в сектора 
за гости. 

Еуфорията е голяма и Ботев на-
истина прави много силен мач. 
Времето е ужасно и през цяло-
то време на двубоя се изсипва 
проливен дъжд. 

Двубоят започва вихрено за 
канарите и новите попълнения 
Куртеан и Хамза са в основата 
на първия гол. Куртеан пуска 
страхотен дълъг пас в коридор 
по тревата към Хамза Юнес и го 
извежда сам срещу Владо Стоя-
нов, а нападателят не греши и 
вкарва за 1:0 в 14-та минута.

Лудогорец изравнява в 23-та 
минута, когато Козмин Моци 
засича центриране от корнер 
с глава, топката се удря в кра-
ка на вратаря Адам Стаховяк и 

влиза в мрежата му за 
1:1. 

В 52-та минута Ботев 
отново излиза напред 
в резултата. Доре из-
вежда чудесно Хамза 
в наказателното поле, 
който отправя удар, 
топката рикошира във 
Владо Стоянов и бавно 

влиза в мрежата на Лудогорец 
въпреки опита на Мантула да я 
изчисти  - 2:1 за Ботев. 
В 63-та минута Мисиджан полу-
чава топката и с удар от дъгата 
на пеналта не оставя шансове 
на Стаховяк за 2:2. 

В края на въпросния сезон Лу-
догорец става шампион с 84 
точки, а Ботев завършва чет-
върти с 65 точки. Двата отбора 
се срещат и във финала в турни-
ра за Купата на България, къде-
то Лудогорец побеждава с 1:0. 
Ботев печели квота за евротур-
нирите и участва в Лига Европа. 

Ботев: Адам Стаховяк, Йордан 
Христов (к), Сърджан Лукин, Си-
вард Спрокел, Веселин Минев, 
Александру Куртеан (Ромарио 
Кортзорг 76 мин, Томаш Ирсак, 
Мариян Огнянов, Анисе (Геор-
ги Сърмов 72 мин.), Феребори 
Доре, Хамза Юнес

Лудогорец: Владислав Стоянов, 
Жуниор Кайсара, Теро Мантула, 
Космин Моци, Йордан Минев, 
Светослав Дяков (к), Фабио 
Ешпиньо, Йерун Луму (Дани 
Албо 60 мин.), Марселиньо (Жу-
ниньо Кишада 84 мин.), Вир-
джил Мисиджан, Роман Безяк
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НАШЕТО ИНТЕРВЮ

ЕДНА ИЗНЕНАДВАЩА СРЕЩА ВЪВ ВЪЗДУХА 
С ТРЕНКО ДУДОВ

Михаил Чомпалов

Когато в средата на януа-
ри се чекирах за полета 
от София до Лондон и ми 

се падна място до прозореца, 
първата ми мисъл беше „супер, 
ще поспя“. Въобще не подози-
рах, че случайността ще наста-
ни до мен бивш футболист на 
„Ботев“, с 47 мача за клуба, при 
това в един от най-романтични-
те периоди от началото на 90-те 
години. Признавам си, в нача-
лото не подозирах въобще, че 
е той, макар и да съм го гледал 
неведнъж на терена като дете. 
 
И така - той се настани на сред-
ната седалка и се заговори с 
момчето до пътеката за въз-
душния маршрут на самолета. 
Вече се унасях, когато се запри-
казваха за футбол и младежът 
сподели, че е от ЦСКА.
 
„Аз пък съм от Ботев Пловдив“, 
отсече съседът ми и добави: 

„Даже съм играл за тях“. Естест-
вено, рязко ми се отспа и го пре-
къснах. „Чакай малко, ти как се 
казваш?“. „Тренко Дудов“.
 
Усмивка грейна на лицето ми, 
запознахме се, поръчахме си 
бира /Тренко почерпи/ и след 
наздравица, съпроводена от 
„ай, канари“, разговорът тръг-
на, съвсем естествено, за жъл-
то-черните.
 
В началото на разговора ни 
Дудов сподели, че си спомня 
за отбора най-вече с това, че са 
били много добър колектив.

„Бате Петьо /Зехтински/ беше 
страхотен треньор, много добър 
мотиватор, разбираше футбола 
и под негово ръководство иг-
раехме красиво и резултатно“, 
каза защитникът. 
 
А победата срещу Левски с 2-0 

в първия кръг на сезон 91/92 е 
един от най-силните му споме-
ни. Дудов заговори за страхот-
ната ножица на Борис Хвойнев 
и препълнения стадион. И спо-
деля негова лична любопитна 
история от този мач. 

