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Вечерта след големия про-
тест се събудих посред 
нощ, облян в сълзи. Беше 
2:30 часа и след това не 

успях да заспя отново. Защо се 
бях събудил, при това плачещ? 
Сънувах, че с баща ми (лека му 
пръст) сме заедно на Колежа – 
там, където сядахме с него, ко-
гато бях малък. На Север, някъде 
под таблото – онова грозноватото. 
Живеехме (и още сме там) до Во-
енна болница, комшия ни е Даска-
ла – известен ботевист, всъщност 
университетски преподавател. До 
стадиона стигахме по „Богомил“, 
следвайки дългата лъкатушеща 
жълта тълпа. Вече вътре разгъ-
вахме стари вестници, сядахме 
на старите бакелитени и тук-та-
ме порутени седалки, а понякога 
дори люпехме семки. Традиция-
та повеляваше баща ми да носи 
портативно транзисторче, защо-
то слушахме „Спорт и музика“ по 
„Хоризонт“ – трябваше да следим 
и другите мачове. 

Рядко сънувам баща си. Не знам 
защо се появи точно сега и точно 
в такъв сън – дали беше заради 
вълнението около протеста 
и откриващата ми реч пред 
събралото се мнозинство, дали 
защото в последните седмици 
само Колежа ми е в съзнанието… 
Баща ми Чавдар си отиде в 

годината и на датата, в която рухна 
КТБ. Майка ми често на шега казва, 
че ме е научил на едно нещо - и то 
е да обичам Ботев. И да - той също 
е от онези, които не доживяха 
връщането ни в нашия дом. Като 
мнозина други привърженици, 
общественици и клубни легенди. 

Но това вече не бива да 
продължава. И през тази 
седмица всички ние, ботевисти и 
пловдивчани, направихме малка, 

но и същевременно важна и 
голяма крачка към постигането 
на тази цел. Защото показахме, че 
въпреки деветгодишното изгнание 
ботевизмът е по-жив от всякога.  

И така - хиляди жълто-черни 
крачиха в прохладния първи ден на 
февруари от символичното начало 
на протеста  - пл. „Съединение“, 
до кметството на града, където 
заявиха, че ПОВЕЧЕ ТАКА НЕ 
МОЖЕ! 

ЕДНА МАЛКА КРАЧКА ЗА БОТЕВИСТА, 
ЕДИН ГОЛЯМ СКОК ЗА БОТЕВИЗМА

НАШИЯТ ДОМ

Предвид важността и 
актуалността на темата за 
реконструкцията на стадион 
„Христо Ботев“ от този 
брой даваме старта на нова 
рубрика – „НАШИЯТ ДОМ“. 
В нея ще представяме 
редовно новини, анализи, 
коментари и интервюта за 
нашата мечта – Колежа.Кадри от откриването на стадион "Христо Ботев" - 1961 година

От Бойчо Попов
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Събитието, което не бе свързано 
с настояване за допълнителни 
средства или каквито и да е 
политически искания, бе открито 
с националния химн и кратко 
излагане на целите на събралото 
се множество. „Днес всички ние 
сме се събрали тук, за да защитим 
една наша мечта - да защитим 
Колежа. След малко ще тръгнем 
на поход до общината, за да 
кажем символично на тези, които 
трябва да ни представляват там, 
че повече така не може! Вчера 
разпространихме клип, в който 
ботевисти от 3 поколения разказаха 
за спомените си от стадиона край 
бирената и за надеждите, че 
отново ще се върнат там. Видеото 
бе затрогващо - видяхме болката 
в очите на тези хора, почувствахме 
я в начина, по който говориха. И 
докато всички тези хора все още 
таят надежда, че ще стъпят на 
Колежа, нека не забравяме  онези 
мнозина от нас, които не успяха 
да доживеят връщането си на 
стадиона. Не бива да позволяваме 
това да продължава! Нека 
кажем какво искаме – ИСКАМЕ 
СИ КОЛЕЖА“, казах в началото. 
Вълнувах се, признавам, гласът 
ми не беше съвсем уверен и на 
моменти дори трепереше. 

