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Световните първенства се 
провеждат от 1930 година 
на всеки 4 години, с два 
пропуска – през 1942 и 

1946 година заради Втората све-
товна война. Отборът на Франция 
е настоящият световен шампион 
и петлите не крият амбициите си 
да станат едва третият шампион, 
защитил титлата си, след  Италия 
през 1938 и Бразилия през 1962. 
Пречка за осъщест-
вяването на планове-
те на петлите обаче 
може да се окаже го-
лемият брой контузе-
ни основни футболи-
сти преди началото 
на шампионата, като 
най-големият липс-
ващ, разбира се, е но-
сителят на Златната 
топка за тази година 
Карим Бензема.

Контузени футбо-
листи и от останалите отбори не 
липсват, като една от причините 
за това е твърде нетипичното вре-
ме за провеждане на шампиона-
та – за пръв път през ноември и 
декември - в разгара на големите 
футболни първенства по света.

В историята на Световните пър-
венства едва 8 държави са три-
умфирали с купата – Бразилия – 
5 пъти, Германия и Италия – по 4 
пъти, Аржентина, Франция и Уруг-
вай – по 2 пъти и Англия и Испа-
ния по 1 път (англичаните, макар 
и с нередовен гол на финала през 
1966 г.).

На настоящото първенство оби-
чайните заподозрени са отново 
познатите големи футболни сили, 
като никой не очаква сериозна 
изненада, що се отнася до шампи-
она. 

За съжаление, за пореден път бъл-
гарският национален отбор про-
пуска Световното първенство по 
футбол. През последните години 

нашите футболисти се примириха 
с ролята на телевизионни зрители 
по време на големите футболни фо-
руми. Ако това може да е някакво 
успокоение -  и други, далеч по-ти-
тулувани отбори от нас, пропускат 
първенството в Катар. Определено 
най-голямата липса е отборът на 
Италия. Адзурите, които са дейст-
ващият Европейски шампион, се 
препънаха в квалификациите и 
шокиращо за мнозина не успяха 
да се класират за Световното пър-
венство. Задължително трябва да 
отбележим, че основен принос за 
това има и бившият футболист на 
канарчетата Атанас Илиев, който 

отбеляза гол за равенството ни 
срещу Италия насред Флоренция.

Като стана дума за канарчета, 
отново ще припомним, че до мо-
мента има 6 футболисти, които са 
играли на световни първенства 
като играчи на Ботев. Това са: Ге-
орги Аспарухов, Динко Дермен-
джиев, Видин Апостолов, Георги 
Попов, Атанас Пашев и Костадин 

Костадинов, като 
Чико дори отбелязва 
гол на първенството 
в Мексико през 1970 
г., след феноменална 
комбинация при пряк 
свободен удар.

Настоящото Светов-
но първенство в Ка-
тар определено ще 
е извън стандарта. 
Не само заради нео-
бичайното време на 
провеждането му, но 

и поради редицата скандали, свър-
зани с избора на домакин. Много 
от феновете останаха крайно оза-
дачени и дори възмутени от този 
избор, но затова пък други хора за-
богатяха значително покрай него. 
Бойкотите и различните форми на 
протест със сигурност ще съпът-
стват целия шампионат. 

Въпреки всички скандали около 
турнира и сложната политиче-
ска обстановка в света в момен-
та футболните фенове все пак 
се надяват на едно вълнуващо и 
запомнящо се Световно първен-
ство, дори и нетипично.

СВЕТЪТ ОТНОВО Е ФУТБОЛ
НА 20 НОЕМВРИ СТАРТИРА 22-РОТО СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО 

ФУТБОЛ – ТОЗИ ПЪТ В КАТАР
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ИЛИЯН КАРАДЖОВ: ВЯРВАМ, ЧЕ ЩЕ 
ВИДЯ БОТЕВ С ШАМПИОНСКАТА ТИТЛА!
Ботевистите в Пловдив са като песъчинките на плажа. В 
София в последно време също има твърде много жъл-
то-черни фенове, с някои от които вече сме ви срещали 
на страниците на бюлетин „Канарче“. Има обаче и огромна 
група ботевисти, пръснати по целия свят. В този брой ще ви 
запознаем с един от тях.