„В последния кръг от предишния 
шампионат, когато още играех 
за „Чирпан“, бях получил чер-
вен картон. Наказанието, както 
се оказа впоследствие, се беше 
пренесло за новия шампионат. 
Около 70-та минута Бат Петьо /
Зехтински/ ме изпрати да загря-
вам и в края на мача трябваше 
да вляза на смяна. Никой не по-
дозираше, че всъщност това ще 
е в разрез с правилата. За щас-
тие на трибуните се оказа един 
човек /бай Сава Врачката му 
викахме/, ботевист, който дълги 
години е работил в ЗС на БФС. 
Провикна се към нашата ска-
мейка към Славчо Хорозов да 

не ме пускат. Впослед-
ствие стана ясно, че 
е можело да загубим 
този мач служебно, 
ако не беше бързата 
му намеса“. 
 
Разбира се, не са един 
и два мачовете, кои-
то нашият футболист 
помни ярко.

„Но битките с „Фенер-
бахче“ също ще ги 
помня винаги. Станаха 
много добри мачове. В 
интерес на истината в 
първата среща в Тур-
ция малко не ни дос-
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тигна, за да се преборим поне 
за по-добър резултат. В реванша 
изпуснахме дузпа и въобще лип-
са на късмет и може би малко 
повече опит в отбора ни лишиха 
от това да сме крайни победите-
ли“, съжалява донякъде защит-
никът. 
 
Футболистът е бил най-близък 
с Божидар Искренов. С него са 
споделяли обща стая по лагари 
и лагер-сборове в продължение 
на цяла година. Но запознан-
ството им не е било толкова 
приятелско. 

Искренов идва при канарите 
след трансфер в Швейцария 
с доста високо самочувствие. 
„Звездееше се. На първата тре-
нировка на двустранната игра 
трябваше да го пазя и още при 
първото единоборство му вля-
зох по-твърдо, ей така, за рес-
пект. Скъсах му чисто нови „ади-
даски“ и той естествено се ядоса. 
Но после си стиснахме ръцете, а 
впоследствие станахме и много 
добри приятели. Също така бях 
добър приятел с Борето Хвойнев 
/за мен той няма гол за Ботев, 
който да не е красив поне мал-
ко/ и с вратаря Христо Тенев“, 
спомня си още Дудов. 
 
Като защитник, разбира се, ня-
маше как да не го питам кой 
противник е бил най-труден за 
опазване. Отговорът е донякъ-
де изненадващ - Илиан Илиев, 
когото описва като „много тру-
ден за пазене - бърз, експло-
зивен, със страхотна техника 
и набор от финтове, повратлив 
поради ниския център на те-
жестта“. Затова и според бив-
шия защитник на канарчетата 
неслучайно стигна и до голям 
европейски отбор - „Бенфика“.

Една от историите с канарите 
е много любима на Дудов. Ста-

ва дума за случка от зимата на 
1992 г., когато се ражда синът 
му Стефан /11.12/. На следва-
щия ден Ботев е трябвало да 
играе мач-реванш за Купата на 
България с Пирин след загубе-
на в Благоевград първа среща 
с 1-0. 

„Трябваше да подходим сериоз-
но и да ги отстраним. Но като 
всеки човек, на когото се е ро-
дило дете, и аз се почерпих с 
приятели. На следващия ден за-
несох безалкохолно и бонбони 
в съблекалнята за отбора, а Бат 
Петьо подозрително ме поглед-
на, приятелски ме прегърна и ми 
каза: „Спокойно, разбирам, днес 
ще си резерва“. Та седнах аз в 
студа на скамейката, най-открая, 
завих се максимално с шубата и 
се опитвах да стоя буден. Не би. 
В 10-тата минута Иван Кочев го 
ритнаха зверски и кракът му се 
поду. Съответно аз трябваше да 
вляза на смяна. В първите ми-
нути едвам дишах, но после ри-
тъмът се появи и, както се казва, 
изорах терена. Спечелихме с 2-0 
след продължения и се класи-
рахме за следващата фаза“. 

С идването на брокерите на 
власт в жълтия тим на брани-
теля му е предложен договор, 
който обаче не го устройва. В 
същото време Васил Методиев 
– Шпайдела е започнал рабо-
та в „Доростол“ и го привлича 
при тях в Б група. Но това беше 
съвсем за кратко, защото, при 
среща с Юли Попов /негов при-
ятел/ разбира, че от новата го-
дина банка „Хеброс“ става спон-
сор на Марица. Така бранителят 
се връща в Пловдив. 

Дудов следи и днес отбора, рад-
ва се на успехите и страда на за-
губите. „Но трябва час по-скоро 
да се върнем на „Колежа“, тази 
база си е само за тренировки и 

контроли, друго си е хиляди да 
ревнат. Тогава това се отразява 
и на футболистите и те могат да 
победят всеки. Тъжно ми стана, 
като разбрах за Вичев /Вичката, 
мир на праха му, си беше отишъл 
предния ден – 14.01/. Нашият 
вратар по онова време Димитър 
Попов е споделял неведнъж, че 
именно на него дължи най-голя-
мото израстване в кариерата си. 
Великолепен човек, жалко, че си 
отиде без време“, споделя още 
бившият ни футболист. 