А председателят на Сдружението 
Борис Гиздаков неколкократно 
поясни, че този протест не е за 
пари и не е свързан с искане на 
допълнителни публични средства, 
нито пък има политически мотиви. 

„Изминаха  точно малко повече 
от девет мъчителни години, 
през които не сме в нашия дом! 
Девет мъчителни години, които 
поставиха любовта ни към Ботев и 
вярата ни в бъдещето на любимия 
ни клуб пред едно от най-сериозни 
изпитания в историята му, защото 
без стадион клубът ни би бил 
обречен! Девет мъчителни  години, 
през които се наслушахме на  
купища най-различни обещания 
и  на  откровени лъжи! Девет 
мъчителни години, които ни 
принудиха да поведем борба, за 
да имаме отново своя дом! Борба, 

която трябва да водим, за да 
имаме хубав и  модерен стадион, 
на който да водим децата си и на  
който искрата на ботевизма да  
разпалва и поддържа страстта на 
хиляди от нас“, каза от своя страна 
Николай Илиев, член на Сдружение 
„ПФК Ботев Пловдив“. И припомни 
накратко хронологията на 
изминалите девет години, в които 
„канарчетата“ сме бездомни. 

„Има ли още някой, който се 
съмнява, че тези в тази сграда 
отзад ни лъжат. Ние вече няма 
да ги оставим да си правят своите 
схеми“, каза от своя страна Георги 
Абаджиев от Бултрас. 
„Голяма част от младежите не са 
стъпвали на Колежа и наш дълг е 
не просто да го направят, а дори 
да израстват на него“, добави още 
Абаджиев. 

Като впрочем моите две 
племеннички – на 12 и на 18 
години. И двете не са стъпвали 
на Колежа, но и двете ме питат 
дали ще ги водя, когато стадионът 
най-сетне стане. А вуйчо им през 
няколко месеца си обещава да им 
купи карти, когато дойде времето. 

„Всеки помни първия си миг, 
първото стъпване на стадиона. Не 
всеки помни съперника, играчите 
и резултата, но в съзнанието му 
се запечатва емоцията, енергията 
на публиката. Онзи огън, който 

те запалва и който сме длъжни 
да поддържаме“, каза още 
Абаджиев. Ах, да - точно това ме 
събуди със сълзи в очите през тази 
нощ – споменът от тази емоция и 
енергия. 

А всъщност протестът ни бе само 
една от поредните крачки към 
постигането на целта. Но не и 
последната. Предстои следващата 
– на 9-и февруари, когато се очаква 
Общинският съвет да гласува още 
средства за стадиона. Тогава 
трябва отново да припомним на 
гласуващите там, че представляват 
всички нас. 

Сигурно всеки от вас има подобни 
истории като моята. Но не бива 
да допускаме още наши братя 
и сестри да си отидат, преди да 
се върнат „у дома“. Да, отдавна 
отмина времето за разговори и 
молби, дойде време за крайни 
и отчаяни действия. За нас тази 
борба е борба на живот и смърт. 
Защото, нека сме наясно - 
бъдещите поколения едва ли ще 
ни простят, ако не се преборим 
Колежа да го бъде такъв, какъвто 
трябва да бъде. За нас няма 
място за отстъпление. Бог с нам 
и „Колежа или Смърт“ – в името 
на баща ми Чавдар, на легендата 
ни Чико, на Челси, на Тоско, на 
Данчо… Тази седмица направихме 
малка крачка за ботевиста, но 
един голям скок за ботевизма.
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ФИЛИПОВ: НАЙ-ГОЛЯМАТА СИЛА НА БОТЕВ 
В МОМЕНТА СА МЛАДИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛИ

Филип Филипов е но-
вият тим мениджър 
на Ботев (Пловдив). 
34-годишният защит-

ник доскоро бе част от отбо-
ра на „канарчетата”, спечелил 
бронзовите медали и участие 
в Лига на конференциите. Юно-
шата на "Академия Литекс" е 
част от Ботев от 2013 година 
с кратко прекъсване, в което 
бе част от гръцкия Етникос. С 
жълто-черния екип Филипов 
има малко под 200 мача.