Илиян Караджов е роден в Пловдив през 1970 г., където е 
завършил ЕСПУ „Лиляна Димитрова“. Напуска обаче града 
под тепетата когато е на 18 – първо казарма, после след-
ване в Софийския университет - физика, работа и живот в 
Париж, Брюксел, а през последните 4 години – в Дъблин. 
Има над 25 години професионален опит в ИТ сферата. 
Женен с дете. Активен член на Сдружение ПФК Ботев.

ТОВА СМЕ НИЕ

От доста време не живееш в 
Пловдив, но въпреки това си 
заклет ботевист. На какво се 
дължи тази силна любов и как 
я поддържаш?

Има неща, които са в нас и не 
се замисляме за тях в ежедне-
вието ни, неща, без които няма 
да сме ние. Поглеждайки назад 
осъзнавам, че това, което съм 
днес, е формирано отчасти от 
Ботев, като тук включвам всич-
ко около отбора: обсъжданията 
в семейството, между прияте-
ли, в училище, трепета преди 
мач, емоцията на трибуните по 
време и след мача … За някой 
може да звучи странно, но Ко-
лежа наистина бе колеж за мен 
и навярно за хиляди други. 34 
години изминаха, откакто не 
живея в Пловдив, 15 от тях съм 
прекарал в чужбина, но вина-
ги съм възприемал себе си за 
пловдивчанин, ботевист и бъл-
гарин. Това е един вид моята 
лична Света троица.

Кой те запали по футбола и по 
магията на Ботев? Спомняш ли 

си първите мачове на които си 
присъствал?

Фамилията ми е с Ботев от ос-
новаването му. Дядо ми, Бог 
да го прости, избягва със ро-
дителите си от Вардарска 
Македония след погрома на 
Илинденско-Преображенското 
въстание и се заселва в Кичук 
Париж. Беше голям чешит и 
редовно се събираха с негови 
набори в градската, за да „раз-
искват“ пловдивския футбол. 
През първите години от съзна-
телния ми живот цялото семей-
ство в студ, дъжд, пек играе ли 
Ботев - бяхме на Колежа и ся-
дахме до „професорите“ вдясно 
от централната трибуна. Не си 
спомням първите си мачове, но 
помня първия, на който отидох 
сам. Малко в повече ми идваха 
разискванията в този известен 
с претенциозните си фенове 
сектор и директно в агитката. 
Бихме ЦСКА с 3:1.

А кой за теб е най-емоционал-
ният момент, свързан с жъл-
то-черния отбор?

Много са. Всеки мач на Ботев е 
емоционално преживяване за 
мен. Когато Левски легнаха на 
Берое и не станахме шампиони, 
се чувствах сякаш 4-та нацио-
нална катастрофа е сполетяла 
България. В другата крайност 
бе победата ни във финала за 
купата срещу Лудогорец. След 
като присъствах на два загубе-
ни финала срещу Левски и Локо 
Сф, имах странно вътрешно 
предчувствие, че това ще е на-
шият ден. Купих си билет за са-
молета и изживях щастието да 
видя как купата е жълто-черна. 
Надявам се да видя Ботев и с 
шампионската титла. По-точно 
казано -  вярвам, че ще видя Бо-
тев с шампионската титла.

Кой е любимият ти наш футбо-
лист и защо?

Няма как да е само един. Ботев 
е красота в движение. Помня 
контраатаките на отбора от 80-
те с разгръщането на Пашев и 
Костадинов по крилата, включ-
ванията на Пачев отляво. Антим 
и Бо Хвойнев – страшилища в 
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наказателното на противника. 
Финеса и пасовете на Зехтин-
ски. Отдадеността на Симов. 
Странната гениалност на Геца-
та. Лекотата на отиграване на 
Бакалов. Стожерите Младенов 
и Раков. Блангев – истински ве-
ликан и чешит… След тях след-
ват толкова много до наши дни. 

Какво би разказал за себе си, 
къде живееш в момента и с 
какво се занимаваш?

В момента съм в Дъблин и се 
специализирам в областта на 
киберсигурността. Независимо 
от многото години, прекарани 
в чужбина, идеята за емигрант-
ство ми е чужда и планирам 
лятото да се върна в България. 
За много хора може да е стран-
но, но такъв ми е животът - 3-4 
години в чужбина, после 2-3 в 
България, пак в чужбина, пак 
България. Поне понаучих ези-
ци, ако не друго.

Имаш ли някакво хоби или лю-
бимо занимание извън футбо-
ла?

