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НОЩ НА АНГЕЛИТЕ – ДОБРОТО, ОТ КОЕТО 
ВСИЧКИ ИМАМЕ НУЖДА

продължава на стр. 4

ГРАДЪТ И ХОРАТА

Наскоро се проведе третото поред-
но издание на инициативата „Нощ 
на ангелите“. Това е благотворител-
на кампания започнала в Пловдив , 
но бързо припозната и подкрепена 
от много хора, защото когато сър-
цата са големи, нямат значение 
политически или клубни пристрас-
тия, местоживеене или 
професия. Остава само 
чистото желание да по-
могнеш на човек в нуж-
да. От бюлетин „Канар-
че“ решихме да дадем 
думата на ентусиастите 
от фондация „Нощ на 
ангелите“ да разкажат 
повече за себе си и за 
своята мисия.

„Нощ на ангелите” е 
фондация, която дава 
възможност на всички 
нас да подкрепим ЗА-
ЕДНО една благородна 
кауза, която може да 
промени нечия съдба. 
С общи усилия можем 
да вдъхнем надежда 
на тези, които са заме-
нили топлата семейна 
обстановка с болнично 
легло. 
Фондацията бе основана през ме-
сец Септември 2021 година. Идея-
та за точно тази фондация се роди 
през лятото на 2020 година, кога-
то фенът на Ботев Пловдив Ангел 
Краевски бе диагностициран с 
тежко онкологично заболяване. 
За отрицателно време се органи-
зираха редица инициативи, които 

доведоха до успешно завършване 
на кампанията. За наше щастие 
Ангел вече повече от година е в 
България при своето прекрасно 
семейство и трите си деца.

Веднъж обаче докоснал се до 
магията на добротворчеството, 

човек трудно може да остане без-
различен пред необходимостта на 
толкова хора от подадена ръка. С 
раждането на идеята за събитието 
се роди и идеята за учредяване на 
едноименната фондация. 

Целта ни е да дадем шанс за нов 
живот на тези, които имат най-го-
ляма нужда - тези, които до вчера 

са правили добро, а днес имат нуж-
да добрината да се върне към тях!

За осъществяване на тази цел 
членовете на фондацията напъл-
но доброволно извършват редица 
инициативи. Основният акцент от 

дейността на Фондаци-
ята е събитието „Нощ 
на ангелите“, което се 
провежда символично 
всяка година на 17-ти 
септември – празникът 
на Вярата, Надеждата 
и Любовта. На този ден 
бизнесът и хората се 
обединяват в едно – да 
правят добро. Редица 
ресторанти и търговски 
обекти даряват част от 
дневния си оборот за 
подкрепената от наша-
та фондация кампания. 
Организира се също 
благотворителен базар, 
музикално бинго, раз-
лични спортни събития 
и др. 

През 2021 година фон-
дацията подкрепи мал-
кия Божи, който страда 

от аутизъм, като необходимите 
средства за терапия със стволови 
клетки бяха събрани благодаре-
ние на инициативата „Нощ на ан-
гелите“, както и редица други съби-
тия, организирани от близките на 
Божи. 

На 17-ти септември 2022 година 
се проведе третото поредно изда-
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Здравей, Самуел! Какво е на-
строението в отбора след теж-
кия старт на сезона?

След победата срещу Славия 
атмосферата е добра, въпреки 
че се надявахме на едно по-до-
бро начало на сезона.

Как започна с футбола?

Започнах на 11 в района на 
Лион, а след това и в академия-
та на Рен, където подписах пър-
вия си професионален договор.

А как се осъществи трансфе-
рът ти в България?

Бях в края на договора си с 
Оксер и моят агент ми каза за 
интерес от Ботев Пловдив. Раз-
говарях с Реда Рабей и Тимур. 
Впечатленията ми бяха добри и 
подписах.

Кое беше най-различното и 
трудно нещо за теб тук в нача-
лото? 

Най-трудното нещо, разбира 
се, е да пристигнеш тук и да 
не разбираш езика. За щастие 

всички говорят английски и 
това направи адаптацията ми 
по-бърза.

Имаш ли си вече любимо място 
в Пловдив и любима храна?

Харесва ми да се разхождам в 
центъра на града, който е мно-
го хубав. Понякога се храня в 
Happy, който е недалеч от мяс-
тото, където живея, храната е 
чудесна.