Г-н Филипов, това е първият 
Ви сезон след прекратяване 
на състезателната кариера. 
Свикнахте ли вече с новата 
позиция извън терена?

Здравейте на Вас и на Вашите 
читатели. Измина вече над 
половин година, откакто получих 
предложението на клуба, който 
обичам, което за мен е голяма чест 
и отговорност – да работя тук. Бих 
желал да използвам момента и 
да изкажа благодарността си към 
всеки човек, който е бил свързан с 
мен по пътя ми до сега, през цялата 
ми футболна кариера продължила 
над 24 години, от които 15 години 
в професионалния футбол. На 
всеки един треньор, съотборник, 
доктор, физиотерапевт, 
домакин, работник. За мен беше 
удоволствие да работя и делим 
една съблекалня, споделяйки 
всички тези емоции благодарение 
на футбола. Благодаря на цялото 
ръководство за гласуваното 
доверие, в частност и на г-н 
Валентич, предлагайки ми пост 
в клуба. За мен това означава 
много. Ще работя със същия 
професионализъм и отговорност, 
както до сега. Няма да ви 
разочаровам. Смятам, че свикнах. 

В началото беше доста трудно. 
Когато правиш нещо, което обичаш 
през целия си съзнателен живот, 
и идва моментът за промяна, е 
шокиращо. Без помощта на всеки 
един от клубния офис нямаше да 
мога да се справя. Започвам от 
дамите : Таня Чалъкова, Гергана 
Грозева, Надежда Ничева, 
Анна Теллиева, Лин Шадфан, 
продължавайки през Герман 
Чистяков, Асен Караславов и 
специално Тодор Благов, който ми 
даде старта. Благодаря ви.

Бихте ли разказали по-подробно 
за настоящите си функции и 
задължения?

Заемам позицията на тийм 
мениджър, като имам следните 
задължения: отговорност за 
комуникация на първия отбор с 
офиса на клуба, координиране на 
логистиката на тренировъчния 
процес на отбора по време 
на състезателен период или 
подготвителни
лагери, планиране и организиране 
на отборни пътувания, инспекции 
на хотели и резервации за 
гостуване и тренировъчни лагери, 
контрол върху документите на 
играчите и треньорите, съдействие 

при откриване на банкови сметки, 
гарантиране, че играчи и треньори 
спазват вътрешния правилник на 
клуба и правилата по време на 
мачове, регистрация на играчи 
и треньори, отговорност за 
сътрудничество и комуникация 
с работниците за поддръжка на 
футболните игрища, организация 
и отговорност за интервюта на 
играчи и треньори, изготвяне на 
списъци, представяне на клуба 
и отбора на официални събития, 
разрешаване на битови проблеми.

Кое е най-голямото 
предизвикателство за Вас в 
новата роля?

Предизвикателство е, че си 
отговорен за целия отбор, с всяко 
едно отделно звено, свързано с 
него - треньори, играчи, щаб, кухня, 
работници. Както и всекидневната 
ангажираност, динамика и 
отговорност при взимането на 
решения. А целта ми е да направя 
така, че всички те да са доволни 
от резултата, като приоритет са, 
разбира се, футболистите.

А как Ви приемат момчетата от 
отбора, с които доскоро бяхте 
съотборници?

Смятам, че ме приемат добре. 
Отношението ми към тях е 
професионално, но в същото време 
изпитвам и сантименти към тях. 
Надявам се те да са доволни от 
това, което върша, понеже тяхното 
мнение е много важно за мен.

Каква е атмосферата в 
съблекалнята след тежкия и не 
особено успешен полусезон?