Фен съм на научната фантас-
тика и фентъзи. За мой късмет 
страните, в които съм живял,  
разполагат с много добре раз-
вита система от библиотеки с 
огромен книжен фонд. В по-
следно време се измързелих и 
консумирам директно от Netflix  

и Amazon Prime Video…

Какво те накара да станеш член 
на Сдружение ПФК Ботев?

Не ми е за пръв път да участ-
вам в организация с нестопан-
ска цел. Конкретно за Сдруже-
ние ПФК Ботев реших, когато 
трябваше да се спаси клуба от 
фалит. Ботев бе в опасност и 
бе нормално да откликна на 
призива за помощ. Учудва ме 
фактът, че толкова много хора 
го направиха, но след това мал-
цина от тях станаха членове на 
Сдружението, а то носи същ-
ността на Ботев.

Според теб какво е неговото 
бъдеще и в какви инициативи 
трябва да се фокусира Сдру-
жението?

Има закон за ентропията (или 
опростено казано безпорядъ-
ка), който гласи, че една в сис-
тема, оставена сама на себе 
си, безпорядъкът се увеличава 
с времето. Сдружението е но-
сител на същността на Ботев и 
ако не полагаме целенасочени 
и непрестанни усилия, то Ботев 
ще залинее и ще се превърне 
първо в сянка на себе си, а след 
това постепенно ще се разпа-
дне и ще последва съдбата на 
Спартак Пловдив например.

В Устава ни точно и ясно е из-
броено какви са целите пред 
него. С предаване 99% от ак-
циите на клуба на г-н Антон 
Зингаревич тежестта от из-
държането на клуба се махна 
от нашите плещи. Искрено се 
надявам усилията на мажо-
ритарния собственик в скоро 
време да доведат до по-добри 
спортно-технически и финансо-
ви резултати, които да развър-
тят марката Ботев на по-високи 
обороти. 

Паралелно с това смятам, че е 
време в Сдружението внима-
телно да прегледаме вътреш-
ния си устав и да отделим сфе-
рите, в които имаме ресурс и 
експертиза за целенасочена 
планирана дейност, без да на-
кърняваме по какъвто и начин 
интереса на мажоритарния 
собственик, а напротив -  да 
действаме в съгласие и то там, 
където сме по-добре ситуира-
ни.

Каква е мечтата ти за Ботев 
Пловдив?

Колежа, приличащ на гнездо, 
всички трибуни - облени в свет-
лина от козирката, покриваща 
всички сектори. 18 000 пеещи 
бултраси. Ботев Пловдив – 
шампион на България.

FUN CORNER
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ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ

Нещо ще липсва на ма-
сите на Lotta, когато 
Нидерландия ще играе 
със Сенегал на Светов-

ното първенство след почти 
две седмици. Чувствата от Све-
товната купа, като например 
съчувствието към африкански-
те аутсайдери, са също толкова 
близки в тази футболна кръчма, 
колкото и възхищението от кул-
тивираната игра на холандците. 
В единия ъгъл има списания 
Kicker, навсякъде има стике-
ри на някакви фен-активисти, 
през сезона привържениците 
на „Санкт Паули“ се събират 
тук, за да страдат с клуба на 
сърцето си в изгнание в Кьолн. 
Показват се и мачовете на фут-
болния клуб, вечерите има му-
зикална програма, а в минало-
то Световното бе празнувано 
тук като културно събитие на 
срещи със себеподобни и кос-
мополитизъм.
Когато обаче започне Монди-
алът в Катар, екраните ще ос-
танат черни и ще се предлага 
„приятна програма, контрасти-
раща на неописуемото светов-
но първенство“, както пише в 
листовка: ще има четения, фут-
болна викторина в кръчмата 
или турнир по дартс, включи-
телно кратка лекция, озаглаве-
на „Не съм виждал роби тук”, 
която препраща към изказване 

на Франц Бекенбауер от 2013 г. 
Lotta е една от десетките 
кръчми в Германия, които са 
решили да не излъчват мачо-
ве и да се присъединят - поня-
кога с алтернативна програма, 
понякога без - към съпротива-
та, която става все по-видима: 
Boycott-Qatar 2022. Транспа-
ранти с този лозунг, на които Q 
е изобразено под формата на 
желязна топка с верига, какви-
то са били слагани на глезените 
на затворниците в предишните 
векове, в момента редовно се 
появяват на фенските трибуни 
на мачовете от Бундеслигата.
„Искаме публично да изразим 
гнева и протеста си по изобре-
тателни и разнообразни начи-
ни”, се казва в брошура на акти-
вистите, които сами са изумени 
от това колко голямо е станало 
движението им. „Ако бях пред-
полагал какво ще се случи, щях 
да кажа: трябва да наемем 
двама служители на пълен ра-
ботен ден за това”, казва пред 
FAZ Дитрих Шулце-Мармелинг, 
който е един от инициаторите 
на протеста.
Шулце-Мармелинг пише кни-
ги за спорта и подобно на своя 
колега Бернд-М. Бейер, е тясно 
свързан с издателството Die 

Werkstatt. В някакъв момент 
по време на пандемията два-
мата си казали: „Човече, това 
нещо е все по-близо, трябва да 
направим нещо”, разказва Шул-
це-Мармелинг. В рамките на по-
ловин час графичните дизайне-
ри на издателството създават 
логото на кампанията, „между-
временно продадохме 250 ба-
нера, 150 000 стикера и всеки 
ден получаваме молби от хора, 
които искат да използват наши 
материали“, казва авторът на 
различни книги за футбола.

Има съвпадения с Fridays for 
Future (младежите еко проте-
сти, свързани с Грета Тунберг), 
протестантската младеж в Ба-
вария също участва, а пивовар 
от Нюрнберг иска да покаже 
отношение, като залепи логото 
на движението за бойкот върху 
бутилките с бира през ноември 
и декември. А четвъртодивизи-
онният Хесен Касел, изпълнен 
със самоирония, обяви, че няма 
да освободи нито един свой иг-
рач за турнира. Другите клубо-
ве са призовани да последват 
този пример.

Междувременно инициатива-
та се превърна в своеобразен 

СИЛАТА НА ЧЕРНИЯ ЕКРАН
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чадър за акции, провеждани 
в цяла Германия, за да се при-
влече вниманието към несигур-
ното положение с правата на 
човека, експлоатационните и 
животозастрашаващи условия, 
при които са построени стади-
оните, и корумпираното чинов-
ничество. Шулце-Мармелинг 
отдавна е „изгубил представа 
за мащаба на движението”, 
както сам казва.

В деня на последния мач от Бун-
деслигата преди Световното 
първенство по футбол на стади-
оните в цяла Германяи се пла-
нират координирани протести, 
провеждат се арт акции, диску-
сии, а в училищата в часовете 
по история изведнъж се загово-
ри за популярните сред млади-
те хора фланелки на ФК Байерн 
и Пари Сен Жермен, на които се 
рекламира държавната авио-
компания на домакина на Све-
товното първенство. Нароиха 
се и безброй инициативи с ху-
бави имена като “Back2Bolzen”, 
“Kultur kickt Katar”, “Kicken statt 
Gucken” или “Nicht unsere WM”, 
като активистите не искат да 
бъдат възприемани като нару-
шители на веселието.

На пръв поглед Boycott-Qatar 
звучи така, сякаш всички, кои-
то пуснат телевизора, за да се 
забавляват с вълнуващия тур-
нир, който ще доведе до също 
толкова вълнуващи истории, 

колкото и предишните светов-
ни първенства, трябва да имат 
гузна съвест. Аз вече мечтая 
за забележим спад в гледае-
мостта, казва Сузане Франкен 
от инициативата Back to Bolzen 
в Гелзенкирхен, но „не ставало 
дума за морално тричане”. Спо-
ред нея намерението е по-скоро 
да се създаде съпротива срещу 
определени събития, които ще 
продължат и след Световното.

В края на краищата тъмни-
те страни на футбола няма да 
изчезнат, когато се определи 
новият световен шампион, а 
европейската футболна общ-
ност очаква Европейското пър-
венство през 2024 г. в Герма-
ния, което вероятно ще бъде 
организирано като устойчиво 
и образцово в категориите на 
веселието, толерантността и 
космополитизма.

„Саудитска Арабия вече се 
спряга за възможен домакин 
на Световното първенство по 
футбол през 2030 г.”, казва Да-
рио Минден от фенския али-
анс Unsere Kurve и добавя, че 
може да се предвиди, че отно-
шенията с Китай ще стават все 
по-трудни. Въпреки това все 
още имало голям интерес към 
сътрудничество с китайците в 
областта на комерсиалния фут-
бол. „Разбира се, това е голяма 
тема, но точно с такава трябва 
да се заемем”, казва Минден, а 
Сузане Франке вече е изумена 
колко далеч стига протестът.

„Никога не съм се сблъсквала с 
толкова разнороден пейзаж от 
участници, обединени в такава 
мрежа”, казва Франке, чийто 
проект Back2Bolzen подкрепя и 
координира дейностите по бой-
кот. Тук се срещат организации 
като фондация „Роза Люксем-
бург”, фенклубове на големи и 

малки сдружения, оператори 
на кина, музиканти, активисти 
за устойчиво развитие и мно-
го други. Християнската ини-
циатива „Ромеро” например 
свързва съпротивата в Катар 
с протеста си срещу често не-
достойните условия на труд, 
при които спортната индустрия 
произвежда много от проду-
ктите си в страните от Третия 
свят. „Разкриваме нечестната 
игра на мощната тройна верига: 
Adidas, Nike и Puma”, се казва на 
началната страница на Romero.

Може и да не е масово движе-
ние и повечето фенски орга-
низации извън Германия да са 
по-безкритични, но тъй като все 
повече национални асоциации, 
играчи и политици заемат ясна 
позиция, натискът е толкова 
голям, че катарците започват 
да се опасяват, че имиджът им 
може да претърпи трайни щети 
от това Световно първенство.

Държавният глава Тамим бин 
Хамад Ал Тани се оплака преди 
седмица от „безпрецедентна 
кампания”, каквато не е била 
провеждана срещу никой друг 
домакин на Световно първен-
ство в историята, която „дос-
тига ниво на жестокост, което 
за съжаление повдига много 
въпроси относно истинските 
причини и мотиви на тази кам-
пания”. Това е интересна гледна 
точка. Вероятно е да предиз-
виква спорове и в кръчмите на 
Кьолн.
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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

„Тоско Бозаджийки“! „Тоско Бо-
заджийки“! „Не ще умре, не ще 
умре…“. Точно в 12 часа на 26 но-
ември за трета поредна година 
в небето над Пловдив прозвуча-
ха песните в прослава на леген-
дарния фен на Ботев, а бултра-
сите отдадоха нужната почит 
на незабравимия Тоско Бозад-
жийски. „Жълто-черният“ при-
върженик обедини всички, сто-
ящи зад каузата Ботев, както го 
правеше и приживе, а феновете 
с мощни песни, но този път без 
факли, скандираха името му.
 
Третото годишно издание на 
бултрас футболния турнир в 
памет на Бозаджийски, който 
тази година трябваше да навър-
ши 30 години, се състоя в зала 
„Артим Арена“. Участие взеха 
32 отбора, а победителят в по-
следните две години – отборът 
на „Любекс“, тази година не взе 
участие в надпреварата. 

Организаторите на турнира от-
ново се бяха погрижили орга-
низацията да бъде на много 
високо ниво. Победата бе из-
воювана от новосформирания 
отбор на „Невър Фолд“, който 

се наложи на финала над „Яв-
лена“. С бронзовите медали се 
окичиха момчетата от Bultras 
Company. Именно те отстраниха 
на осминафинала „Сдружение 
ПФК Ботев Пловдив“, който как-
то и миналата година премина 
във втория кръг след зрелищен 
обрат и победа с 2 на 1 над Faith 
and Fight. 

След края на турнира пък стана 
ясно, че домакините от „Атрим 
Арена“ дариха сумата за наем 
на игрищата за благотворител-
ност.
 
28-годишният пловдивчанин 
Тоско Бозаджийски почина 
през 2020 г., след като беше 
пребит от група привърженици 

МНОГО ЕМОЦИИ И НА ТРЕТИЯ ТУРНИР 
В ПАМЕТ НА ТОСКО БОЗАДЖИЙСКИ

НАШИТЕ ИНИЦИАТИВИ

на местния клуб ПАОК, а после 
прегазен от автомобил. Жертва-
та и още двама негови българ-
ски приятели били атакувани на 
5 януари 2020 г. от около 15-20 
фенове на ПАОК, въоръжени с 
прътове. Българите били пре-
бити, а по време на побоя Тоско 
Бозаджийски се озовал на ули-
цата и бил прегазен от колата.

От тогава феновете на Ботев 
почитат своя събрат с различ-
ни инициативи няколко пъти 
годишно, а кулминацията е 
именно ежегодният футболен 
турнир. 

Тазгодишните победители по-
дариха спечелената купа на ба-
щата на Тоско.