От работа в Англия не му оста-
ва време да ходи на мачовете 
на Ботев в момента, но когато 
се върне на стадиона, ще запо-
чне да ходи отново. Синът му 
Стефан обаче е много запален 
и почти не пропуска важни ма-
чове.

Поемам ангажимент да изпра-
тя на Тренко Дудов броя на „Ка-
нарче“ с този материал. Разде-
ляме се с

„Ще се видим на 
„Колежа“

и „Само Ботев“.

FUN CORNER
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ГРАДЪТ И ХОРАТА

СТАДИОН “ПЛОВДИВ” - ЗАБРАВЕНИЯТ 
КОЛОС

“Ботев” (Пловдив) - “Танкиста” (Прага) 1:3 (26.09.1954 г.)

Стадионите в Пловдив от-
ново са актуална тема. За 
съжаление новините око-

ло тях и очертаващите се перс-
пективи не изглеждат никак 
розови.

Неслучайно на неотдавнашната 
пресконференция по повод ста-
дион “Христо Ботев” - Колежа, 
свикана от Клуб на привърже-
ниците на Ботев Пловдив, Сдру-
жение ПФК Ботев и Обединени 
фракции Бултрас, Борис Гизда-
ков, председател на УС на Сдру-
жението, възкликна: “Пловдив 
не заслужава да има втори па-
метник на глупостта и некадър-
ността като стадион „Пловдив“.

И наистина, покрай множество-
то горещи въпроси около стро-
ящите се стадиони на Ботев и 
Локомотив на заден план и по-
забравен остава славният няко-
га стадион “Пловдив”. А каква е 
неговата съдба?

Стадионът е официално открит 
на 10.09.1954 г. с името “9-ти 
септември”. За първото съоръ-
жение арх. Валентин Маринов 
споделя, че не е по проект, а е 
направен насип, лекоатлетиче-
ска писта и игрище по схемата 
на берлинския Олимпийски ста-
дион. 

В началото капацитетът на ста-
дион “9-ти септември” е около 
30 000 седящи места.

Интересни за отбелязване са 
арките на главната трибуна, 
както и високата кула, която се 
издига зад нея. В старите из-

точници не успяхме да открием 
повече информация за идеята и 
предназначението на кулата, но 
безспорен факт е, че доприна-
ся за индивидуалния облик на 
съоръжението. На върха ѝ има 
кръгъл отвор, който предполага 
наличие на часовник. Такъв 
обаче не личи ясно на фотогра-
фиите, с които разполагаме, и 
не е сигурно дали изобщо е бил 
монтиран някога. 

Със сигурност в началото не е 
имало часовник, както се виж-
да от снимката преди мача на 
“Ботев” (Пловдив) (тогава под 
името ДНА Пловдив бел.авт.) 
- “Танкиста” (Прага). На нея в 
кръглия отвор се вижда изо-
бражение на сърп и чук. Мачът 
срещу “Танкиста” Прага е един 
от първите, които се играят на 
новия стадион - на 26 септем-
ври 1954 г. и завършва с победа 
за гостите от Прага с 3:1.

От тук нататък на стадион “9-ти 

септември” се играят голяма 
част от международните срещи 
на пловдивските отбори, както 
и пловдивските дербита.

Първият мач на новия стадион 
между градските съперници Бо-
тев и Локомотив е изигран на 
20. 03. 1955 г. и завършва при 
резултат 3:0 за Ботев.

По случай организирането на 
изложбата “110 години Ботев 
Пловдив” бяха издирени и сис-
тематизирани голямо количе-
ство снимки, свързани с исто-
рията на Ботев. Старите кадри 
обикновено са изключително 
интересни, но в много случаи 
и загадъчни, защото много от 
нещата, които са запечатали, 
остават неизяснени или труд-
но обясними. В ролята на “де-
тективи” за изложбата влязоха 
Николай Илиев и фотографът 
и куратор на изложбата Минко 
Михайлов, които успяха да на-
мерят и датират изключителни 
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кадри, отбелязващи важни съ-
бития за клуба. 

А част от тях са свързани и със 
стадион “Пловдив”. 

На изложбата бе представена 
снимка от 16. 04. 1967 г. на “Го-
лямата къща”, както още е нари-
чан стадион “9-ти Септември”, 
от мача срещу Левски София. 
Тя е малко преди “лимонадения 
гол”, а на заден фон се вижда, 
че е започнат демонтаж на ку-
лата, който се прави внимател-
но, тухла по тухла, явно за да не 
се увреди останалата част от 
съоръжението.
  
На 27.09.1967 г., когато Ботев 
играе срещу Рапид (Букурещ) за 
КЕШ (2:0), кулата вече напълно 
липсва.

Около това време започва и 
първата голяма  реконструкция 
на стадиона, която представля-
ва  фактически  изграждане на 
нова масивна трибуна от за-
падната страна на два етажа, 
на зала „Чайка” и на 4 стома-
нобетонни кули с осветление. 
Автори на комплекса са арх. 
Владимир Рангелов и арх. Илия 
Харизанов. 

След последвалите редица ре-
конструкции капацитетът не-
прекъснато нараства, като сти-
га до 55 000 седящи места (по 
данни на Иван Чорлев и Георги 
Илиев).

На снимка от 1972 г. се вижда, 
че всичко вече е подменено, на-
лице е и новопостроената зала” 
Чайка”. 

Отново според арх. Валентин 
Маринов: “Арх. Рангелов е ав-
тор на зала „Чайка“, а арх. Ха-
ризанов - на останалата част на 
стадиона”.

Именно въпросът с авторски-
те права на стадиона се оказа 
ключов и попречи преди някол-
ко години да се стартира нов 
проект за реконструкция на ру-
шащия се стадион “Пловдив”. 
През 80-те години на стадион 
“9-ти септември” “Ботев” (то-
гава “Тракия”) изиграва може 
би най-паметните си междуна-
родни мачове - победите срещу 
колосите Барселона и Байерн 
Мюнхен. Мачът срещу Барсе-
лона от КНК остава най-посете-
ният в историята на футбола в 
Пловдив, като стадионът поби-
ра около 60 000 души..

Голямата реконструкция на ста-
диона е била започната в края 
на 80-те години. Тогава я про-
ектира екип с ръководител арх. 

Валентин Маринов. Издигната е 
останалата част от втория етаж 
на стадиона. Старите лампи са 
демонтирани и са поставени 
4 нови стоманени кули с висо-
чина 70 м, внесени от Полша. 
Строителните работи обаче за 
съжаление са спрени поради 
липса на средства.

Въпреки това пловдивските 
отбори “Ботев”, “Локомотив” и 
“Спартак” продължават да иг-
раят мачове на стадион “Пло-
вдив”.

На него през 1993 г. Ботев при-
ема гръцкия Олимпиакос за ку-
пата на УЕФА. (2:3)

През 1999 г. стадионът отново е 
пълен - този път за концерта на 
Металика.

Продължава и провеждането 
на лекоатлетически състеза-
ния, но състоянието на трибуни-
те, както и на целия комплекс, 
приляга повече на декор от по-
стапокалиптичен хорър филм, 
отколкото на спортно съоръже-
ние.

Има ли бъдеще стадион “Пло-
вдив”? Какво е то? Колко стади-
она са нужни на града ни? Кога 
ще имаме напълно завършен 
поне един? Въпросите са много, 
а отговори на този етап няма.

Ясно е, че стадионите са особе-
ни обекти, които трябва да се 
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планират с дългосрочна визия, 
да се проектират функционално 
и да се строят качествено. Труд-
но е да повярваме, че вторият 
по големина град в България, 
град с огромни спортни тради-
ции и развит туризъм, не може 
да си позволи поддържането 
на модерен стадион. Подобно 
спортно съоръжение със сигур-
ност би повишило качеството 
на живот в града ни, а при едно 
добро стопанисване дори би 
могло да бъде източник на до-
пълнителни приходи за община-
та.

Едно е сигурно - натрупаните с 
годините проблеми са твърде 
много и няма да се разрешат от 
само себе си.

За статията за използвани сним-
ки, интервюта и публикации от 
други медии. За съжаление част 
от фактите са неясни поради се-
риозната дистанция на времето. 
В случай, че разполагате с кон-
кретни документи, снимки или 
информация по темата, ще се 
радваме да ги споделите с нас 
на kanarche.press@gmail.com.

Източници:

- Уикипедия - Стадион Пловдив
- Статия в Plovdivderbi.com от 
20.09.2018 г.

- Статия във в. Марица относно 
авторските права на стадион 
“Пловдив” от 06.10.2018 г.
- Интервю на арх. Валентин Ма-
ринов за Валентина Йеремиева 

от в. Марица от 06.10.2018г.
- Интервю на арх. Валентин Ма-
ринов за Валентина Йеремиева 
от в. Марица от 09.11.2018г.

Почина един от най-добрите 
български футболисти -

Петър Жеков.

Той е първият от тримата бълга-
ри, носител на „Златната обувка“ 
– 1969 г.
Голмайстор на „А“ футболна 
група в България рекордните 6 
пъти.

Почивай в мир!

Бюлетин 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