Винаги когато отборът не върви, 
е нормално атмосферата да не 
е същата, както когато отборът 

НАШЕТО ИНТЕРВЮ
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е в подем. В момента всички 
са много мотивирани след 
идването на новия треньор Бруно 
Балтазар и неговия щаб. Трудят 
се всекидневно и са готови да 
покажат, че имат качества и 
възможност да постигнат по-
добра позиция в шампионата.

Къде смятате, че е най-голямата 
сила на този отбор и какви са 
според Вас реалистичните цели за 
края на шампионата?

Смятам, че най-голямата сила в 
момента са младите състезатели, 
които имат качества и
потенциал и с помощта на по-
опитните в отбора ще заиграят 
така, че след кратко време ще могат 
да доминират над почти всички 
отбори в лигата. Реалистични цели 
- ще разберем скоро.

Имате 175 мача за Ботев Пловдив, 
а това е внушително число. Как се 
стигна до идването Ви в Ботев и 
кои от всички тези мачове са най-
важни и незабравими за Вас? 

Всъщност имам 187 мача за 
Ботев Пловдив и 11 мача за 
втория отбор в “Б” група – общо 
198 мача. Това ми носи истинска 
гордост. Бях състезател на Славия, 

когато през 2013 година получих 
обаждане първо от Йордан 
Петков, тогавашен помощник 
треньор на белите. Каза ми, че 
от Ботев се интересуват от мен и 
последва разговор със Станимир 
Стоилов. Бях изключително 
поласкан от интереса на Ботев 
към мен. Още докато разговарях 
с г-н Стоилов, знаех вече къде ще 
продължа кариерата си. За мен 
той и Любослав Пенев са най-
добрите български треньори, с 
които съм работил. Най-пресни 
са ми моментите от последното 
ми първенство, достигайки 
бронзовите медали за първи път 
от 1995 година. Всеки един мач за 
мен е привилегия и беше щастие 
и гордост, независимо дали беше 
официален мач, приятелска среща, 
та дори и тренировка. За мен беше 
чест да нося и защитавам името и 
емблемата на клуба.

От спортно семейство сте, как се 
насочихте към футбола? Спомняте 
ли си някоя интересна история 
свързана с първите ви стъпки?

Да, така е. Цялото семейство 
сме спортисти, дори и синът 
ми започна тренировки във 
футболното училище на Ботев. Бог 
да ги прости дядо ми, баща ми и 
чичо ми бяха спортисти. Чичо ми 
Венцислав Филипов е бил един 
от водещите голмайстори на 
тогавашния отбор в Ловеч - Лекс. 

Любовта към спорта наследих от 
баща ми, който беше хандбалист. 
А през 1991 година бива избран 
за голмайстор на Балканите. Аз и 
брат ми израснахме в хандбалната 
зала, футболните игрища, училища 
и улици, където ритахме топка 
през целия ден от сутрин до вечер. 
На 8-годишна възраст започнах да 
тренирам хандбал, но на 10 години 
казах на баща ми, че искам да 
ме запише да спортувам футбол. 
Тук е момента да благодаря на 
моите родители за всичко, което 
са направили за мен, усилията, 
свързани с това аз да не бъда 
лишен от нищо, било то и от 
футболни обувки.

А какви са личните Ви амбиции 
– в каква посока планирате да 
се развивате професионално 
занапред?

Личните ми амбиции са високи 
- като за начало искам да 
завърша висше образование, 
което прекъснах и не успях да 
завърша поради кариерата ми 
като футболист. Винаги с каквото 
и да се захвана, се опитвам то 
да бъде професионално и добре 
свършено. Много се надявам и 
стараем както аз, така и съпругата 
ми, да бъдем пример за нашия син, 
да помага на хората, и да разбере, 
че всичко, което вършиш с труд, 
любов и отдаденост, един ден се 
възнаграждава.
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Бюлетин Канарче е издание на Сдружение ПФК Ботев. Сдружението е 
юридическо лице с нестопанска цел. То е носител и пазител на историята 
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С няколко рекорда във Ви-
сшата лига затвори зим-
ния трансферен прозорец, 
в който клубовете от голе-

мите първенства в Европа можеха 
да привличат нови футболисти. По 
традиция последните часове бяха 
интензивни и изпълнени с редица 
сделки.

