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На 13 Март 2023 година се на-
вършват 120 години от рож-
дението на Никола Щерев 

- Старика. Безспорен символ на 
ботевизма и един от хората, които 
запалват искрата на жълто-чер-
ната идея. Неслучайно и брой 1 на 
бюлетин “Канарче” започна с част 
от прекрасната статия на Стефан 
Попов, посветена на Старика.
 
Като играч той е с основен при-
нос за спечелването на първата 
шампионска титла на „Ботев“ през 
1929 г. Но приносът му далеч не се 
ограничава само на терена. Той е 
в центъра на събитията, довели до 
изграждането на стройна клубна 
организация. През 1924 г. завърш-
ва треньорски курс във Виена и, 
завръщайки се от Австрия, органи-
зира и започва да води трениров-

ките на подрастващите формации. 
Щерев не се фокусира единствено 
във футболната секция на Спортен 
клуб „Ботев“. В началото на 20-те 
години благодарение на него се 
създават баскетболна формация 
и ски отбор, на които отново е тре-
ньор, а пак по негова идея през 
1926 г. футболният отбор провеж-
да за първи път високопланинска 
подготовка на Бяла Черква.
 
Освен с тези си умения той е из-
вестен като отличен лекоатлет, 
плувец и кънкьор. В различни пе-
риоди от своя житейски път е бил в 
управата на Тракийската спортна 
федерация, футболен съдия, а от 
неговите треньорски умения са по-
пивали знания и останалите спорт-
ни клубове в града.
Познат сред съгражданите си като 

120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НИКОЛА 
ЩЕРЕВ - СТАРИКА

изключително възпитан и еруди-
ран човек, всестранно развит не 
само в сферата на спорта, но и в 
занаятчийството, Никола Щерев е 
живата емблема на спортен клуб 
„Ботев“ няколко десетилетия.
 
Старика е истински пример и 
вдъхновение за всеки ботевист и 
пловдивчанин. 
 
Смятаме, че е крайно време той 
да получи и своето официално 
признание и да видим в града ни 
спортно съоръжение, парк или 
улица, кръстени на негово име. 

Поклон, легендо!

111 ГОДИНИ КРАСОТА, ВЯРА И БОРБА!
“БОТЕВ” ПЛОВДИВ ЩЕ ОТПРАЗНУВА РОЖДЕН ДЕН, БЕЛЯЗАН С ТРИ МАГИЧЕСКИ ЕДИНИЦИ

ОЧАКВАЙТЕ ИЗВЪНРЕДЕН БРОЙ НА Б. КАНАРЧЕ ЗА ГОДИШНИНАТА НА БОТЕВ ПЛОВДИВ

С БОТЕВ В СЪРЦЕТО

СРЕЩА С ИСТОРИЯТА
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НАШЕТО ИНТЕРВЮ

МИРОСЛАВА КАЦАРОВА - ЗА МУЗИКАТА НА 
ПЛОВДИВ, ЗА  КРАСИВИТЕ НЕЩА В ЖИВОТА И 

ЗА БОТЕВИСТКИТЕ ЦЕННОСТИ

М ирослава Кацарова е 
известна българска 
джаз певица, роде-

на в град Пловдив. Водеща е 
на две предавания по радио 
Джаз ФМ: Singin’n’swingin за 
вокален джаз и Дезафинадо 
за латино джаз.
Мирослава е и неразривно 
свързана с футболния “Ботев” 
Пловдив, тъй като е внучка на 
жълто-черната легенда Ни-
кола Щерев - Старика.
Радваме се, че се съгласи на 
интервю за бюлетин “Канар-
че” в навечерието от годиш-
нината на своя именит дядо.

Здравейте, Мирослава! Вие сте 
един от разпознаваемите гласове 
на българския джаз. Но как за-
почна всичко, кога и с какво Ви 
плени джазът?
 
Открих джаза за себе си в учени-
ческите си години, когато проче-
тох биографията на Били Холидей 
„Лейди пее блус”. Заплени ме ней-
ният непокорен дух и вродената 
ѝ тъга, с която пее всяка дума. 
Истински се свързах с тази му-
зика в гимназията (Английската 
в Пловдив, където учих в края на 
80-те), когато преживявах първите 
си възторзи от Майлс Дейвис, Кол-
трейн, Уедър Рипорт, Пат Матини, 
Кийт Джарет… Едно от най-привле-
кателните качества на джаза още 
тогава за мен беше чувството за 
свобода. Импровизацията и бун-
тът на тази музика бяха за мен от 
огромна важност в онези години в 
ранната ми младост. И до днес е 
така. Джазът е състояние на духа, 
modus vevendi, друга, различна оп-
тика към света и самия човек.

 
В този все по-комерсиален свят 
какво е бъдещето на джазa спо-
ред Вас?
 
Светът е комерсиален в своето 
най-популярно лице. Но светът 
има и други лица и същности. Жи-
веем във време на прекомерно 
консуматорство, морален мързел, 
воайорство, политически цини-
зъм, арогантност, всякакви низос-
ти и непочтеност, но има и друго. 
Има изкуство, което е душеспаси-
телно - музика, литература, театър, 
кино, галерии със спиращи дъха 
изложби. Това е художествено 
красивото, което ни прави чове-
ци, одухотворява ни, свързва ни в 
общности, които имат високи иде-
али и ценности. Има и природно 
красиво, за което нерядко забра-
вяме, но когато сме близо до него 
сред планини, морета, изумителни 
градини, облаци, реки… човешката 
душа сякаш се разтваря и осъзна-
ва безсмислието на материални-
те си зависимости. Тъй че някъде 
там винаги е имало място за из-

куство, за музика. Там винаги ще 
има място и за джаза, който през 
последните години лично за мен 
се превърна в еманация на добрия 
вкус.
 
Какви са наблюденията Ви за мла-
дите изпълнители и по-специално 
за тези от Пловдив?
 
Прекрасни талантливи млади хора 
има в нашия град! Красиви с та-
ланта и светлите си души и умове. 
Знаете, че от 2015 година създадо-
хме Пловдив Джаз Фест с концеп-
ция, близка до световните джаз 
фестивали. А един от най-важни-
те принципи на добрите подобни 
форуми е да се създават условия 
за мост между поколенията. Това 
ние правим от самото начало чрез 
Младежкия джаз конкурс и мно-
гобройните уъркшопове, които са 
абсолютно безплатни за младите 
творци и интерпретатори на джаз. 
А в Пловдив има вече много сери-
озно ново поколение певци и ин-
струменталисти, които са избрали 
да се изразяват в тази естетика. 
 
Какви са музикалните Ви планове 
за тази година - да очакваме ли 
нови концерти и песни?
 
В момента репетирам нова кон-
цертна програма, която е много 
предизвикателна за мен, защото 
представлява музикален синтез 
от електроника и джаз елементи. 
Това са песни, които са писани за 
мен или от мен през години, а сега 
те ще придобият нов облик с аран-
жименти, които ги променят ради-
кално. Работя в прекрасен екип 
от музиканти и творци - Мирослав 
Турийски и Младен Димитров из-
вестен още като DJ Mr. Moon. Тази 
програма се казва BLUETRONIC и 
ще има премиера в София на 19 
април в София Лайв Клуб, сетне и 
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в Пловдив и през лятото на сцени-
те на почти всички джаз фестива-
ли у нас. 
 
Успоредно с това записвам албум 
само пиано и глас с Мирослав Ту-
рийски, който предстои да излезе 
през май. Премиерите им пред-
виждаме в културно пространство 
„Портрет“ в София на 22 юни и в 
градината на Драматичен Театър 
Пловдив на 24 юни.
 
Любовта Ви към Пловдив е все-
известна - а каква според Вас е 
музиката на Пловдив, каква музи-
кална асоциация у Вас предизвик-
ва градът ни?
 
За мен Пловдив винаги е бил убе-
жище, градът на моето чисто и пре-
красно детство, Пловдив е моето „у 
дома” и заради това имам роман-
тични асоциации с него. Всичките 
му гънки и дълбоки пластове са се 
отразили на магичната атмосфера 
на улиците, дърветата, камъните. 
Мечтателните аромати на старо 
дърво и смокини, което вдишвам 
покрай  къщите и дворовете в Ста-
рия град, небето и светлината на 
моя град, цъфналите кестени на 
„Руски“ и сенките, които падат по 
асфалта и тротоарите, безкрайни-
те маршрути за разходки по тепе-
тата… хората, всичко това ми звучи 
като някаква безметежна песен на 
Майкъл Франкс или като интели-
гентно и фино изпълнение на трио-
то на Брад Мелдау. Пловдив звучи 
за мен като джаз, но има моменти, 
в които бих озвучила разходките 
си с кола по вечерните му улици и 
със симфонична музика.
 
В Пловдив имаме и други ценни 
неща, като например футболния 
клуб Ботев Пловдив. Вие сте един 
от основателите на фондация 
“Жълто и Черно”. Какво Ви накара 
да се включите в това начинание?

Аз съм потомствено свързана с ФК 
“Ботев”, защото моят дядо е Нико-
ла Щерев Старика - един от видни-
те и прогресивни спортисти, футбо-
лист и треньор в клуба, създател и 
идеолог на първата детско-юноше-

ска футболна школа към клуба, за 
което е учил във Виена в началото 
на миналия век.
Инициативата, свързана с фонда-
ция “Жълто и Черно”, ме привлече 
с чистите си намерения да въз-
станови истинските и отколешни 
ботевистки ценности, които напо-
следък съвсем избледняха. Това е 
фондация, в която членуват соци-
ално активни личности от различ-
ни области - университетски препо-
даватели, специалисти-историци, 
журналисти, ярки пловдивски об-
щественици и всички ние обедине-
ни от идеята за чистите идеали на 
футболния клуб Ботев от близкото 
минало и от любовта ни към голя-
мата игра, наречена Футбол. Това, 
което ме мотивира да се включа 
във фондация “Жълто и Черно”, е 
вярата ми, че е абсолютно задъл-
жително да се създаде общност, 
която да опази и популяризира от-
ново старите ценности и идеали на 
клуба още от създаването му през 
1912 година.
 
Вашият дядо - Никола Щерев - 
Старика е легенда на Ботев, но и 
един изключително обществено 
ангажиран пловдивчанин с мно-
жество таланти и силна воля. 
Всъщност що за човек е бил той 
отвъд легендите?
 
За мен дядо е героят на нашата 
фамилия. Освен че е бил забеле-
жителен спортист - поливалентен, 
всъщност, той е бил впечатляваща 
и възхитителна личност - и в об-
ществен, и в личен план.
 
Дядо е карал ски като бог, имал 
е малка фабричка за ски, които в 
онази епоха са били дървени и с 
кандахари. Вдъхновяващ плувец, 
баскетболист, кънкьор. Но преди 
всичко футболист и стратег. 
 
Ето една история: Дядо е бил иде-
алист. Баба ми е разказвала как е 
се е отнасял с младите футболисти 
като със свои деца, а те са го оби-
чали като свой патрон. Учил е за 
кратко във Виена и от там си доне-
съл страхотен тренчкот. Тъй като 
дядо е бил красив мъж, му стоял 

забележително този тренчкот, но 
негов млад футболист един ден 
пристигнал премръзнал, защото 
нямал връхна дреха, поради бед-
ност. Дядо свалил своето палто и 
му го подарил, без да се замисли. 
Ето такъв човек е бил той. 
 
Знам безкрайно много истории, но 
това, което тук мога още накратко 
да кажа, е, че той е бил естет - всич-
ко вкъщи е било измайсторено от 
него, красивият интериор и мал-
ките ритуали, събирали са трите 
му дъщери и жена му винаги око-
ло фино подредена маса с ленена 
покривка, порцеланов сервиз и 
сребърни прибори. Дори когато е 
имало само фасул за ядене, той е 
държал на тези малки и топли же-
стове на домашен уют. Бил е без-
крайно обичан от децата си, а баба 
бе влюбена в него до последния си 
миг. 
 
Кой за Вас е най-силният завет, 
който ни е оставил Никола Щерев?
 
Не си спомням дядо, била съм на 
година и половина, когато той е 
отлетял от този свят, но вкъщи 
името му се споменава почти все-
ки ден. Един от заветите му, които 
баба ми е казвала многократно, е 
че той обучавал младите футбо-
листи в това да бъдат истински 
тим, защото футболът е отборна 
игра и никой не е по-голям от фут-
бола. Дядо е бил за честната игра, 
за борбата за истинска победа, 
за сложните и умни стратегии на 
терена и не е толерирал шарла-
танство, продажност, непочтеност 
или егоизъм. Мисля, че това е един 
от най-важните му идеали. Когато 
се е строял тогавашният стадион 
в Пловдив, той подканил всеки, 
който е свързан с футболния клуб, 
да докара поне по една количка 
пясък на строежа, за да направи 
нещо буквално с двете си ръце за 
изграждането на стадиона. Сега, 
очевидно, нещата не стоят така… 
не знам докога.
 
На 13-и март се навършват 120 
години от рождението му. Как ще 
почетете този юбилей и има ли ин-

продължава на стр. 6
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НА ДОБЪР ПЪТ, ТОШЕ!
Какво е семейството? Това е 

мястото, където се чувст-
ваш спокоен и у дома. Това 

са хората, които обичаш и които 
продължаваш да обичаш, как-
вото и да са направили или пък 
ти на тях. Хората, които дори да 
загубиш временно, си сигурен, 
че един ден ще се завърнат, за-
щото всъщност никога не са си 
тръгвали от сърцето ти.

Преди няколко дни Тошко Не-
делев напусна “Ботев” и реши 
да продължи кариерата си в 
“Лудогорец”. Това се случи мал-
ко преди 111-тата годишнина на 
клуба ни и 120 години от рожде-
нието на легендата Никола Ще-
рев - Старика.
Малко е да се каже, че фенове-
те на отбора бяхме съкрушени. 
Всички ние в един момент се 
почувствахме излъгани, преда-
дени и ограбени… Но можем ли 
да му се разсърдим?

 Не можем. 
 
Защото Тошко е нашето злат-
но момче. Той е част от нашето 
семейство и никога няма да ни 
напусне. 
 
Тодор Неделев направи чудеса 
в “Ботев”. Накара ни да мечта-
ем. Накара ни да се усмихваме 
и във всеки мач да очакваме 
магията - невероятното докос-
ване, немислимия пас, хирурги-
чески точния удар… Накара ни 
да сме горди, че имаме играч, 
какъвто никой друг отбор не 
притежава.
 
За почти две години, откакто 
съществува бюлетин “Канарче”, 
не успяхме да направим интер-
вю с Тошко, опитвахме няколко 
пъти, но все уцелвахме непод-
ходящ момент. Но, поглеждай-
ки броевете назад, се оказва, 
че почти във всеки един от тях 

по някакъв повод се споменава 
Тошко - с безкрайно уважение и 
възхищение. Това най-силно си 
личи в интервютата с фенове, 
като на обичайния въпрос: “Кой 
е любимият Ви футболист на 
“Ботев” Пловдив?” почти всич-
ки отговарят: ”Тодор Неделев” и 
имат своята история и своя не-
забравим момент с него.

Боли. И ще продължава да боли. 
 
Но сега можем само да пожела-
ем на Тошко “На добър път!” и 
да чакаме деня, в който ще се 
завърне с магията си отново 
при нас.
 
И да му кажем: Тоше, не на-
веждай глава! Гледай смело 
напред, бъди горд с всичко, 
което си постигнал, продължа-
вай да носиш ботевския дух и 
не забравяй жълто-черното си 
семейство!

С БОТЕВ В СЪРЦЕТО
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ТОП 5 ОТ ПЪРВЕНСТВАТА В ЕВРОПА ПОХАРЧИХА НАД 5,7 
МЛРД. ЕВРО ЗА ТРАНСФЕРИ ТОЗИ СЕЗОН - С 47% ПОВЕЧЕ, 

ОТКОЛКОТО ПРЕЗ СЕЗОН 2021/22

През последните две десе-
тилетия, откакто разходите 
за трансфери започнаха да 

се увеличават, европейските фут-
болни клубове похарчиха десетки 
милиарди евро за подписване на 
договори с нови играчи. Сделките 
за мегасуми продължиха и през 
този сезон, като помогнаха на клу-
бовете от големите пет европей-
ски лиги да поставят нов рекорд 
по трансферни разходи.

Според данните, представени от 
CasinosEnLigne.com, европейски-
те първенства от ТОП 5 заедно 
са похарчили за трансфери през 
този сезон над главозамайващите 
5,7 млрд. евро, или с 47% повече, 
отколкото през футболния сезон 
2021/22.

За европейските клубове от 
най-висока класа стана обичайно 
да пръскат пари, когато подписват 
договори с нови играчи. Но транс-
ферният пазар за сезон 2022/23 г. 
беше наистина луд и генерира дос-
та мегасделки с високи цени.

Енцо Фернандес се присъедини 
към Челси от Бенфика в края на 
януарския трансферен прозорец в 
сделка на стойност 121 млн. евро 
- най-голямата през този сезон. 
Звездата на Манчестър Юнайтед 
Антони направи втората по голе-
мина сделка, след като се присъе-
дини към „червените дяволи” за 95 
млн. евро. Все пак това беше само 
капка в морето от общите транс-
ферни разходи на Висшата лига 
през сезон 2022/23.

По данни на TransferMarket фут-
болните клубове от големите пет 
лиги са похарчили общо 3,86 млрд. 
евро за трансфери през сезон 
2020/21. Трансферите от Премиер 
лига съставляват 43% от тази стой-
ност, като сделките са на стойност 

1,68 млрд. евро. Клубовете от Се-
рия А направиха вторите по голе-
мина разходи през миналия сезон 
в размер на 830 млн. евро. Следват 
Бундеслигата, Лига 1 и Ла Лига, съ-
ответно с 488 млн. евро, 480 млн. 
евро и 385 млн. евро.

Но благодарение на последния си 
договор за излъчване, за който се 
съобщава, че е на стойност 12,7 
млрд. евро през следващите три 
сезона, Висшата лига постави още 
един рекорд по трансферни разхо-
ди и допълнително затвърди пози-
цията си в европейския футболен 
пейзаж.

Данните на TransferMarkt показ-
ват, че клубовете от Висшата лига 
са похарчили общо 3,08 млрд. евро 
за трансфери през този сезон, 
или с 83% повече, отколкото през 
2021/22 г., с което са счупили пре-
дишния рекорд за разходи от 2,2 
млрд. евро, поставен през сезон 
2017/18 г. Това означава, че клубо-
вете от Висшата лига (Великобри-
тания) са похарчили почти четири 
пъти повече от италианските клу-
бове от Серия А (Италия), които 
се доближиха най-много до тях с 
разходи от 824 млн. евро. Лига 1 
(Франция) направи третите по го-
лемина трансфер-
ни разходи през 
сезон 2022/23 г. 
в размер на 697 
млн. евро. След-
ват Ла Лига (Испа-
ния) и Бундесли-
гата (Германия), 
съответно с 560 
млн. евро и 553 
млн. евро.

Само в Италия 
има спад на транс-
ферните разходи 

Въпреки че Ви-

сшата лига е на различно финансо-
во ниво от останалите първенства, 
повечето от тях също отбеляз-
ват впечатляващо увеличение на 
трансферните разходи през сезон 
2022/23. През този сезон клубове-
те от Бундеслигата са похарчили 
65,8 млн. евро, или 13% повече за 
трансфери, като общата стойност 
на сделките е достигнала 553,8 
млн. евро.

И в Лига 1, и в Ла Лига се наблюда-
ва огромно увеличение на транс-
ферните разходи с 45% в сравнение 
с миналия сезон. Френските клубо-
ве от първото местно ниво похар-
чиха 697,4 млн. евро за трансфери, 
което е с 216 млн. евро повече от 
миналия сезон, а общите разходи 
за трансфери в Испания скочиха с 
почти 175 млн. евро, като се увели-
чиха от 385,1 млн. евро на над 560 
млн. евро.

Статистиката показва, че Серия 
А е единствената лига от Голяма-
та петорка, в която има спад на 
трансферните разходи. По дан-
ни на TransferMarkt италианските 
футболни клубове са похарчили 
824,2 млн. евро за трансфери през 
сезон 2022/23, или с 6,3 млн. евро 
по-малко от миналия сезон. 

ОТБЛИЗО И ДАЛЕЧ
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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

дикации от Община Пловдив за 
по-специално отбелязване на да-
тата?
 
Засега не знам някой от Община 
Пловдив да се е сетил за тази го-
дишнина. Но фондация “Жълто и 
Черно” подготвя много смислено 
събитие, с което да отбележи 120-
тата годишнина от рождението 
на дядо. На събитието ще бъде 
представена в отговорно подбра-
ни факти историята на живота на 
Старика, връзката му с ФК Ботев, 
историята на създаването на пър-
вата детско-юношеска школа, ще 
бъдат показани за първи път ис-
торически документи и предмети, 
свързани с важни събития около 
историята на ФК Ботев и моя дядо. 
На това събитие ще разкажа и аз 
няколко истории, ценни за мен и 
фамилията ни, касаещи личния 
живот на дядо, нравствените му 
правила, връзките му с другите 
спортове и особено със ските. Тъй 
че ето колко е важно да има по-
добна, независима структура като 
фондация “Жълто и черно”, която 
да пази и помни историята.
 
Живеем в интересни времена - 
климатични промени, пандемии, 
войни. Като творец как оценявате 
света, в който живеем и гледате 
ли напред с оптимизъм?
 
Ако човек държи сетивата си буд-
ни, все ще вижда симптоми на 
Апокалипсис - екологични ката-

строфи, нелепата война в Украйна, 
нравствена деградация, която се 
легитимира като мода, екзистен-
циални болести, самота в един 
все по-дигитален и фалшив свят, 
склонност към унищожение и са-
моунищожение през ексхибицио-
низъм във всякакви социални ме-
дии… „Адът - това са другите”, казва 
Сартр още през 60-те на миналия 
век. Но има начини за отпор и те са 
във всеки един от нас, в личния ни 
избор да бъдем преди всичко хора, 
а след това и личности с граждан-
ска позиция,  да градим нов модел 
общество, което да е реактивно. 
Самият факт, че за Украйна бяха 
събрани през лични инициативи 
толкова много средства за генера-

тори, после за нуждаещите се след 
земетресението в Турция тази чо-
вешка солидарност се повтори в 
още по-големи размери, е много 
обнадеждаващ за мен. Човешкото 
страдание в огромни мащаби ни 
сплотява, съживява благородство-
то и добродетелността, още пове-
че, че все още има изкуство, има и 
спорт там, където играта е честна. 
Да, да се изгради нов модел обще-
ство е бавен процес, но на мен ми 
изглежда вече, че нещата вървят 
към радикална промяна и, надя-
вам се, към неизбежна победа на 
доброто над злото.
 
Благодарим!
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