Играл си във Франция и Ита-
лия в отбори като Рен, Дижон, 
Оксер и Верона. Как оценяваш 
българското първенство и бъл-
гарските футболисти?

Мисля, че първенството е на 
добро ниво, а има млади играчи 
с голям потенциал.

Кой е моментът от кариерата 
ти, от който пазиш най-добри 
спомени?

Едни от най-добрите ми споме-

ни са от първия ми мач в Серия 
А, когато играхме срещу Рома 
на Саллах, Жервиньо и Джеко. 
Стадионът беше пълен а атмос-
ферата – невероятна.

А кой е нападателят срещу ко-
гото ти е било най-трудно?

За мен Еден Азар е най-добрият 
играч срещу когото съм играл.

Според теб има ли нещо специ-
ално около Ботев и какво би ис-
кал да постигнеш с отбора?

Ботев е отбор с голяма история. 
Бих искал да спечеля трофей с 
Ботев, а и да се класираме от-
ново за Европейските клубни 
турнири.
А какви са интересите ти извън 
футбола и остава ли ти време 
за тях?

Интересите ми са свързани 
със семейството ми и се опит-
вам да прекарвам възможно 
най-много време с него.

НАШЕТО ИНТЕРВЮ

СУПРАЙЕН: БИХ ИСКАЛ ДА СПЕЧЕЛЯ ТРОФЕЙ С БОТЕВ
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ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ

Безумно съдийско решение бе 
взето в шестата сръбска лига 
през септември. По време на 
мача между Поповичи Връници 
и Аполон 2018 (2:1) голът на до-
макините в последната минута 
всъщност не бе признат - докато 
един фен не изважда мобилния 
си телефон. След кратка дискусия 
съдията най-накрая взе мобилния 
телефон в ръцете си и изгледа от-
хвърления гол във „видеозапи-
са“. Това продължи изненадващо 
кратко. Решението: Все пак голът 
е признат! 

Отново и отново чуваме феновете 
да зоват за VAR. Сцената от лига-
та, наречена шеговито „бетонна 
лига“ от създателя на видеото в 
Twitter, показва: Видео доказател-
ствата могат да бъдат полезни и 
на любителско ниво.

Но въпреки това решенията, взе-
мани от Video Assistent Referee 
(VAR), предизвикват дискусии 
сред заинтересованите страни 
и феновете с непривлекателна 
регулярност. Вероятно е само 
илюзия, че въведените преди 
пет години видеодоказателства 
действително направиха футбо-
ла по-справедлив. Източникът на 
грешки извън технологията е чо-
векът и е твърде човешко той да 
прави грешки - непогрешимостта 
би била напълно преувеличена 
претенция. 

А иначе видеодоказателствата 
във футбола - или по-точно „ви-

део асистент-съдията“ – вече са 
на пет години и една прогноза не 
се потвърди: Мнозина, които се 
противопоставяха на въвеждане-
то им, се опасяваха, че вече няма 
да ги има безбройните дискусии 
за грешни решения. А това ще на-
прави футбола по-скучен.

Що се отнася до разгорещените 
дискусии, случи се точно обра-
тното. Седмица след седмица се 
водят ожесточени спорове за сис-
темата, а всеки рефер, който зае-
ме място пред монитора на VAR, 
за да гледа мача с орлови очи, 
се смята за олицетворение на 
съвременник, който няма никак-
ва представа за футбола.
 
За разлика от всички онези, кои-
то седят удобно пред телевизо-
ра вкъщи или гледат на живо на 
стадиона и, разбира се, могат да 
преценят всичко „обективно“. 
Все пак истинатата е, че, от друга 
страна, съдиите и VAR трябва да 
вземат решения в изключително 
стресова ситуация поради цялата 
смесица от обстоятелства - и със 
сигурност спазват малко повече 
правила.

Разбира се, VAR предотврати 
грешни решения, дори много от 
тях. Разбира се, тази система не 
предотврати всички от тях, но ни-
кой досега не е твърдял това. В 
ретроспекция все още е учудва-
що колко много вродени дефекти 
имаше системата при въвеждане-
то ѝ, колко малко внимание беше 
отделено на някои от разпоредби-
те, въпреки че много комисии ра-
ботеха по тях от години.

Постоянно има грешни, или поне 
спорни решения, като това от на-
чалото на октомври, когато Ни-
колай Минков вкара гола за 1:1 
за Ботев в София. Измисленият 
фал срещу Цунами не бе видян в 
реално време и голът първона-

чално сякаш бе зачетен. Но след 
това последва VAR. Но едва ли 
има съмнение, че голът трябва-
ше да бъде зачетен. Това ни води 
до следващия проблем. От VAR 
се очаква да се намесва само в 
случай на явно грешни решения 
на съдията, които биха повлияли 
значително на по-нататъшния ход 
на играта. Всеки VAR очевидно 
тълкува това по много личен на-
чин.

Остава още една критична точка 
към видеодоказателствата: поня-
кога мъчително дългият процес 
на вземане на решение. В мача 
между  Майнц 05 и Фрайбург през 
април 2018 г. това стигна до край-
ност.

Съдията Гуидо Винкман беше 
надул свирката за почивката и 
играчите на Фрайбург вече бяха 
в съблекалнята, когато след кон-
султация с видео съдията Биби-
ана Щайнхаус реферът реши да 
отсъди дузпа за игра с ръка в 
полза на Майнц. Седем минути 
след сигнала за полувремето, в 
средата на почивката, Пабло Де 
Бласис реализира дузпа за 1:0. 
Това е първата дузпа в историята 
на Бундеслигата, отсъдена на по-
чивката. 

А иначе - какво би било, ако тази 
система я няма. Една футболна 

IN VAR WE DON’T TRUST
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Можете да подкрепите издаването на бюлетин Канарче или другите инициа-
тиви 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

продължение от стр. 1

вечер без VAR има нещо освобож-
даващо в себе си. Ако е отбелязан 
гол и нито съдията, нито неговият 
помощник имат възражения, то 
голът се зачита. Думата на съди-
ята има значение. Можете да раз-
читате на това, дори да е глупост. 
Знанието, че обжалване (чрез 
видеоасистент рефера) липсва, 
а решението влиза незабавното 
в действие,  е благословия. Не е 
необходимо да чакате цели мину-
ти на несигурност, за да видите 
дали някой от асистент-рефери-
те внезапно не повдигне рамене, 

които да доведат до допълнител-
ни минутни проверки - и до ново 
решение, което може да се окаже 
фундаментално погрешно.

Но дори и след пет години работа 
на VAR смисълът или безсмисли-
ето на видеосъдията все още се 
обсъжда, не по-малко отколкото 
в първия ден от въвеждането му 
в експлоатация. Причината за 
това се крие в хроничната погре-
шност на предполагаемо непогре-
шимата система. А ние, феновете 
на Ботев, можем да си спомним 

поне за три-четири сериозни слу-
чая, при които сътрудничеството 
между съдиите на терена и теле-
съдиите не проработи през този 
сезон – и то все в наша вреда. In 
VAR we don’t trust.

ние на събитието „Нощ на ангели-
те“. Над 80 ресторанта и търгов-
ски обекта в града и областта се 
включиха, като дариха процент от 
оборота си. През тази година фон-
дацията подкрепя 5 каузи, подпо-
магайки борбата на Кармен, Веси, 
Иван, Даниел и Калин. Въпреки ло-
шото време бе събрана сумата от 
55 000 лв, която ще бъде разпре-
делена по равно за всяка една от 
петте каузи.

От 2022 година „Нощ на ангелите“ 
си партнира и с „Капана фест“ с 
благотворителна шатра на орга-
низираните базари. На летния ба-

зар бе подкрепена кампанията на 
28 годишния Петър Крачев, който 
имаше нужда от спешна бъбречна 
трансплантация. За щастие отно-
во имаме щастлива развръзка и 
трансплантацията на Петър пре-
мина успешно.

На последния „Есенен базар Капа-
на“ отново имаше разположен бла-
готворителен щанд на фондация 
„Нощ на ангелите“, като за чети-
рите дни бяха събрани малко над 
10 000 лв, с които отново ще под-
помогнем петте каузи на Кармен, 
Веси, Иван, Даниел и Калин.

Може да подкрепите “Нощ на ан-
гелите” освен с участие в някоя от 
многобройните ни инициативи и 
чрез дарение на следната банкова 
сметка :

BG43UNCR70001524538790
Уникредит Булбанк

Титуляр: Фондация Нощ на Анге-
лите

Повече информация за фондация-
та и нейните инициативи може да 
намерите на фейсбук страницата:

https://www.facebook.com/
angelsnight.bg