В крайна сметка английските 
клубове похарчиха рекордните 815 
милиона паунда (1 млрд. долара).
Над една трета от тази сума (37%, 
281 млн. паунда) беше похарчена 
от “Челси” за седем футболисти. 
Последният трансфер, който 
сините осъществиха, е на Енцо 
Фернандес от Бенфика за 107 
млн. паунда (121 млн. евро). Той 
надхвърля предишния рекорд за 
британски клуб (100 млн. паунда 
от “Манчестър сити” за Джак 
Грийлиш).
Фернандес (22 г.) става и седмият 
по големина трансфер в историята 
на футбола.
Само в последния ден от 
трансферния прозорец 
английските клубове са похарчили 
275 милиона паунда. Това е 
с 83 процента повече спрямо 
предишния рекорд, поставен през 
2018 г.
Общата сума за януарския период 
е 815 млн. и е близо два пъти 

по-висока от похарчените 430 
милиона през 2018 г. За сравнение 
преди 12 месеца клубовете от 
Висшата лига дадоха 295 млн. 
паунда за нови играчи през януари.
Висшата лига отчита и друг рекорд 
- общите разходи през сезон 2022-
23 (летен и зимен прозорец) са 2.8 
милиарда паунда.

Висшата лига и всички останали
Финансовата доминация на 
Висшата лига в Европа се е 
увеличила до най-високия дял, 
отчитан някога. Това е така, 
защото разходите на клубове от 
английския елит представляват 
79% от общите разходи в големите 
пет първенства.
В Испания, Франция, Италия и 
Германия разходите за януари са 
намалели с 35% от 2022 г. до 255 
млн. евро (225 млн. паунда).
Похарчените от “Челси” 281 млн. 
паунда са повече отколкото 
общата сума на всички клубове в 
Бундеслигата, Ла Лига, Серия А и 
Лига 1.
Тим Бридж, водещ партньор в 
групата за спортен бизнес на De-
loitte, коментира пред Ройтерс: 
“Рекордните разходи на клубовете 
от Висшата лига през този сезон 
надхвърлят всичко, което сме 
виждали досега. Клубовете 
от Висшата лига надхвърлиха 

разходите на клубовете от 
останалите от Топ 5 първенства с 
почти четири към едно през този 
трансферен прозорец, което им 
позволи да задържат ключовите 
си играчи, като същевременно 
привличат най-добрите таланти от 
чужбина”.

Най-важните сделки през януари
“Челси” беше най-големият играч 
на трансферния пазар, като освен 
привличането на Енцо Фернандес 
в последния ден, сините купиха 
Михайло Мудрик от “Шахтьор” 
(Донецк) за 70 млн. евро, като 
сумата може да нарасне до 100.
Сините привлякоха още седем 
играчи, сред тях и Жоао Феликс от 
“Атлетико” (Мадрид) под наем.
“Ливърпул” купи Коди Гакпо от 
ПСВ (Айндховен) още в началото 
на януари. Останалите водещи 
тимове във Висшата лига също не 
бяха много активни. Шампионът 
“Манчестър сити” не придоби 
нови играчи, но се раздели с Жоао 
Кансело, преминал в “Байерн” 
(Мюнхен) под наем.
Лидерът “Арсенал” купи Леандро 
Тросар от “Брайтън” за 21 млн. 
паунда, както и Жоржиньо от 
“Челси” за 12 млн. в последния 
ден от прозореца. “Манчестър 
юнайтед” пък взе Марсел Забитцер 
от “Байерн” под наем.

ЗИМНИЯТ ТРАНСФЕРЕН ПРОЗОРЕЦ ЗАТВОРИ С 
РЕКОРД ВЪВ ВИСШАТА ЛИГА

ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ


